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Περίληψη

Οι τροποποιήσεις του Ν.4346/2015 στο κεφάλαιο του Ν.3869/2010 σχετικά με την εκκαθάριση της

περιουσίας του οφειλέτη μετέβαλαν σημαντικά τη φυσιογνωμία του θεσμού προστασίας της κύριας

κατοικίας.  Με  την  παρούσα  μελέτη  επιχειρείται  η  ερμηνευτική  προσέγγιση  κάποιων  από  τις

βασικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 9 παρ. 2 και ειδικότερα αυτών που συνδέονται άρρηκτα με το

δικαίωμα εξαίρεσης της κατοικίας από τη ρευστοποίηση. Για το λόγο αυτό,  κρίνεται  αναγκαία

πρώτα μια αναδρομή στις δικαιοθεωρητικές καταβολές της διάταξης, ιδίως υπό το πρίσμα της ΑΚ

288. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ζήτημα καθορισμού του τιμήματος για την προστασία, όπως

ίσχυε η διάταξη πριν την τροποποίηση, καθώς υπό το καθεστώς αυτό θα εκδικαστούν οι αιτήσεις

που κατατέθηκαν μέχρι τις 31.12.2015.

The protection of principal residence in law 3869/2010 as a specialization of good faith according

to  article  288  Civil  Code  -  Interpretative  issues  especially  after  law  4346/2015

Summary

The amendments of law 4346/2015 in law 3869/2010's chapter regarding the liquidation of the

debtor's assets, changed significantly the character of the principal residence protection statute. This

study attempts an interpretive approach of some of the most basic rules of Article 9, para. 2 and in

particular, those indissolubly linked to the debtor's right to have his principal residence excluded

from the liquidation. Therefor, it is necessary to examine the ius-theoritical origins of the provision

first, particularly in light of article 288 Civil Code. In this context, the study will examine the issue

of  the  determination  of  the  price  of  the  protection,  as  the  provision  was  in  force  before  the

amendment, because the applications submitted until 31.12.2015 will be heard under that regime.

* Η μελέτη  αυτή  βασίστηκε  στην  εισήγηση  του  γράφοντος  στην  ημερίδα  της  ΕΚΠΟΙΖΩ και  του  Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε την 11.2.2016 στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, με θέμα
“Οι νέες τροποποιήσεις του Ν.3869/2010 και η προστασία της κύριας κατοικίας”.
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I. Εισαγωγή

H προστασία  της  κατοικίας  αποτέλεσε  τη  σημαντικότερη  καινοτομία  του  Ν.3869/2010  για  τη

ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, όχι μόνο  για την ελληνική έννομη τάξη

αλλά και για τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές νομοθεσίες ιδιωτικής αφερεγγυότητας. Η σύμπτωση της

ψήφισης του νόμου με την εισέλευση της Ελλάδας στη μνημονιακή εποχή είχε ως συνέπεια τη

θεώρηση του Ν.3869/2010 ως του πιο ισχυρού καταφυγίου των υπερχρεωμένων οφειλετών και την

ταύτιση του με τη διαδικασία διάσωσης της κύριας ή μοναδικής κατοικίας τους1. Αποτέλεσμα ήταν

μία  όχι  πάντα  μεθοδολογικά  συνεπής  θεώρηση  των  σχετικών  κανόνων,  στο  βαθμό  που

παραγνωριζόταν η ίδια η ρυθμιστική φύση του νόμου, ως εξειδίκευσης της κατ' άρθρο 288 ΑΚ

επιταγής της καλής πίστης σε επίπεδο συλλογικής διαδικασίας.

Στον πυρήνα της νομικής συζήτησης για την προστασία της κύριας κατοικίας, από τη θεωρία και

κυρίως τη νομολογία, βρέθηκε η αναζήτηση του μέτρου του τιμήματος που πρέπει να καταβάλει ο

οφειλέτης  για  την  εξαίρεση  της  κατοικίας  του  από  τη  ρευστοποίηση.  Υπό  την  αρχική  της

διατύπωση, η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 προέβλεπε ότι «το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση

απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της

εμπορικής  αξίας  του  ακινήτου»,  ενώ με  την  τροποποίηση του  Ν.4161/2013,  το  συνολικό ποσό

«μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό της αντικειμενικής αξίας». Αν και η διάταξη

τροποποιήθηκε ριζικά με το Ν.4346/2015, το ζήτημα δε στερείται ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι οι

αιτήσεις  που κατατέθηκαν μέχρι  την 31.12.2015 θα εκδικαστούν σύμφωνα με  το προηγούμενο

καθεστώς2.

Η  προστασία  της  κατοικίας  πάντως  άλλαξε  σημαντικά  φυσιογνωμία  με  τις  τελευταίες

τροποποιήσεις.  Ο  Ν.4346/2015  δεν  περιόρισε  απλώς  το  πεδίο  εφαρμογής  της  διάταξης

αδικαιολόγητα.  Αποτελώντας  παράδειγμα  νομοτεχνικής  αποφυγής,  με  ασαφείς  και  αντιφατικές

διατυπώσεις, γλωσσικά και νοηματικά λάθη και δικαιοπολιτικά αποπροσανατολιστικούς κανόνες,

μετέτρεψε ένα σημαντικό θεσμό σε πεδίο ερμηνευτικών και εφαρμοστικών δυσχερειών. Στόχος

1 Ήδη από το  2008 είχε  προβλεφθεί  με την υπ'  αριθ.  16-9-2009 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ 181/16-9-09)  η απαγόρευση
πλειστηριασμών για οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα κάτω των 200.000 ευρώ, η οποία ανανεωνόταν μέχρι και το
2013, ενώ πιο διευρυμένη προστασία παρεχόταν για την κύρια ή μοναδική κατοικία από το 2010, με τη μεταβατική
διάταξη του άρθρου 19 Ν.3869/2010 μέχρι το 2014 και το Ν.4224/2013.

2 Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 14 παρ. 11 Ν.4346/2015, οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2, όπως
τροποποιήθηκε, θα εφαρμοστούν στις αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2016. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί
ότι υφίσταται μία ενδιάμεση κατηγορία αιτήσεων, που κατατέθηκαν από 14.8.2015 έως 31.12.2016, για τις οποίες
θα εφαρμοστεί το άρθρο 9 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4336/2015. Η σημαντική αλλαγή σε σχέση με το
καθεστώς που εισήγαγε ο Ν.4161/2013 αφορά τη διανομή του ποσού στους πιστωτές, η οποία θα είναι σύμμετρη,
σε  αντίθεση  με  την  προνομιακή  μεταχείριση  που  επιφύλασσε  ο  νόμος  προγενέστερα  στους  εμπραγμάτως
εξασφαλισμένους πιστωτές. Κατά τα λοιπά, το κενό θα πληρωθεί με αναλογική εφαρμογή της διάταξη ως είχε πριν
την ισχύ του Ν.4336/2015 (Βενιέρης σε Βενιέρη/Κατσά, Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά
πρόσωπα, 2016, 610).
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όμως  της  μελέτης  αυτής  δεν  είναι  η  ανάπτυξη  de lege ferende στοχασμών,  ούτε  η  εκτενής

παρουσίαση όλου του ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά η κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματική, στον

περιορισμένο χώρο ενός άρθρου, de lege lata ερμηνεία των πιο κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων

που ανακύπτουν από τις πρόσφατες τροποποιήσεις. Ως κριτήριο δε της κρισιμότητας επιλέγεται η

σύνδεση με το δογματικό πυρήνα της προστασίας της κατοικίας. Για το λόγο αυτό, χώρο δε θα

βρουν οι δύο - κατά τα άλλα σημαντικές - προβλέψεις σχετικά με τη συνδρομή του Δημοσίου στην

αποπληρωμή του σχεδίου διευθέτησης και την εκποίηση του προστατευόμενου ακινήτου πριν την

αποπληρωμή του σχεδίου3. 

Οι βασικότερες αλλαγές που επέφερε η πρόσφατη τροποποίηση αφορούν τα κριτήρια υπαγωγής

στη διάταξη και το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί έναντι της εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση.

Στα μεν πρώτα, δεσπόζουσα θέση στην ανάλυση έχει η εισαγωγή του εισοδηματικού κριτηρίου,

πέραν της μείωσης του ορίου αντικειμενικής αξίας της κατοικίας, και του αμφιλεγόμενου κριτηρίου

του  συνεργάσιμου  δανειολήπτη.  Το  δε  τίμημα  της  εξαίρεσης,  υπό  τη  μορφή  ενός  σχεδίου

διευθέτησης, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μη χειροτέρευση της οικονομικής θέσης των πιστωτών.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με το μέγιστο της ικανότητας αποπληρωμής του

οφειλέτη, που αποτελεί μία νεοεισαχθείσα έννοια στο δίκαιο ιδιωτικής πτώχευσης. Πρέπει πάντως

να  αναφερθεί  ότι  το  πλαίσιο  προστασίας  θα  ισχύει  μέχρι  και  το  2018,  με  μάλλον  δυσοίωνες

προβλέψεις για το ενδεχόμενο ανανέωσης και τους όρους αυτής, τουλάχιστον αν ληφθεί υπόψη η

σφοδρή ανατροπή των μέχρι τώρα κεκτημένων.

II. Πρώτο μέρος - Τα δικαιοπολιτικά θεμέλια της προστασίας της κύριας κατοικίας

Α. Ο δικαιοπλαστικός χαρακτήρας του Ν.3869/2010

Η  δικαστική  διαδικασία  του  Ν.3869/2010  έχει  κατεξοχήν  χαρακτήρα  ρυθμιστικό4:  εφόσον  ο

οφειλέτης πληροί σωρευτικά τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 1, το δικαστήριο

ρυθμίζει τις υπαγόμενες συμβάσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να επέρχεται η ισορροπία ανάμεσα στα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οφειλέτη και των πιστωτών5. Από τη μία πλευρά, ο οφειλέτης

θα υποχρεωθεί  σε καταβολές με βάση τις  δυνάμεις  του και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  που τον

3 Βλ.  σχετικά Κρητικό,  Ρύθμιση  των  οφειλών υπερχρεωμένων  φυσικών προσώπων,  2016,  417  επ.  και  435  επ,
Σπυριδάκη/Γεωργιακάκη, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, δ' έκδοση, 2016, 260 επ. και 254
επ., Βενιέρη, 2016, 647 επ. και 646-647.

4 Δηλαδή διαπλαστικό,  βλ.  Δωρή, Η δικαστική διάπλαση του περιεχομένου εκκρεμών συμβάσεων σε περιόδους
οικονομικής κρίσης, ΧρΙΔ 2012, 241 επ.

5 Δέλλιος,  Η εξαίρεση της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του
κατά το άρθρο 9 παρ. 2 του N  3869/2010  για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων,
ΧρηΔικ 2010, 296.
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συνοδεύουν6 και  από  την  άλλη,  οι  δανειστές  θα  εισπράξουν  τα  μέγιστα  δυνατά  ποσά  που  θα

μπορούσαν  να  εισπράξουν,  είτε  από  το  εισόδημα  είτε  από  την  περιουσία  του,  χωρίς  να  τον

καταδικάζουν  σε  ισόβια  ένδεια  και  εξαθλίωση7.  Ο  έντονα  ρυθμιστικός  χαρακτήρας  του  νόμου

καταδεικνύει τους δεσμούς με τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία “ο οφειλέτης

έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα

συναλλακτικά ήθη”8.

Πρόκειται  στην  ουσία  για  μία  δικαιοηθική  αρχή,  με  βάση  την  οποία  υπόκειται  σε  έλεγχο  το

περιεχόμενο  μίας  σύμβασης9.  H ενοχική  σχέση  αποκτά  κοινωνικό  προσανατολισμό,  καθώς

επιβάλλεται να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και του άλλου μέρους, έτσι ώστε να επέρχεται

μία ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων10. H γενική ρήτρα

της συναλλακτικής καλής πίστης επιτελεί λειτουργία είτε συμπληρωτική είτε διορθωτική11. Στην

περίπτωση της τελευταίας, το δικαστήριο ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο τη σύμβαση, μεταβάλλοντας

την  παροχή,  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στην  καλή  πίστη  και  να  επέλθει  εξισορρόπηση  των

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων.

Ειδικά στις περιπτώσεις οφειλών από δάνεια, μεταβολές στην οικονομική ή πραγματική κατάσταση

του  οφειλέτη  είναι  δυνατό  να  ανατρέψουν  σε  τέτοιο  βαθμό  το  δικαιοπρακτικό  θεμέλιο  της

σύμβασης,  που  κρίνεται  απαραίτητη  η  ρύθμιση  της  παροχής  σύμφωνα  με  την  καλή  πίστη 12.

Επομένως,  ο  Ν.  3869/2010  στην  ουσία  αποτελεί  την  εξειδίκευση  της  ΑΚ  288  σε  επίπεδο

συλλογικής διαδικασίας13, με ένα συγκεκριμένο υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής.

Παράλληλα, τυχόν κενά ή ασάφειες του νόμου θα αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα της γενικής

ρήτρας14.  Eνώ στο πεδίο της ΑΚ 288 υπάγονται  και  οι  έμποροι,  οι  διατάξεις  του Ν.3869/2010

βρίσκουν εφαρμογή μόνο για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, ενώ ήδη

έχουν βρεθεί σε κατάσταση υπερχρέωσης. Παρατηρείται λοιπόν πως το πεδίο εφαρμογής της ΑΚ

288  είναι  σχετικά  πιο  ευρύ  σε  σχέση  με  του  άρθρου  1  της  ιδιωτικής  πτώχευσης15.  Αντίθετα,
6 Βενιέρης, σε Βενιέρη/Κατσά, Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 2013 (2η 

έκδοση), 353 επ.
7 Τσιαφούτης, Βιοτικές ανάγκες του αιτούντος τη ρύθμιση των οφειλών του (Ν.3869/2010) και της οικογένειάς του –

Μία προσέγγιση του κόστους ζωής, ΧρΙΔ 2012, 700.
8 Μεντής, Άμυνα και ελευθέρωση του υπερχρεωμένου οφειλέτη, 2012, 182 και 224-225.
9Δέλιος, Καλή πίστη και γενικοί όροι συναλλαγών, ΝοΒ 2003, 218.
10Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 1998, 85.
11Σταθόπουλος, ο.π., 91.
12 Δέλλιος, Εκκρεμείς τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ΧρΙΔ 2012, 248, Μεντής, 

2012, 111 επ.
13 Σταθόπουλος,  Ρύθμιση  οφειλών  υπερχρεωμένων  φυσικών  προσώπων  (Ν.3869/2010),  ΧρηΔικ  2011,  182,

Κατηφόρης, Η δικονομία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2013, 4. Επισημαίνεται
πάντως  ότι  ο  Ν.3869/2010 πρωτίστως  στοχεύει  στην  εξυπηρέτηση  του  γενικότερου  κοινωνικού  και  δημόσιου
συμφέροντος

14 Κατηφόρης, ο.π.
15 Κατσάς, Εισήγηση με τίτλο “Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και ιδίως της ΑΚ 288 σε
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ομοιότητα φαίνεται να υπάρχει όσον αφορά ενδεχόμενη υπαιτιότητα του οφειλέτη, καθώς τόσο στη

μία όσο και στην άλλη περίπτωση η δόλια συμπεριφορά βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής16.

Β. Η αναγκαστική εκτέλεση σε αμφισβήτηση: η διάσταση του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου

Εν μέρει  λόγω της  οικονομικής  κρίσης,  τα  τελευταία  έτη  ξεκίνησε  η συζήτηση σε  ευρωπαϊκό

επίπεδο για εναλλακτικές μορφές διευθέτησης των ανεξόφλητων στεγαστικών δανείων, στο πλαίσιο

της γενικότερης αντιμετώπισης της υπερχρέωσης των νοικοκυρών17. Προς την κατεύθυνση αυτή,

ολοένα και κεντρικότερο ρόλο διαδραματίζουν οι έννοιες της datio in solutum και της ανοχής προς

τον οφειλέτη.

Σύμφωνα  με  την αρχή  datio  in  solutum,  ο  οφειλέτης  που  δεν  μπορεί  να  αποπληρώσει  τις

εμπραγμάτως εξασφαλισμένες οφειλές του, απαλλάσσεται από αυτές αν παραδώσει στους πιστωτές

του το βεβαρυμένο ακίνητο18.  Δικαιοπολιτική βάση για τη ρύθμιση αυτή είναι ο διαμοιρασμός,

μεταξύ  οφειλέτη  και  πιστωτή,  των  συνεπειών  των  κακών  εκτιμήσεων  ως  προς  τη  χορήγηση

στεγαστικών  δανείων  αλλά  και  των  απρόβλεπτων  μεταβολών  στην  αξία  του  ακινήτου  και  τη

φερεγγυότητα του οφειλέτη19. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και η πρόσφατη οδηγία 2014/17/ΕΕ για

τη στεγαστική πίστη προωθεί έμμεσα την datio in solutum20. Αν και δεν μπορεί να γίνει λόγος για

ταύτιση των δύο διαδικασιών, η ρύθμιση του άρθρου 9 φαίνεται να δανείζεται τη γενικότερη ιδέα

της αρχής, όχι ως παροχή αντί της χρηματικής καταβολής αλλά ως χρηματική καταβολή αντί της

παροχής,  ως  αποτελέσματος  μιας  αναγκαστικής  εκποίησης  και  μάλιστα  πάνω  στη  βάση  της

σύνδεσης οφειλόμενου χρέους και αξίας του ακινήτου21.

Παράλληλα, ο κοινοτικός νομοθέτης διατυπώνει στην 2014/17/ΕΕ ρητά την αρχή της ανοχής έναντι

του πλειστηριασμού (άρθρο 28 παρ. 1), ενώ στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η διευθέτηση τυχόν

υπολοίπου της πίστωσης μετά τον πλειστηριασμό (άρθρο 28 παρ. 5). Κατά κανόνα, η ανοχή του

πιστωτή  προς  τον  οφειλέτη  που  αντιμετωπίζει  δυσκολίες  στην  αποπληρωμή  του  χρέους  του

σχέση με την προστασία της κύριας κατοικίας” στην ημερίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΔΣΑ, με θέμα “Οι νέες
τροποποιήσεις του Ν 3869/2010 και η προστασία της κύριας κατοικίας”, που πραγματοποιήθηκε την 11.2.2016.

16 Βέβαια, ενώ από την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 εξαιρείται μόνο ο οφειλέτης που συμπεριφέρθηκε
με δόλο (άμεσος-ενδεχόμενος) ως προς την υπερχρέωση του σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1., ως προς την ΑΚ 288
υπάρχει διχογνωμία στη νομολογία και τη θεωρία σχετικά με το αν αρκεί και η από αμέλεια μη πρόβλεψη από τον
οφειλέτη της μεταβολής των συνθηκών για την εφαρμογή της (βλ. Δέλλιο, ΧρΙΔ 2012, 246 επ, πρβλ. Καραμπατζό,
Οικονομική κρίση και αναπροσαρμογή των συμβατικών παροχών, ΧρΙΔ 2013, 96, Λιάππη, Η οικονομική κρίση και
το δίκαιο των συμβάσεων, ΔΕΕ 2011, 11).

17 European Commission, Towards a common operational European definition of over-indebtedness, 2007.
18 London Economics, Study on means to protect consumers in financial difficulty: Personal bankruptcy,  datio in

solutum of mortgages, and restrictions on debt collection abusive practices, 2012, 16.
19 London Economics, ο.π., 210.
20 Άρθρο 28 παρ. 4 καθώς και σκέψη 27 τελευταίο εδάφιο.
21 EUI, The Over-indebtedness of European Consumers – a View from Six Countries, 2014, 117 επ.
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σημαίνει την αποφυγή της αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω της διευθέτησης του χρέους, ώστε να

είναι βιώσιμο22. Στην ελληνική έννομη τάξη, ως εξειδίκευση της επιταγής για ανοχή θα μπορούσε

να θεωρηθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ23. 

Γ. H θέση στο σύστημα του Ν.3869/2010 και η σχέση με τη ρύθμιση του άρθρου 8

Με τη διαδικασία του Ν.3869/2010,  ο οφειλέτης  δε θα αποδεσμευτεί  από τα χρέη του αν δεν

ικανοποιηθούν οι δανειστές του με τον προσφορότερο τρόπο, ωστόσο τα άρθρα 8 και 9 θέτουν

ακριβώς τα όρια της ικανοποίησης αυτής, που εξασφαλίζουν αφενός το δικαίωμα του οφειλέτη σε

μία  αξιοπρεπή  διαβίωση24 (άρθρο  8  παρ.  2  και  5)  και  αφετέρου  την  εκποίηση  μόνο  των

περιουσιακών στοιχείων που είναι πρόσφορα προς τούτο (άρθρο 9 παρ. 1)25. 

Πράγματι, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 αποσκοπεί στην πιο αποτελεσματική δημιουργία

ρευστότητας  υπέρ  των  πιστωτών,  παράλληλα  όμως  προσανατολίζεται  προς  μία  κατεύθυνση

εξισορρόπησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών26.  Τα δύο άρθρα τελούν σε

αλληλεξάρτηση: αν ικανοποιηθούν οι δανειστές από τις χρηματικές καταβολές του άρθρου 8, τότε

δεν είναι  αναγκαία η ρευστοποίηση της περιουσίας και αντίστροφα27.  Βέβαια,  η απαλλαγή του

οφειλέτη από τα χρέη του επέρχεται μετά την ορθή τήρηση της δικαστικής ρύθμισης των παρ. 2 ή 5

του άρθρου 8 και όχι των τυχόν καταβολών που ορίζονται για τη διάσωση της κύριας ή μοναδικής

κατοικίας του οφειλέτη28, ως εκ τούτου η διάταξη του άρθρου 9 εκ πρώτης όψεως δεν έχει τον

έντονα  ρυθμιστικό  χαρακτήρα  που  έχει  το  άρθρο  829.  Ωστόσο,  υπηρετεί  τους  σκοπούς  της

εξισωτικής δικαιοσύνης που επιτελεί η ΑΚ 288 σε δύο επίπεδα: πρώτον, αποκαθιστά με εύλογο

τρόπο  τα  δικαιώματα  των  πιστωτών,  αξιοποιώντας  προς  ικανοποίησή  τους  τη  ρευστοποιήσιμη

περιουσία και δεύτερον, διασφαλίζει την αξιοπρέπεια του οφειλέτη, αφού δε θα απολέσει όλα τα

22 London Economics, ο.π., 16.
23 Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προτεινόμενες στον Κώδικα ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις τύπου  partial

debt forgiveness (μερική διαγραφή χρέους ώστε το υπόλοιπο να αποπληρωθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες του

οφειλέτη) και trade down (ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας).
24 Μακρής, Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν.3869/2010, 2011, 149, Βενιέρης, 2016, 491, Χριστοδούλου, Η ρύθμιση των

οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με το Ν.3869/2010 – ερμηνευτική προσέγγιση, ΔΕΕ 2011,
301, Τσιαφούτης. ΧρΙΔ 2012, 700.

25 Πέραν των ακατάσχετων κατ' άρθρο 953 ΚπολΔ.
26 Δέλλιος, ΧρηΔικ 2010, 296.
27 Βενιέρης, 2013, 409.
28 Άρθρο 11 παρ. 2 Ν.3869/2010. Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία και τη θεωρία, τυχόν μη τήρηση των όρων

διάσωσης της κύριας κατοικίας δεν έχουν ως συνέπεια την έκπτωση από την απαλλαγή αλλά την απώλεια του
ακινήτου. Βλ. Κρητικό, 2014, 386, Δέλλιο, ΧρηΔικ 2010, 296, Βενιέρη, 2013, 515 επ.

29 Αν και δεν αποκλείεται η περιουσία του οφειλέτη να επαρκεί για την ολοσχερή κάλυψη των χρεών και επομένως
να μη διαταχθεί ρύθμιση των συμβάσεων κατά τις παρ. 2 ή 5 του άρθρου 8 αλλά να επέλθει η απαλλαγή με το
πέρας της διαδικασίας εκποίησης, βλ. Κρητικό, 2014, 334.
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στοιχεία του ενεργητικού του, αλλά μόνο εκείνα που θα αποφέρουν ουσιαστική ρευστότητα30, ενώ

παράλληλα μπορεί να κρατήσει την κατοικία του. Επομένως, οι δύο διατάξεις, ανεξάρτητα από τη

βαρύτητα της κάθε μιας, είναι ορθότερο να εκλαμβάνονται ως τα μέρη ενός όλου που υπηρετεί τον

ρυθμιστικό-απαλλακτικό στόχο της ΑΚ 288.

Βέβαια, δεν έχει υποστηριχθεί αβάσιμα ότι η διάσωση της κατοικίας του οφειλέτη αποτελεί στην

ουσία μία “εξαγορά” του δικαιώματος του οφειλέτη να κρατήσει την κατοικία του31, ένα επιπλέον

πλεονέκτημα για τον υπερχρεωμένο οφειλέτη που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, χωρίς

μάλιστα  πανηγυρική  διατύπωση,  αλλά  υπό  τη  μορφή  της  εξαίρεσης  στο  κεφάλαιο  της

ρευστοποίησης της περιουσίας του32. Ο εξαιρετικός όμως χαρακτήρας της διάταξης δεν πρέπει να

αποπροσανατολίζει από το γεγονός ότι δεν παύει να στοχεύει στην επιπλέον ρύθμιση των χρεών

που  απομένουν  μετά  την  τήρηση  της  δικαστικής  ρύθμισης  του  άρθρου  8.  Δε  δημιουργούνται

πρωτογενώς  καινούρια  χρέη,  αλλά  το  τίμημα  της  διάσωσης  κατανέμεται  στους  πιστωτές,  με

προνομιακή ικανοποίηση των ενέγγυων33.  Η διαφορά εντοπίζεται στη μετατόπιση της προβολής

των  συνταγματικών  επιταγών  και  της  καλής  πίστης  από  την  απελευθέρωση  από  τα  χρέη  στη

διατήρηση της στέγης34. 

Έτσι,  η  εξαίρεση  της  κατοικίας  από  τη  ρευστοποίηση  αποτελεί  τελικά  μία  πρόσθετη  πηγή

αποπληρωμής των χρεών. Οι πιστωτές μπορούν να ικανοποιηθούν από τρεις πηγές: α) σύμμετρα

για τρία χρόνια, από το εισόδημα του οφειλέτη, αφαιρουμένων των ευλόγων δαπανών διαβίωσής

του35, β) από τη ρευστοποίηση της πρόσφορης προς τούτο περιουσίας του (άρθρο 9 παρ. 1) και γ)

την αποπληρωμή του τιμήματος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του (άρθρο 9 παρ. 2)36.

Στον αντίποδα, εκτός πτωχευτικής διαδικασίας, οι πιστωτές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από το

μισθό ή τη σύνταξη του οφειλέτη37,  ενώ προβλέπεται  ακατάσχετο σε λογαριασμούς κατάθεσης

μέχρι  1.250  ευρώ  από  το  Δημόσιο  και  1.500  ευρώ  από  ιδιώτες  πιστωτές38.  Επομένως,  η

αποπληρωμή των πιστωτών γίνεται στην ουσία μόνο από την εκποίηση της περιουσίας (κινητής και

30 Βλ. ενδ. ΜΠρΣυρ 110/2015 Nomos, ΜΠρΧαν 197/2014 Nomos, ΕιρΑθ 191/2015 Nomos, ΕιρΑθ 1417/2015 αδημ,
Κρητικός, 2014, 317, Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Η απόφαση διευθετησης οφειλών κατά το Ν. 3869/2010, Αρμ
2010, 1490, Βενιέρης, 2016, 564.

31 Δέλλιος, ΧρηΔικ 2010, 297, Κρητικός, 2014, 335.
32 Εξάλλου,  στην  αιτιολογική έκθεση του Ν.3869/2010 αναφέρεται  ότι  η εξαίρεση της  κύριας  κατοικίας  από τη

ρευστοποίηση πραγματοποιείται “υπό όρους και διαδικασίες που δε θίγουν τα συμφέροντα των πιστωτών”.
33 Κρητικός, 2014, 336.
34 Για το ζήτημα μίας σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας της διάταξης, βλ. παρακ. κεφ. ΙΙΙ.
35 Όπως τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 με το Ν.4336/2015.
36 Οι καταβολές σύμφωνα με τις τρεις διατάξεις πραγματοποιούνται σωρευτικά, εφόσον φυσικά δεν υπερβαίνουν τις

οφειλές του αιτούντος, βλ. Δέλλιο, ΧρηΔικ 2010, 297, Κρητικό, 2014, 335, Βενιέρη, 2016, 650. Πρβλ. όμως και
Σιβιτανίδη, Ερμηνευτικά ζητήματα αναφορικά με το Ν.3869/2010, ΝοΒ 2011, 664.

37 Ο μισθός/σύνταξη είναι εξ ολοκλήρου ακατάσχετος για τους ιδιώτες πιστωτές (άρθρο 982 παρ. 2 ΚΠολΔ) και
τουλάχιστον μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ για το Δημόσιο (άρθρο 31 παρ.1 περ. ε ΚΕΔΕ).

38Άρθρο 31 παρ. 2 εδ. α ΚΕΔ και άρθρο 20 Ν.4161/2013 αντίστοιχα.
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ακίνητης)39.  Ως εκ  τούτου,  τόσο υπό το προηγούμενο καθεστώς,  που όριζε  ως τίμημα για την

εξαίρεση ποσό μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, όσο και υπό το ισχύον, όπου

τίθεται πλέον ρητά ο όρος της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή40, είναι σαφής η βούληση

του νομοθέτη να εξισορροπήσει τα αντικρουόμενα συμφέροντα.

ΙΙΙ. Το τίμημα της διάσωσης πριν τους νόμους 4336/2015 και 4346/2015

Υπό την αρχική διατύπωση, είχε υποστηριχθεί, σε νομολογία και θεωρία, ότι το ποσοστό επί της –

τότε εμπορικής – αξίας πρέπει να ανέρχεται  τουλάχιστον στο 85% (και πάνω).  Στον αντίποδα,

υποστηριζόταν  ότι  η  φράση  “μέχρι  συνολικό  ποσό”  αφορά  την  κλίμακα  από  0  έως  85%.  Η

διατύπωση  υπό  το  Ν.4161/2013,  από  γραμματικής  άποψης,  μάλλον  δεν  αφήνει  περιθώρια

διαφορετικής ερμηνείας, καθώς ο συνδυασμός των λέξεων “μπορεί” και “μέχρι και” ορίζει σαφώς

τη δυνατότητα  του  δικαστή να  είναι  πιο  επιεικής,  διατάσσοντας  ποσό  που  θα  ανέρχεται  κατά

ανώτατο όριο στο 80% της αντικειμενικής αξίας41. Ωστόσο, σχεδόν τρία έτη μετά την τροποποίηση

της διάταξης με το Ν.4161/2013, η αναζήτηση του ορίου δεν έχει φτάσει στο τέλος της.

α. Από την αρχή εφαρμογής του νόμου διατυπώθηκε η άποψη ότι το δικαστήριο έχει την ευχέρεια

να ορίζει καταβολές που υπολείπονται του ποσοστού του 85 (και μεταγενέστερα 80) τοις εκατό της

εμπορικής (ή αντικειμενικής αξίας) της κατοικίας. Υποστηρίχθηκε στη θεωρία, κάπως διστακτικά

στην αρχή και πιο έντονα στη συνέχεια, ιδίως μετά την τροποποίηση της διάταξης, ότι λόγοι που

αφορούν στο πρόσωπο του οφειλέτη μπορεί να οδηγήσουν το δικαστή στον ορισμό μικρότερου ή

και  μηδενικού ποσοστού,  κατά κύριο  λόγο με  αναλογική  εφαρμογή του άρθρου 8  παρ.  542.  H

καταβολή ορισμένου ποσού για τη διάσωση της κύριας ή μοναδικής του κατοικίας δεν είναι δυνατό

να εξαρτάται μόνο από την αξία του ακινήτου στις περιπτώσεις όπου, ακόμα και η εκμετάλλευση

των ανώτατων χρονικών ορίων της ρύθμισης δεν αφήνει περιθώριο στον οφειλέτη για καταβολές43,

δεδομένου μάλιστα ότι δικαιοπολιτική βάση για την προστασία της κύριας κατοικίας αποτελούν οι

39 Βενιέρης, β' έκδοση, 316.
40 Με απευθείας πλέον σύνδεση με τις διατάξεις του (νέου) ΚΠολΔ, βλ. παρακ.
41 Ψυχομάνης, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (μη εμπόρων), 65 υποσ. 83.
42 Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8, “σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως

χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη
στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την
απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι
νωρίτερα από πέντε μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών”. Πάντως, στην ουσία
δεν πρόκειται για αναλογία, αφού βρισκόμαστε μέσα στα όρια της γραμματικής ερμηνείας, αλλά περισσότερα για
τελολογική ερμηνεία προς αποφυγή μίας αξιολογικής αντινομίας με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8.

43 Κατηφόρης, Συμπλήρωμα, Οι νέες ρυθμίσεις του Ν.4161/2013, 2013, 26 και Η Δικονομία..., 140, Βενιέρης, 2013,
467 επ.,  Μακρής, 2011, 149, Μεντής, 2012, 178 και υποσ. 363, Ψυχομάνης, 65 υποσ. 83 (πρβλ. ωστόσο σκέψεις
πριν την τροποποίηση σε Ψυχομάνη, Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων, 2012, 533, υποσ. 893),  Παπαστάμου/Σπυράκος,  Οι τροποποιήσεις του Ν.3869/2010 για τη ρύθμιση
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με το Ν.4161/2013, ΝοΒ 2013, 1790.
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συνταγματικές  επιταγές  για την προστασία της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  (Σ  2  παρ.  1)  και  της

στέγης (Σ 17 παρ. 1) και για τη φροντίδα για την απόκτηση κατοικίας (Σ 21 παρ. 1)44. Ήδη πριν την

τροποποίηση  με  το  Ν.4161/2013  είχαν  εκδοθεί  όχι  λίγες  αποφάσεις  που  επιδίκασαν  ποσοστό

μικρότερο του 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου45, με το επιχείρημα ότι τυχόν εφαρμογή της

διάταξης στη βάση του 80 ή 85 τοις εκατό, στις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 5, θα ακύρωνε το

σκοπό του νόμου, που είναι η προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιοκτησίας και της οικονομικής

ελευθερίας46. Η τελολογική47 αυτή ερμηνεία στην ουσία προσπάθησε να αποκλείσει την αντινομία

που θεώρησε ότι θα ανέκυπτε σε αντίθετη περίπτωση. Καθώς η δικαστική ρύθμιση του άρθρου 8

προβλέπει  ακόμα  και  μηδενικές  καταβολές  για  οφειλέτες  που  στερούνται  στοιχειωδών

εισοδημάτων, σε συνδυασμό με τυχόν προβλήματα υγείας ή άλλες οικογενειακές ανάγκες, δεν είναι

δυνατό παρόμοια προστασία να μην παρέχεται και ως προς τη διάσωση της κύριας ή μοναδικής

κατοικίας48.

Στη νομολογία έχουν γίνει αποδεκτά μία σειρά κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία εξετάζεται  αν

συντρέχει ανάγκη μικρότερης του ανώτερου ορίου καταβολής. Τέτοια κριτήρια είναι: α) η ηλικία

του οφειλέτη, β) τα χαμηλά εισοδήματα, γ) η προσωπική κατάσταση (πχ. προβλήματα υγείας), δ) οι

βιοτικές  ανάγκες  του  αιτούντος  και  της  οικογένειάς  του  και  οι  προοπτικές  βελτίωσης  του

εισοδήματος49.  Μία  ακόμα  παράμετρος  που  λαμβάνεται  υπόψη,  μετά  την  τροποποίηση  με  το

Ν.4161/2013, είναι η χαμηλότερη εμπορική αξία σε σχέση με την αντικειμενική50.

Από δογματική σκοπιά, η επιχειρηματολογία της παραπάνω άποψης φαίνεται προβληματική ως

προς την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 5, στο βαθμό που η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2

δεν  αφορά  αξιολογικά  όμοια  πραγματικά  περιστατικά  για  να  υπάρχει  κίνδυνος  μίας  αφόρητης

αξιολογικής  αντινομίας51.  Οι  δύο  διατάξεις  ρυθμίζουν  διαφορετικά  πράγματα  και  επιτελούν

διαφορετικούς σκοπούς, αν και κατά κανόνα τους οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις του

άρθρου 8 παρ. 5 θα αφορά η μείωση του ποσοστού επί της αξίας του ακινήτου 52.  Ειδικά όσον

αφορά τη σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία, η παραπάνω άποψη αυτή δε φαίνεται εξολοκλήρου

ορθή, καθώς το μεν άρθρο Σ 17 παρ. 1 αφορά στο προστατευόμενο δικαίωμα της ιδιοκτησίας

44 Μεντής, 2012, 178-9, Χριστοδούλου, ΔΕΕ 2011, 301.
45 Για μια εκτενή περιπτωσιολογική αναφορά στην ελληνική νομολογία πριν την τροποποίηση του Ν.4161/2010 βλ. 

αντί πολλών Βενιέρη, 2016, 614 επ. 
46 ΕιρΚαβ 161/2012, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ και 388/2012, Nomos, ΕιρΛαυρ 43/2012, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.
47 Βενιέρης, 2013, 467.
48 ΕιρΚαβ  388/2012, Nomos.
49 Βλ. ενδ. από την πρόσφατη νομολογία ΕιρΑμαρ 419/2015 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕιρΧαλ 38/2014 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕιρΑλεξ

13/2014, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕιρΑθ 945/2013 και 1202/2013, ΝοΒ 2014, 60 και 64, ΕιρΛαυρ 476/2013 και 477/2013,
ΝοΒ 2014, 68 και 73, ΕιρΑιγιαλ 11/2014, ΕφΑΔ 2014, 626 με αντιθ. παρατ. Κρητικού. 

50 ΕιρΙλ 211/2014, ΕφΑΔ 2015, 465, με αντιθ. σημειώσεις Κρητικού.
51 Βλ. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου, 2000, 243.
52 Βενιέρης, 2016, 618.
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έναντι απαλλοτριώσεων, επιτάξεων κτλ., το δε άρθρο Σ 21 παρ. 1 αφορά πολιτικές του Κράτους για

τη διευκόλυνση ειδικών κατηγοριών πολιτών να αποκτήσουν κατοικία53 ή την καταπολέμηση της

αστεγίας.  Αντίθετα,  δικαιολόγηση  μπορεί  να  αναζητηθεί  στη  συνταγματική  υποχρέωση  της

Πολιτείας να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια του ατόμου, επομένως και το δικαίωμα στη στέγη, αν

και υποστηρίζεται ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δε συνεπάγεται απαραίτητα ιδιόκτητη κατοικία,

καθώς  η  τελευταία  δεν  περιλαμβάνεται  στα  περιουσιακά  στοιχεία  που  δεν  μπορούν  να

κατασχεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 953 ΚΠολΔ54. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, έστω και

υπό  προϋποθέσεις,  στην  ελληνική  νομοθεσία  προβλέπεται  ακατάσχετο  της  κατοικίας,  όπως

αναφέρεται παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η αξιοπρέπεια διασφαλίζεται και χωρίς

ιδιόκτητη κατοικία δεν αποκλείει την προστασία της κατοικίας εντός της πτωχευτικής διαδικασίας

στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής. Πράγματι, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η επιμονή σε μία

εισπρακτική  μέθοδο  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  απώλεια  της  οικογενειακής  στέγης,  όταν  με

παρόμοιο, αν όχι καλύτερο, εισπρακτικό αποτέλεσμα μπορεί να αποφευχθεί μία τέτοια εξέλιξη55. Η

αποβολή από την κατοικία, με τις συνέπειες που συνεπάγεται για τον οφειλέτη από οικονομικής,

κοινωνικής και ψυχολογικής πλευράς, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον μάλιστα με έντονο το αίσθημα

της ιδιοκτησίας της οικογενειακής στέγης56, δεν είναι δυνατό να είναι συνταγματικά ανεκτή, όταν ο

τελευταίος έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του.

β. Στον αντίποδα της παραπάνω άποψης, έχει υποστηριχθεί ότι ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να

καταβάλει όχι λιγότερο από το αναφερόμενο στη διάταξη ποσοστό. Η φύση της προστασίας, ως

εξαγοράς από τον οφειλέτη του δικαιώματος να κρατήσει την κατοικία του, δεν επιτρέπει άλλες

σταθμίσεις πέραν των ορίων που θέτει η διάταξη και καθορίζονται από τη σύνδεση του τιμήματος

με την αξία του ακινήτου57. Αν ο νόμος δεν παρείχε προστασία, το ακίνητο θα εκπλειστηριαζόταν

έναντι κάποιου τιμήματος, το οποίο ακριβώς οφείλει να καταβάλει ο οφειλέτης προκειμένου να το

διασώσει58. Προς την κατεύθυνση της μη εξάρτησης του τιμήματος με την οικονομική κατάσταση

του οφειλέτη  κινήθηκε και  ο  Άρειος  Πάγος,  συναρτώντας  την τελευταία  με  τους  ειδικότερους

όρους της ρύθμισης της 9 παρ. 259.

Αν και η παραπάνω άποψη φαίνεται να  επιβεβαιώνεται από τις αλλαγές που έφερε ο Ν.4346/2015,

53 Δαγτόγλου, 1032 επ. και 1237. Βλ. και Κατσά, 2016, 12-13.
54 Δέλλιος, ΧρηΔικ 2010, 298.
55 Μεντής, 2012, 179.
56 Στην  Ελλάδα  το  ποσοστό  ιδιοκατοίκησης  ανέρχεται  πλέον  σε  74%,  σύμφωνα  με  την  τελευταία  έρευνα  της

EUROSTAT.
57 Δέλλιος, ΧρηΔικ 2010, 299.
58 Κρητικός, 2014, 337 επ.,  Ρούσσος, Υπερχρεωμένα  φυσικά πρόσωπα- Πρώτες νομολογιακές εμπειρίες από την

εφαρμογή του Ν 3869/2010, ΧρηΔικ 2012, 26 επ., ΜΠρΘεσ 17753/2012 ΧρηΔ 2013, 128 και ΕλλΔνη 2013, 506,
με σύμφωνες σημ. Κρητικού.

59ΑΠ 1226/2014, ΕπΠολΔ 2014, 635, με σημ. Κατηφόρη.
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στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, καθώς το ποσό της ρευστοποίησης ενδεχομένως να

είναι - και υπό τις διατάξεις του νέου ΚΠολΔ κατά κανόνα θα είναι - αρκετά μικρότερο από το 80%

της αντικειμενικής αξίας. Με άλλα λόγια, η χωρίς ευελιξία επιμονή στην καταβολή του ποσοστού

αυτού τελικά δεν εξυπηρετεί τους λόγους που η άποψη αυτή επικαλείται. Εξάλλου, παραβλέπεται

ότι στην ελληνική νομοθεσία υπό προϋποθέσεις προβλέπεται το ακατάσχετο της κατοικίας. Πιο

συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  14  παρ.  11  του  Ν.2251/1994  για  την  προστασία  των

καταναλωτών, απαγορεύεται η κατάσχεση επί της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη για οφειλές

από καταναλωτικά προϊόντα, εφόσον α) η απαίτηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, β)

δεν έχει εγγραφεί συναινετική υποθήκη επί του ακινήτου και γ) ο οφειλέτης βρίσκεται σε αδυναμία

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η απαγόρευση αυτή έχει υποστηριχθεί ότι δεν αποτελεί

παρά εξειδίκευση της γενικής ρήτρας του άρθρου 281 ΑΚ, η οποία σύμφωνα με την κρατούσα

άποψη  εφαρμόζεται  και  στην  αναγκαστική  εκτέλεση60.  Όντως,  η  ΑΚ  281  έχει  αποτελέσει

νομολογιακά  σημαντικό  εργαλείο  ακύρωσης  πράξεων  εκτέλεσης  που  θεωρούνται  μη  ανεκτές

επειδή παραβιάζουν προφανώς την αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, όταν τη

απαίτηση  είναι  δυσανάλογα  μικρή  σε  σχέση  με  την  αξία  του  ακινήτου61.  Στην  προκειμένη

περίπτωση πάντως, όπου η δυσαναλογία μεταξύ απαίτησης και αξίας δεν είναι πάντα δεδομένη, η

δικαιοπολιτική θεμελίωση της διάταξης εδράζεται επιπλέον και στον επισφαλή και συχνά “τοξικό”

χαρακτήρα των ανεξασφάλιστων καταναλωτικών πιστώσεων, που φαίνεται να αποτελεί ένα είδος

τεκμηρίου συνυπαιτιότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, με συνέπεια τη θεώρηση της απώλειας της

κατοικίας ως μη ανεκτής.

γ. Επομένως, η ΑΚ 288 φαίνεται ότι παρέχει τα προσφορότερα εργαλεία για την αναζήτηση του

δικαιότερου μέτρου του τιμήματος, με την τριτενέργεια της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 Σ να έχει

περισσότερο  καθοδηγητικό  χαρακτήρα.  Η  ρυθμιστική  λειτουργία  της  γενικής  ρήτρας  έχει  το

πλεονέκτημα ότι παρέχει την ευχέρεια στο δικαστή να λάβει ποικίλες παραμέτρους - οικονομικές,

κοινωνικές, αξιολογικές, εξυπηρετώντας τελικά πιο αποτελεσματικά το στόχο της εξισορρόπησης

των συμφερόντων του οφειλέτη και των πιστωτών. Σημείο εκκίνησης είναι η αρχή ότι οι πιστωτές

δεν πρέπει να βρεθούν σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από,τι αν το ακίνητο ρευστοποιούνταν,

σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, με ανώτατο όριο το 80% της αντικειμενικής αξίας. Στη συνέχεια

όμως, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει και σε άλλες διατάξεις της έννομης τάξης, σε

διδάγματα της κοινής πείρας και βιοτικά γεγονότα που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία

στην αναζήτηση της εξισορρόπησης. Έτσι, το τίμημα θα μπορεί να μειωθεί όταν οι οφειλές είναι

60 Απαλλαγάκη σε Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2015, 840-841, ΟλΑΠ 12/2009, ΧρΙΔ 2009, 887.
61 Νικολόπουλος, Αναγκαστική εκτέλεση, 2002, 119, Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, 1164, ΑΠ 558/1995, Δνη 32, 541, 

ΜΠρΣπαρτ 155/2011, ΕφΑΔ 2012, 1120.
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ανέγγυες και προέρχονται από συμβάσεις καταναλωτικής πίστης  ή ακόμα και να μηδενιστεί, αν δεν

μπορούν να οδηγήσουν σε κατάσχεση του ακινήτου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 11

Ν.2251/199462.  Ομοίως,  στην  περίπτωση  που  η  εμπορική  αξία  του  ακινήτου  είναι  πρόδηλα

χαμηλότερη της αντικειμενικής ή λόγω νομικών ή πραγματικών ιδιαιτεροτήτων το ακίνητο δεν

είναι  πρόσφορο  προς  ρευστοποίηση.  Αντίθετα,  δύσκολα  θα  μπορούσε  να  οριστεί  μικρότερο

ποσοστό σε οφειλέτη που έλαβε στεγαστικό δάνειο λίγα χρόνια πριν την κατάθεση της αίτησής του,

ενώ μέχρι τότε μίσθωνε την κατοικία του. Το μέτρο λοιπόν θα προσδιοριστεί όχι με βάση μόνο την

οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, όπως στη ρύθμιση του άρθρου 8, αλλά από ένα ευρύτερο

πλέγμα κριτηρίων και παραγόντων, στο πλαίσιο της δικαιοπλαστικής ευχέρειας του δικαστηρίου

και μέσα στα γραμματικά όρια της διάταξης.

III. Δεύτερο μέρος - Τα νέα δεδομένα μετά τις τροποποιήσεις των νόμων 4336/2015 και 4346/2015

Α. Προϋποθέσεις

Α.1. H χρήση του ακινήτου

To νέο  άρθρο  9  παρ.  2  θέτει  ως  προϋπόθεση  εξαίρεσης  από  τη  ρευστοποίηση το  ακίνητο  να

αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη, δηλαδή το ακίνητο το οποίο παρέχει την οικογενειακή

στέγη63.  Η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 είχε από την αρχή διακρίνει δύο είδη προστατευταίας

κατοικίας: αυτής στην οποία πράγματι διαμένει ο οφειλέτης και η οικογένειά του (κύρια – εδ. α)

και αυτής όπου δε διαμένει μεν, πλην όμως αποτελεί το μοναδικό κατοικήσιμο ακίνητό του, ενώ

ταυτόχρονα ο σύζυγός του δε διαθέτει δικό του κατοικήσιμο ακίνητο (μοναδική – εδ. ε πριν την

τροποποίηση με το Ν.4346/2015)64. Η αντικατάσταση του παλαιού εδ. ε της παρ. 2 από το εδ. δ της

62 Προς την ίδια κατεύθυνση Παπαστάμου/Σπυράκος, ΝοΒ 2013, 1799.
63 Κρητικός, 2014, 328-329.
64 Έτσι οι Δέλλιος, ΧρηΔικ 2010, 299, Μακρής, 2011, 169, Ψυχομάνης, 2012, 532, ενώ ο Βενιέρης, 2015, 607, κάνει

λόγο για κύρια ή δυνητική κύρια κατοικία. Πράγματι, σκοπός της ειδικής αυτής διάταξης είναι η προστασία ενός
ακινήτου που κατά τη συζήτηση της αίτησης δεν αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη, αλλά δεν αποκλείεται
να  αποτελέσει  στο  μέλλον.  Ωστόσο,  τουλάχιστον  για  το  πριν  την  τελευταία  τροποποίηση  καθεστώς,  ο
χαρακτηρισμός όλων των περιπτώσεων ως κύριας κατοικίας (principal residence) πιθανόν να αποπροσανατολίζει
από τoν ειδικό χαρακτήρα της ρύθμισης αναφορικά με το ακίνητο που δυνητικά μπορεί να αποτελέσει κατοικία,
μπορεί  όμως να εξαιρεθεί  από τη  ρευστοποίηση μόνο αν  είναι  το μοναδικό  κατοικήσιμο του οφειλέτη και  ο
σύζυγός  του  δε  διαθέτει  αντίστοιχο  κατοικήσιμο  ακίνητο.  Εξάλλου,  από  το  γράμμα  του  νόμου,  πριν  την
τροποποίηση, δεν υπήρχε η προϋπόθεση το ακίνητο να μπορεί να αποτελέσει την κύρια κατοικία του οφειλέτη,
αλλά γενικά να είναι κατοικήσιμο (επιχείρημα a contrario παρέχει η πρόσφατη τροποποίηση). Επομένως, ο όρος
της  μη  ύπαρξης  κατοικίας  του  συζύγου  αφορά  μόνο  την  περίπτωση του  ακινήτου  στο  οποίο  δεν  κατοικεί  ο
οφειλέτης,  καθώς  κατοικεί  ή  διαμένει  σε  ξένο  ακίνητο,  κατά  το  γράμμα  της  διάταξης  (Έτσι
Σπυριδάκης/Γεωργιακάκη,  2016, 243).  Κατεπέκταση,  η προστασία της “δυνητικής” κατοικίας δε χρειάζεται  να
προκύψει ερμηνευτικά (όπως φαίνεται να εννοείται σε Βενιέρη, 2016, 608), καθώς ρητά προβλέπεται με ειδική
ρύθμιση. Ούτε εξάλλου κάποια αξιολογική ασυνέπεια προκύπτει στην περίπτωση ύπαρξης κύριας κατοικίας
του οφειλέτη (με την έννοια της εκεί διαμονής) και κατοικίας του συζύγου (έτσι μάλλον ο Κρητικός, 2016,
406, με παραπομπή στο Δέλλιο, ο.π.), καθώς η με τους όρους του άρθρου 9 παρ. 2 εκκαθάριση της περιουσίας
του οφειλέτη δεν  μπορεί  να καταλήγει  στην  επιλογή από το  δικαστήριο  σε ποιο  ακίνητο θα διαμένει  ο
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παρ. 3 συνεπάγεται και την ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 στην περίπτωση που το ακίνητο αποτελεί

τη μοναδική κατοικία του οφειλέτη, δηλαδή δε διαμένει μεν σε αυτήν αλλά δυνητικά μπορεί να τη

χρησιμοποιήσει ως κύρια κατοικία. Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική διαφορά: πλέον, δηλαδή για

όσες αιτήσεις κατατέθηκαν από την 1.1.2016, δεν υφίσταται η προϋπόθεση να μην έχει δική του

κατοικία ο σύζυγος του οφειλέτη65. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του ακινήτου και επομένως τα

συμπεράσματα  σχετικά  με  τη  δυνατότητα  εξαίρεσής  του  θα  κριθούν  κατά  τη  συζήτηση  της

αίτησης66.

Α.2. Το εισοδηματικό κριτήριο

Μία  από  τις  πιο  σημαντικές  αλλαγές  που  επέφερε  ο  Ν.4346/2010  είναι  η  εισέλευση  του

εισοδηματικού κριτηρίου για την προστασία της κατοικίας. Ειδικότερα, το μηνιαίο οικογενειακό

εισόδημα  του  οφειλέτη  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  τις  εύλογες  δαπάνες  διαβίωσης,  όπως  αυτές

καθορίζονται  στο άρθρο 5 παρ. 3,  προσαυξημένες κατά 70 τοις  εκατό.  Η έννοια των ευλόγων

δαπανών  διαβίωσης  εισήχθη  στην  ελληνική  έννομη  τάξη  με  το  Ν.  4224/2013,  σχετικά  με  τη

σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο, σύμφωνα με το

άρθρο 1 παρ. 1, θα “προβαίνει ετησίως στην εκτίμηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», με βάση

τα ετήσια  στοιχεία  της  ΕΛΣΤΑΤ,  που  θα ενσωματωθούν και  θα αποτελέσουν  μέρος του Κώδικα

Δεοντολογίας  της  παραγράφου  2,  προκειμένου  να  αξιοποιηθούν  στις  απόπειρες  εξωδικαστικού

συμβιβασμού  και  ενώπιον  των  δικαστηρίων”.  Για  τον  υπολογισμό  των  ευλόγων  δαπανών

οφειλέτης  και  η  οικογένειά  του  (είναι  άλλο  ζήτημα  αν  σε  ακραίες  περιπτώσεις  μπορεί  να  θεωρηθεί
καταχρηστικό το αίτημα κατ' άρθρο 281 ΑΚ).
Διαφορετικό είναι το ζήτημα, όσον αφορά τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι την 31.12.2015, της κατοικίας που
όχι μόνο είναι δυνατό αλλά μπορεί να αποδειχθεί ότι πρόκειται να αποτελέσει την κύρια κατοικία του οφειλέτη
(όπως στην περίπτωση του στρατιωτικού, που έχει μετατεθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αλλά πρόκειται
να  επιστρέψει  στην  κύρια  κατοικία  του).  Θα  μπορούσε  να  υποστηριχθεί  ότι  το  ακίνητο  αυτό  θα  πρέπει  να
προστατευθεί ως κύρια κατοικία της υποπαρ. 1 της παρ. 2 και όχι ως μοναδική κατοικία, αφού η διαμονή σε άλλο
ακίνητο  έχει  προσωρινό  χαρακτήρα,  οπότε  είναι  αδιάφορο  αν  ο  σύζυγος  διαθέτει  ακίνητο  που  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Η ερμηνεία αυτή απορρέει από το στοιχείο της δυνητικότητας που χαρακτηρίζει την
έννοια της μοναδικής κατοικίας, η οποία είναι αδιάφορο αν θα γίνει κύρια, σε αντιδιαστολή με την κατοικία της
υποπαρ. 1, που “χρησιμεύει ως κύρια κατοικία”. Ως εκ τούτου, η δυνητικότητα της ειδικής ρύθμισης δεν μπορεί να
περιλαμβάνει και ένα ακίνητο που είναι θέμα χρόνου να στεγάσει τις ανάγκες του οφειλέτη και της οικογένειάς
του, καθώς στην περίπτωση αυτή η διάταξη θα αναφερόταν σε ακίνητο “που πρόκειται” και όχι “που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως κατοικία”. Αντίλογο στην παραπάνω άποψη θα μπορούσε να εκφραστεί λόγω της σύνδεσης της
μοναδικής  κατοικίας  και  με  την  έννοια  της  διαμονής,  η  οποία  στο  αστικό  δίκαιο  έχει  την  έννοια  της
προσωρινότητας (βλ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2002, 128), ωστόσο η διατύπωση είναι μάλλον
διευκρινιστική,  μιας  και  το  έλασσον  (διαμένει)  καλύπτεται  από  το  μείζον  (κατοικεί).  Μετά  την  τελευταία
τροποποίηση πάντως η παραπάνω συζήτηση παρέλκει, καθώς είναι αδιάφορο αν ο σύζυγος έχει ή όχι δικό του
κατοικήσιμο ακίνητο.

65 Βλ. την ΠΟΛ 1036/18.3.2016 με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών
στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει» που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ως “παρούσα”
παράγραφος πάντως προφανώς εννοείται η παρ. 2. 

66 Βενιέρης, 2016, 607.
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λαμβάνεται  υπόψη  η  τέταρτη  ομάδα  δαπανών,  όπως  διαμορφώνεται  από  την  Έρευνα

Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) της ΕΛΣΤΑΤ67. 

α. Σε σχέση με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα πρέπει να εξεταστούν δύο ζητήματα. 

Πρώτον, προβληματική φαίνεται η διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 5 (και φυσικά του άρθρου 8

παρ.  2),   σε  σχέση με  τη  λειτουργία  των  ευλόγων  δαπανών ως  κριτηρίου,  στο  μέτρο  που  τις

περιορίζει γραμματικά σε αυτές του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς

του, χωρίς να διευκρινίζεται αν συνυπολογίζονται και οι δαπάνες του συζύγου, η διατροφή του

οποίου δεν εξαρτάται από το εισόδημα του αιτούντος, δηλαδή δεν είναι προστατευόμενο μέλος

stricto sensu68. Ωστόσο θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι εύλογες δαπάνες αφορούν και το σύζυγο του

οφειλέτη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα παραγόταν μία αδικαιολόγητη εσωτερική αντινομία

ανάμεσα στις  δύο μεταβλητές του κριτηρίου,  δηλαδή το εισόδημα και  τις  εύλογες δαπάνες,  με

συνέπεια τον περαιτέρω περιορισμό της προστασίας.  Εξάλλου, αφενός η ίδια η λειτουργία του

εργαλείου των ευλόγων δαπανών συνδέεται με την έννοια του νοικοκυριού69, επομένως όλων των

μελών  που  το  συναποτελούν,  αφετέρου  στη  νομολογία  έχει  επικρατήσει  η  μέθοδος  του

υπολογισμού  των  εξόδων  διαβίωσης  του  οικογενειακού  οίκου  συνολικά,  με  την  έννοια  των

σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα70.

Δεύτερο ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι αν τα εκάστοτε καθορισμένα όρια ευλόγων δαπανών

είναι  δεσμευτικά  ή  όχι  για  το  δικαστήριο.  Ο  σχετικός  προβληματισμός  οφείλεται  κυρίως  στη

διατύπωση των άρθρων 5 παρ. 3 και 8 παρ. 2, που κάνουν λόγο για εξασφάλιση κάλυψης και

αφαίρεση από το εισόδημα των ευλόγων δαπανών διαβίωσης αντίστοιχα, όπως αυτές εκάστοτε

προσδιορίζονται  με απόφαση του ΚΣΔΙΔ ή της ΕΛΣΤΑΤ. Υποστηρίζεται  ήδη ότι  οι  αποφάσεις

αυτές  δεν  εισάγουν  δεσμευτικά  ανώτερα  όρια  για  το  δικαστήριο,  αλλά  απλώς  δίνουν

κατευθυντήριες γραμμές ως προς την προσέγγιση του κόστους διαβίωσης του εκάστοτε οφειλέτη71. 

Πράγματι, στοιχεία δεσμευτικότητας εντοπίζονται μόνο στη χρήση αυτή καθεαυτή του εργαλείου

των ευλόγων δαπανών και στην υιοθέτηση των κατώτατων ορίων που τίθενται, ως εξασφαλιστικών

ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης72. Στην ουσία, η έννοια των ευλόγων δαπανών

67 Βλ. αιτιολογική έκθεση του Ν.4346/2015.
68 Με την έννοια του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (“εξαρτώμενα” σύμφωνα με την τροποποίηση

που επέφερε ο Ν.4172/2013). Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η διατύπωση αυτή υπήρχε και πριν τις τελευταίες
τροποποιήσεις.

69 Βλ.  το  Ενημερωτικό  Σημείωμα  για  τις  εύλογες  δαπάνες  διαβίωσης  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου  και
Προστασίας Καταναλωτή. Προς την ίδια κατεύθυνση και η υπ' αριθ. 7698/20.8.2015 ερμηνευτική εγκύκλιος.

70 Βλ. αντί πολλών Βενιέρη, 2015, 504, με παραπομπές σε νομολογία, Ευθυμίου, Η δυνατότητα συνεισφοράς του
συζύγου του υπερχρεωμένου οφειλέτη κατά το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, ΧρΙΔ 2015, 393.

71 Βενιέρης, 2016, 408 επ. και 632 επ.
72 Βλ.  και  την   υπ'  αριθ.  7698/20.8.2015  ερμηνευτική  εγκύκλιο,  σύμφωνα  με  την  οποία  οι  εύλογες  δαπάνες

εξαιρούνται από το εισόδημα του οφειλέτη.
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συνιστά  ένα  εργαλείο  εξειδίκευσης  της  καλής  πίστης  τόσο  στη  διαδικασία  αναζήτησης

εξωδικαστικής διευθέτησης των οφειλών μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας73, όσο και στη δικαστική

εφαρμογή  του  Ν.3869/2010,  όπου,  από  πολύ  νωρίς,  εντοπίστηκαν  δυσχέρειες  και  σημαντικές

ανομοιομορφίες στον καθορισμό των αναγκαίων δαπανών, πολλές φορές εις βάρος των βιοτικών

αναγκών του οφειλέτη και τις οικογένειάς του74. Αν κατά την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας,

ο σκοπός της έννοιας είναι η άρση πιθανών διαφωνιών και επομένως η ενίσχυση της καλόπιστης

διεξαγωγής μίας ελεύθερης – αλλά και ασύμμετρης - διαπραγμάτευσης, τότε στη διαδικασία του

Ν.3869/2010, όπου το δικαστήριο έχει το ρόλο του ρυθμιστή των εννόμων σχέσεων, οι εύλογες

δαπάνες  δεν  αποτελούν  παρά ένα  επιβοηθητικό εργαλείο  προσέγγισης  του  κόστους  διαβίωσης,

ιδίως όπου εμφανίζονται ιδιαίτερες αποδεικτικές δυσχέρειες. Εξάλλου, λόγω της ίδιας της φύσης

τους, οι στατιστικές απεικονίσεις του κόστους διαβίωσης δεν μπορεί παρά να έχουν επιβοηθητικό-

τεχνικό  χαρακτήρα75 και  όχι  a  priori  δεοντολογικό,  διαμορφώνοντας  ένα  ετησίως

αναπροσαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο οφείλει να ακολουθεί ο οφειλέτης76. Ούτως ή άλλως, το

ίδιο το εργαλείο προσφέρει ορισμένες μεθοδολογικές ευελιξίες77.

Σε  κάθε  περίπτωση,  μία  στείρα  τυποποίηση  θα  είχε  ως  συνέπεια  τον  κίνδυνο  αποκλεισμού

οφειλετών  από  την  προστασία  της  κατοικίας  τους.  Δεδομένου  πάντως  ότι  η  έννοια  αυτή

επιστρατεύεται από το νομοθέτη σε τέσσερις διαφορετικές διατάξεις του νόμου78, η εφαρμογή της

θα πρέπει να είναι ενιαία για λόγους ενότητας και ασφάλειας δικαίου79. Πρακτικά, το δικαστήριο

που θα εξετάσει την υπόθεση στην ουσία της, θα  υπολογίσει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του

οφειλέτη  και  της  οικογένειάς  του  στο  πλαίσιο  ορισμού των κατ'  άρθρο  8  καταβολών και  στη

συνέχεια  θα  τις  προσαυξήσει  κατά  70  τοις  εκατό,  προκειμένου  να  εξετάσει  αν  πληρούται  το

εισοδηματικό κριτήριο στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9 παρ. 2.

β. Το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα 

73 Βλ. το παραπάνω Ενημερωτικό Σημείωμα, όπου σημειώνεται ότι οι εύλογες δαπάνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως  “ένα  κοινά  αποδεκτό  σημείο  αναφοράς  για  την  αξιολόγηση  της  δυνατότητας  εξυπηρέτησης  των  δανειακών
υποχρεώσεων” και ότι “το πιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει σε μία προσαρμοσμένη στο προφίλ
του οφειλέτη ρύθμιση”, λαμβάνοντας υπόψη και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης
της ικανότητας αποπληρωμής.

74 Τσιαφούτης, ΧρΙΔ 2012, 700.
75 Βενιέρης, 2016, 502.
76 Βλ. τη λέξη “αξιοποίηση” στο άρθρο 1 παρ. 1 Ν.4224/2013.  Υπό το πρίσμα αυτό, δεν αποκλείεται ad hoc να

θεωρηθεί  αναγκαία  η  δαπάνη  για  φοίτηση  σε  ιδιωτικό  σχολείο,  αν  και  δε  συνυπολογίζεται  σύμφωνα  με  το
παραπάνω κείμενο.

77 Βλ. πχ. την κατηγορία 7 της 1ης ομάδας δαπανών στο παραπάνω κείμενο.
78 Στα άρθρα 5 παρ. 3 και 8 παρ. 2, προκειμένου να οριστούν οι προβλεπόμενες καταβολές και στο άρθρο 9 παρ. 2,

αφενός ως κριτήριο ενεργητικής νομιμοποίησης και αφετέρου ως εργαλείο διαμόρφωσης του σχεδίου διευθέτησης.
79 Με  εξαίρεση τη διαμόρφωση του σχεδίου διευθέτησης, όπου τα περιθώρια ευελιξίας καθορίζονται από την ΠΕΕ

της ΤτΕ, βλ. παρακ. κεφ. Β.
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Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι το εισοδηματικό κριτήριο συνιστά ένα δικαιοπολιτικό παράδοξο. Για

το νομοθέτη, οι οφειλέτες που μπορούν να διαθέσουν για την ικανοποίηση των οφειλών τους ποσό

μεγαλύτερο  από  το  70  τοις  εκατό  των  ευλόγων  δαπανών  τους,  δεν  έχουν  το  δικαίωμα  να

προστατεύσουν  την  κατοικία  τους.  Οι  οφειλέτες  όμως  αυτοί  συγκεντρώνουν  τις  περισσότερες

πιθανότητες  να  είναι  συνεπείς  στην αποπληρωμή  του  σχεδίου  διευθέτησης,  όπως  θα  αναλυθεί

παρακάτω, την ίδια στιγμή που θα έχουν κριθεί ως άξιοι υπαγωγής στην πτωχευτική διαδικασία,

καθώς θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 1. Η πρακτική εφαρμογή της διάταξης είναι

βέβαιο  ότι  θα  αναδείξει  μία  κατηγορία  οφειλετών,  τα  εισοδήματα  των  οποίων  οριακά  θα

βρίσκονται πάνω από το τιθέμενο όριο ή δε θα είναι απόλυτα προσδιορίσιμο, λόγω της μεταβλητής

φύσης τους, αν πληρούν την προϋπόθεση. Η δικαστική απόφαση όμως που θα θέτει εντός ή εκτός

του πεδίου υπαγωγής τον εκάστοτε οφειλέτη θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα πλήρους δικανικής

πεποίθησης.

Ειδικά για την εξακρίβωση του ύψους του εισοδήματος, ζήτημα προκύπτει τόσο με τα εισοδήματα

στα οποία  δεν  υφίστανται  απευθείας  κρατήσεις  (πχ.  μισθώματα)  όσο με  το  εισόδημα από την

εργασία των ελεύθερων επαγγελματικών και αυτοαπασχολούμενων, το οποίο, πέραν του γεγονότος

ότι συνήθως δεν είναι σταθερό, προκύπτει  πάντα για το προηγούμενο του έτους υποβολής της

φορολογικής  δήλωσης80.  Η  διάταξη  όμως  κάνει  λόγο  για  “το  μηνιαίο  διαθέσιμο  εισόδημα”.

Καταρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό που λαμβάνεται υπόψη είναι το διαθέσιμο, δηλαδή το

χρηματικό ποσό που καταλήγει μηνιαίως στον οικογενειακό προϋπολογισμό του νοικοκυριού, αφού

αφαιρεθούν πάσης φύσης φόροι και λοιπές κρατήσεις. Επιπλέον, τόσο ο όρος “μηνιαίο” όσο και ο

όρος  “διαθέσιμο”  προσδίδουν  χαρακτήρα  ενεστωτικό.  Πράγματι,  μόνο  στην  ενεστωτική  της

διάσταση έχει νόημα η διάθεση του υπερβάλλοντος εισοδήματος81. Εισόδημα προηγούμενων ετών

παύει να είναι διαθέσιμο, καθώς κατά κανόνα έχει σωθεί82. Εξάλλου, με την ίδια λογική, θα έπρεπε

να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  εύλογες  δαπάνες  του  αντίστοιχου  οικονομικού  έτους,  πράγμα

μεθοδολογικά ανέφικτο  και  αντίθετο  με  τη φύση του πράγματος.  Επομένως,  ορθότερο είναι  η

αποδεικτική  διαδικασία  να  μην  περιορίζεται  σε  φορολογικά  έγγραφα  αλλά  να  αναζητηθεί

οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό μέσο προς απόδειξη της σύγχρονης με τη

80 Βλ. σχετ.  αναφορά και  στις  Κατευθυντήριες  Οδηγίες  της  ΕΑΤ σχετικά με την  αξιολόγηση της  πιστοληπτικής
ικανότητας: “Στην  περίπτωση  καταναλωτών  που  είναι  αυτοαπασχολούμενοι  ή  έχουν  εποχικό  ή  άλλο  μη
τακτικό εισόδημα, ο πιστωτικός φορέας πρέπει να πραγματοποιήσει τις εύλογες έρευνες και να  προβεί  στις εύλογες
ενέργειες  προκειμένου  να  επαληθεύσει  τις  πληροφορίες  που σχετίζονται  με  την  ικανότητα  του  καταναλωτή  να
εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  που απορρέουν από τη σύμβαση πίστωσης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας
κερδοφορίας  και  των  στοιχείων  επαλήθευσης  τρίτων  που  τεκμηριώνουν  το  εν  λόγω  εισόδημα”
(EBA/GL/2015/11/19.08.2015).

81 Μία ακραία περίπτωση θα ήταν η συζήτηση της υπόθεσης πχ. τον Απρίλιο του 2016, οπότε θα λαμβανόταν υπόψη 
το εισόδημα του 2014 (οικονομικό έτος 2015), δηλαδή δύο ετών πριν.

82 Επομένως, ο ορισμός της ΚΥΑ 130377/2015, σχετικά με τη συνδρομή του Δημοσίου, ως του εισοδήματος του

τελευταίου οικονομικού έτους, υπερβαίνει προφανώς τόσο το γράμμα όσο και το σκοπό της διάταξης.
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συζήτηση οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη83.

γ. Προς μια ερμηνεία του κριτηρίου

Έτσι, όμως, δε δίνεται πειστική απάντηση στο ερώτημα πώς θα εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του

κριτηρίου  στις  ακραίες  εισοδηματικές  περιπτώσεις.  Ωστόσο,  η  αξιολογική  στάθμιση  της

αποδεικτικής  διαδικασίας  από  τη  μία  και  των  διακυβευόμενων  δικαιωμάτων  από  την  άλλη,

δεδομένου και του σκοπού του ορίου, που είναι η εξαίρεση από την προστασία των οφειλετών που

είναι  σε  θέση  (“διαθέσιμο  εισόδημα”)  να  καταβάλλουν  ένα  σεβαστό  ποσό,  σύμφωνα  με  την

αξιολογική κρίση του νομοθέτη, δεν μπορούν παρά να κατευθύνουν σε μια συσταλτική ερμηνεία.

Πράγματι, σκοπός του κριτηρίου, όπως αποτυπώθηκε από το σύνολο του ιστορικού υλικού, είναι η

μη προστασία της κατοικίας οφειλετών με υψηλά εισοδήματα, οι οποίοι θα διαθέτουν, σύμφωνα με

το  νομοθέτη,  τα  οικονομικά  μέσα  για  την  αποκατάσταση  της  οικογενειακής  στέγης,  μετά  την

απαλλαγή  από  τα  χρέη  τους84.  Θα  μπορούσε  λοιπόν  να  υποστηριχθεί  ότι  αναζητούνται  οι

περιπτώσεις όπου, αν και πληρούνται οι γενικές κατ' άρθρο 1 προϋποθέσεις του νόμου, το αίτημα

για εξαίρεση από τη ρευστοποίηση θα ήταν καταχρηστικό, σύμφωνα με το ΑΚ 281. Το ζήτημα

λοιπόν  είναι  αν  το  όριο  των  ευλόγων  δαπανών  συν  70%  απομονώνει  αποτελεσματικά  τις

περιπτώσεις αυτές. Για παράδειγμα, οφειλέτης με εύλογες δαπάνες που ανέρχονται σε 1.000 ευρώ

και  εισόδημα  1.650  ευρώ,  δικαιούται  να  ζητήσει  την  εξαίρεση  της  κατοικίας  του  από  τη

ρευστοποίηση, ενώ αντίθετα οφειλέτης με τις ίδιες δαπάνες και εισόδημα 1.750 ευρώ δε δικαιούται.

Ένας τέτοιος διαχωρισμός όμως οδηγεί αναπόφευκτα σε αφόρητες αξιολογικές αντινομίες, η άρση

των οποίων μόνο με τελολογική συστολή, στο πλαίσιο των ΑΚ 288 και 281 θα ήταν δυνατή 85.

Επιβοηθητικό  ρόλο  μπορούν  να  διαδραματίσουν  και  άλλα,  πλην  του  εισοδήματος,  οικονομικά

δεδομένα, όπως το αν ο σύζυγος του οφειλέτη διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, η οποία

μένει ανεκμετάλλευτη. Σε κάθε περίπτωση, ως εξαιρούμενο εισόδημα θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό

που  υπερβαίνει  κατά  αξιόλογο  ποσό  τις  εύλογες  δαπάνες  συν  70%,  επομένως  όχι  όταν  το

υπερβάλλον ανέρχεται πχ. σε 40 -50 ευρώ, καθώς ούτως ή άλλως οι μηνιαίες δαπάνες είναι ένα

μεταβλητό ποσό.

Α.3. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου

Η  αντικειμενική  αξία  της  κύριας  κατοικίας  αποτελούσε  ήδη  από  την  ψήφιση  του  νόμου  το
83 Βενιέρης, 2016, 634.
84 De lege ferenda θα μπορούσαν να διατυπωθούν ισχυρές αντιρρήσεις για τη ρύθμιση αυτή.
85 Έτσι και Σπυριδάκης/Γεωργιακάκη, 2016, 245, σύμφωνα με τους οποίους σε ακραίες περιπτώσεις η διάταξη θα

πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις αρχές της επιείκειας προς τον οφειλέτη.
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μοναδικό κριτήριο υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 παρ. 286. Με το Ν.4346/2015, το

όριο για τον άγαμο οφειλέτη μειώθηκε στο ποσό των 180.000 ευρώ , προσαυξημένο κατά 40.000

ευρώ  για  τον  έγγαμο  οφειλέτη87 και  κατά  20.000  ευρώ  για  κάθε  τέκνο,  μέχρι  τρία  τέκνα.

Υποστηρίζεται ότι το κριτήριο της αντικειμενικής αξίας δεν έχει την έννοια της μη εξαίρεσης των

ακινήτων που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, αλλά προσδιορίζουν το ποσοστό της αντικειμενικής

αξίας που θα ρυθμιστεί με το σχέδιο διευθέτησης88.  Η άποψη αυτή βασίζεται  στην τελολογική

ερμηνεία της διάταξης, στο βαθμό που σκοπός της είναι η προστασία της στέγης, μέσα στα όρια

του γράμματος, καθώς η λέξη “εφόσον” σημαίνει “κατά το ποσό που”. Η άποψη αυτή, αν και στην

κατεύθυνση  της  μέγιστης  επιείκειας,  φαίνεται  καταρχάς  να  υπερβαίνει  το  γράμμα  και  να

προσεγγίζει την contra legem ερμηνεία, αφού η λέξη “εφόσον” φαίνεται να έχει την έννοια “με τον

όρο ότι”. Όμως, ούτε έρεισμα στη ratio legis μπορεί να βρει, καθώς δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι

τα παραπάνω όρια ήταν προϊόν της αξιολογικής στάθμισης του ιστορικού νομοθέτη89 σχετικά με το

ποια ακίνητα αξίζουν προστασίας και ποια όχι. Εξάλλου, η συνακόλουθη λύση της ρύθμισης του

υπερβάλλοντος  ποσού  σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  παρ.  2  δε  φαίνεται  πειστική,  τόσο  από

συστηματικής  όσο  και  από  τελολογικής  άποψης.  Πάντως,  η  αναμενόμενη  μείωση  των

αντικειμενικών αξιών μάλλον θα περιορίσει σημαντικά την παραπάνω συζήτηση, ακόμα και σε de

lege ferenda επίπεδο, καθώς μάλλον θα είναι εξαιρετικά σπάνιες οι περιπτώσεις ακινήτων που δε θα

προστατεύονται90.

Α.4. Το κριτήριο του “συνεργάσιμου δανειολήπτη”

Δικαίωμα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από τη ρευστοποίηση έχει ο οφειλέτης που είναι

“συνεργάσιμος  δανειολήπτης,  βάσει  του  Κώδικα  Δεοντολογίας  Τραπεζών,  όπου  αυτός

86 Σύμφωνα  με  την  παλιά  διάταξη,  η  αντικειμενική  αξία  της  κύριας  κατοικίας  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  το
“προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά
πενήντα τοις εκατό”.

87 Ή τον οφειλέτη που τελεί σε σύμφωνο συμβίωσης, βλ. Σπυριδάκη/Γεωργιακάκη, 2016, 245.
88 Σπυριδάκης/Γεωργιακάκη, 2016, 245-246.
89 Όπως  αποτυπώθηκε  όχι  μόνο  στις  συζητήσεις  στη  Βουλή  αλλά  και  από  τις  δημόσιες  τοποθετήσεις  των

συναρμόδιων υπουργών πριν την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου.
90 Αντίθετα,  σοβαρότερα  τελολογικά  αδιέξοδα  συνεπάγεται  η  εισαγωγή  του  εισοδηματικού  κριτηρίου,  όπως

υποστηρίχθηκε παραπάνω.
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εφαρμόζεται91”.  Ως  προς  την  προϋπόθεση  αυτή  έχουν  ήδη  διατυπωθεί  σοβαρές  επιφυλάξεις92.

Καταρχάς,  ως  έννοια  που  χαρακτηρίζει  τη  συμπεριφορά  του  οφειλέτη  απέναντι  σε  πιστωτικά

ιδρύματα,  παράγει  αξιολογική  αντινομία  εξαιτίας  του  διαχωρισμού  των  πιστωτών  σε  δύο

κατηγορίες, για τη μία από τις οποίες θα υφίσταται η προϋπόθεση καλόπιστης συμπεριφοράς, ενώ

για την άλλην όχι, χωρίς αυτή η αντινομία να αίρεται από το γεγονός ότι η μη πλήρωση του όρου

θα έχει  συνέπειες  για το  σύνολο των πιστωτών,  αφού δε θα  μπορούν να την επικαλεστούν οι

πιστωτές που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα. Κυρίως όμως εισάγεται μία αξιολογικά ανεπίτρεπτη

ασυμμετρία μεταξύ της – αντικειμενικής - παράλειψης του οφειλέτη να ανταποκριθεί στο βάρος

της  συνεργάσιμης  συμπεριφοράς93 και  της  συνέπειας  αυτής,  που  είναι  η  άρνηση  παροχής

προστασίας της κύριας κατοικίας94. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η κατά κύριο λόγο συστηματική

– συσταλτική  ερμηνεία  της  προϋπόθεσης,  ώστε  να εξαιρείται  της  προστασίας  ο οφειλέτης  που

εκδηλώνει  μη  συνεργάσιμη  συμπεριφορά  μετά  την  κατάθεση  της  αίτησης  για  υπαγωγή  στις

διατάξεις  του  Ν.3869/2010,  συντρέχει  υπαιτιότητά  του  και  τίθεται  σε  κίνδυνο  ο  σκοπός  της

διαδικασίας και τα συμφέροντα των πιστωτών95.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μη συνεργάσιμη συμπεριφορά του οφειλέτη,

ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα για το οποίο θα εξετάζεται, πριν δηλαδή ή μετά την κατάθεση

της αίτησης και το ειδικότερο περιεχόμενό της, θα πρέπει να έχει εκδηλωθεί μετά την 1.1.201696,

91 Σύμφωνα με τον ορισμό του Ν.4224/2013, ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος προς τους δανειστές του όταν:

(i)  παρέχει  πλήρη και  επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας  στους  δανειστές  ή  όποιον  ενεργεί  νομίμως για

λογαριασμό τους, (ii) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις

και επιστολές του δανειστή, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών, (iii) προβαίνει  σε πλήρη και

ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς το δανειστή, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση,

εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα

ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες, (iv) προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, οι οποίες θα

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την

ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του και (v) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης.
92 Βενιέρης σε Βενιέρη/Κατσά,  636 επ και  σε σχέση με το άρθρο 5α,  Κατσάς σε Βενιέρη/Κατσά,  2015,  78 επ.,

Τσιαφούτης, Η νέα διαδικασία της ταχείας διευθέτησης μικροοφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 5α του Ν. 3869/2010,
ΧρηΔικ 2015,  175-176,  Σπυράκος, Συνεργάσιμος δανειολήπτης: μία παρείσακτη στο Ν.3869/2010 έννοια, ΧρΙΔ
2016 (υπό δημοσίευση).

93 Υποστηρίζεται  ορθά  ότι  δεν  πρόκειται  περί  έννομης  υποχρέωσης,  καθώς  ο  Κώδικας  Δεοντολογίας  θεσπίζει
υποχρεώσεις  συμπεριφοράς των τραπεζών,  μία από τις  οποίες  είναι  η υποχρεωτική αναζήτηση εξωδικαστικής
διευθέτησης στις περιπτώσεις οφειλετών που έχουν ανταποκριθεί στον ορισμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη, βλ.
Σπυράκο, ΧρΙΔ 2016 (υπό δημοσίευση).

94 Βλ.  σχετική  ανάλυση  σε  Σπυράκο,  ΧρΙΔ,  ΧρΙΔ 2016  (υπό  δημοσίευση),  καθώς  και  Βενιέρη,  2016,  636,
Τσιαφούτη, ΧρηΔικ 2015, 175.

95 Σπυράκος, ΧρΙΔ 2016 (υπό δημοσίευση). Προς την κατεύθυνση  μίας τελολογικής - συστηματικής συσταλτικής
ερμηνείας της διάταξης, μέσω της αναζήτησης ενός ad hoc προσδιοριζόμενου στίγματος συμπεριφοράς εκ μέρους
του οφειλέτη, όσον αφορά το άρθρο 5α, βλ. Τσιαφούτη, ΧρΙΔ 2015, 175.

96 Βλ. την υπ' αριθ. 7698/20.8.2015 ερμην. εγκύκλιο σχετικά με την προϋπόθεση του συνεργάσιμου δανειολήπτη για 
την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5α καθώς και Βενιέρη, 2016, 637-638.
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ενώ το βάρος απόδειξης της μη συνεργάσιμης συμπεριφοράς το φέρει το πιστωτικό ίδρυμα97.

Β) Το τίμημα της διάσωσης

Β.1. Το σχέδιο διευθέτησης γενικά

Μία εξίσου σημαντική τροποποίηση, πέραν των κριτηρίων υπαγωγής, αφορά το τίμημα που θα

πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης προκειμένου να διασώσει την κατοικία του από τη ρευστοποίηση.

Αυτό που ο νομοθέτης εννοούσε ως εξισορρόπηση των συμφερόντων των συμβαλλόμενων, πλέον

το διατυπώνει ρητά: οι πιστωτές δεν μπορεί να βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από,τι θα

βρίσκονταν αν το ακίνητο εκπλειστηριαζόταν.  Παράλληλα,  το  ποσό που θα  προκύψει  από τον

υπολογισμό  της  αξίας  ρευστοποίησης,  θα  καταβληθεί  με  τρόπο  ανάλογο  της  ικανότητας  του

οφειλέτη για αποπληρωμή. Οι δύο αυτές αρχές θα πρέπει να συντρέχουν στο σχέδιο διευθέτησης

που υποβάλει ο οφειλέτης.

Επομένως,  πλέον  δεν  αρκεί  η  διατύπωση  αιτήματος  εξαίρεσης  της  κύριας  κατοικίας  από  τη

ρευστοποίηση, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να περιλαμβάνεται στην αίτηση και σχέδιο διευθέτησης

που θα συνοδεύει το αίτημα98. Με το σχέδιο αυτό, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει α) το

μέγιστο της ικανότητας του αποπληρωμής και β) συνολικό ποσό που θα αντιστοιχεί στο ποσό που

θα λάμβαναν οι πιστωτές αν το υπό εξαίρεση ακίνητο εκπλειστηριαζόταν. Όπως και υπό το πριν τις

τροποποιήσεις  καθεστώς,  ως  χρονικό όριο  στο  διάστημα αποπληρωμής  τίθενται  τα  είκοσι  έτη,

εκτός αν η διάρκεια των υπαγόμενων δανειακών συμβάσεων είναι μεγαλύτερη, οπότε ως ανώτατο

χρονικό όριο τίθενται τα τριάντα πέντε έτη. Το καταβαλλόμενο ποσό θα εκτοκίζεται με σταθερό ή

κυμαινόμενο επιτόκιο99. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε αντίθεση με το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή το

πλάνο πληρωμών της  διαδικασίας  εξυγίανσης του ΠτΚ100,  οι  πιστωτές  δεν  έχουν λόγο επί  του

σχεδίου διευθέτησης του άρθρου 9 παρ. 2, αλλά μπορούν να προβάλλουν τις ενστάσεις τους στη

συζήτηση της υπόθεσης.

Ο Ν.4346/2015  παρείχε  την  εξουσιοδότηση  στην  ΤτΕ  να  εκδώσει  απόφαση,  με  την  οποία  θα

97 Σπυράκος, ΧρΙΔ 2016 (υπό δημοσίευση), Βενιέρης, 2016, 635.
98 Βενιέρης, 2015, 641. Το σχέδιο αυτό θα μπορεί να είναι το ίδιο (όπως υπονοεί η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 περ.

Δ Ν.3869/2010) με το σχέδιο διευθέτησης στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού ή, ορθότερα, διαφορετικό.
99 “Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο

στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος
κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των
Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού
επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το
στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό”.

100 Άρθρα 117 παρ. 1, 118 και 106ζ ΠτΚ.
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οριζόταν  η  διαδικασία  και  τα  κριτήρια  που  θα  λαμβάνονται  υπόψη  για  την  προσδιορισμό  της

μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής και του ποσού που θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση

αναγκαστικής  εκτέλεσης101. Πράγματι, η ΤτΕ εξέδωσε την υπ' αριθ. 54/15.12.2015 ΠΕΕ, για την

οποία γίνεται λόγος παρακάτω.

Β.2. Η έννοια της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής

α.  Η  εισαγωγή  μίας  νέας  έννοιας  στα  όρια  του  δικαίου  ιδιωτικής  αφερεγγυότητας  και  των

ρυθμιστικών κανόνων του χρηματοπιστωτικού δικαίου

H έννοια της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής δε στερείται ούτε θεωρητικού ούτε πρακτικού

ενδιαφέροντος.  Αφενός,  η  εισαγωγή  μίας  έννοιας  που  έχει  συνδεθεί  με  την  αξιολόγηση  της

πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη και τη βιωσιμότητα των διευθετήσεων των δανειακών

οφειλών  στο  κεφάλαιο  που  αποτελεί  τον  πυρήνα  της  πτωχευτικής  διαδικασίας,  που  είναι  η

εκκαθάριση  της  περιουσίας  του  οφειλέτη,  επιτάσσει  τη  δογματική  θεώρησή  της.  Αφετέρου,  η

απαίτηση  σωρευτικής  συρροής  των  δύο  βασικών  όρων  του  σχεδίου  διευθέτησης  γεννά

προβληματισμό ως προς την εφαρμογή της διάταξης στην περίπτωση που η μέγιστη ικανότητα του

οφειλέτη  δεν  αρκεί  για  την  κάλυψη του  ποσού από ενδεχόμενο πλειστηριασμό.  Σε  μια  τέτοια

περίπτωση, θα πρέπει να διερευνηθεί αν το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να απορρίψει την πρόταση

εξαίρεσης, ακόμα και αν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια (εισοδηματικό, αξίας κτλ). Το γράμμα

της διάταξης αφήνει με ενάργεια περιθώρια για αρνητική απάντηση, καθώς  αν ο νομοθέτης ήθελε

να αφήσει τέτοια ευχέρεια στο δικαστήριο θα το έκανε ρητά, όπως στο πτωχευτικό δίκαιο. Στην

πραγματικότητα, το πρόβλημα εντοπίζεται στα ακραία όρια του γράμματος, εκεί όπου, κατά την

εφαρμογή της διάταξης, ο δικαστής θα διαπιστώσει ότι το μέγιστο της ικανότητας του οφειλέτη δεν

αρκεί  για  να  καταβληθεί  το  ποσό  ενός  υποθετικού  πλειστηριασμού.  Είναι  λοιπόν  αναγκαία  η

προσφυγή στα λοιπά εργαλεία της  μεθοδολογίας  του δικαίου,  για  την αναζήτηση του αληθούς

νοήματος της υπό εξέταση έννοιας.

H έννοια συναντάται ήδη στην υπ'  αριθ.  42/30.5.2014 ΠΕΕ της ΤτΕ, η οποία θέτει το πλαίσιο

εποπτικών  υποχρεώσεων  για  τη  διαχείριση  των  ανοιγμάτων  σε καθυστέρηση  και  των  μη

εξυπηρετούμενων  ανοιγμάτων,  αναφέροντας  ότι  η  εκάστοτε  ρύθμιση  δανείου  σε  καθυστέρηση

“δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, τα πραγματικά

επίπεδα κινδύνων των συγκεκριμένων ανοιγμάτων, τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζονται έγκαιρα

101 Στο  νόμο  δίνεται  εξουσιοδότηση  στην  ΤτΕ  να  ορίσει  κριτήρια  προσδιορισμού  της  ενδεχόμενης  ζημίας  των
πιστωτών. Αν και μάλλον εννοείται η λογιστική ζημία σε περίπτωση διαγραφής χρεών, για κάποιο λόγο – ίσως
λόγω έλλειψης πρακτικής σημασίας – στην ΠΕΕ παραλείπεται η υποχρέωση αυτή.
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και στο σύνολό τους από τα ΠΙ (πιστωτικά ιδρύματα). Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της ρύθμισης

θα γίνεται με βάση την τρέχουσα και την, επί τη βάσει συντηρητικών και αξιόπιστων παραδοχών,

εκτιμώμενη  μελλοντική  ικανότητα  αποπληρωμής κάθε  δανειολήπτη  μέχρι  το  πέρας  του  νέου

προγράμματος αποπληρωμής”. Αναφορά στην αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής γίνεται και

στην εξέταση των τύπων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων. Αντίθετα, δεν υπάρχει

καμία αναφορά στον τρίτο τύπο ρυθμίσεων οριστικής διευθέτησης, καθώς στις περιπτώσεις αυτές

κρίνεται από την τράπεζα ότι η ικανότητα αποπληρωμής δεν εξασφαλίζει τη βιώσιμη ρύθμιση της

οφειλής,  επομένως επιστρατεύονται  λύσεις  που έχουν ως στόχο την οριστική  τακτοποίηση της

απαίτησης.  Οι  περισσότεροι  κανόνες  της  Πράξης,  καθώς  και  οι  ενδεικτικές  ρυθμίσεις,

μεταφέρθηκαν στον Κώδικα Δεοντολογίας, όπου αναφέρεται, στο κεφάλαιο των γενικών αρχών, ότι

“ως  «κατάλληλη  λύση»,  για  τους  σκοπούς  του  Κώδικα,  θεωρείται εκείνη  που  διασφαλίζει  τη

συμμόρφωση της τράπεζας με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, λαμβάνοντας όμως, παράλληλα υπόψη

το  επίπεδο  «εύλογων  δαπανών  διαβίωσης»  του  δανειολήπτη,  εφόσον  είναι  φυσικό  πρόσωπο”.

Εξάλλου, στο Ενημερωτικό Σημείωμα για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, το οποίο δημοσιεύτηκε

στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφέρεται ότι “σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο

οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την παρεχόμενη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής του

στο ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/2013, όπου δικαστικά θα προσδιοριστεί η

διευθέτηση  της  οφειλής”.  Αναφορά,  τέλος,  στην  ικανότητα  αποπληρωμής  γίνεται  στις

κατευθυντήριες  γραμμές  της  Ευρωπαϊκής  Αρχής  Τραπεζών  σχετικά  με  την  αξιολόγηση

πιστοληπτικής  ικανότητας102,  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της  Οδηγίας  2014/17/ΕΕ  σχετικά  με  τις

συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, δηλαδή όσον

αφορά στον προσυμβατικό έλεγχο που υποχρεούται να διενεργήσει το πιστωτικό ίδρυμα.

Από τα παραπάνω προκύπτει λοιπόν ότι η ικανότητα αποπληρωμής, υπολογιζόμενη με βάση τις

εύλογες  δαπάνες  διαβίωσης,  αποτελεί  βασικό  στοιχείο  αξιολόγησης  της  βιωσιμότητας  μίας

ρύθμισης  ή  μίας  νέας  χορήγησης  πίστωσης.  Όταν  η  εκτιμώμενη  ικανότητα  αποπληρωμής  δεν

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το χρέος μπορεί να εξυπηρετηθεί, τότε είτε δεν παρέχεται η πίστωση

είτε,  στο  πεδίο  των  υφιστάμενων  πιστώσεων,  η  οφειλή  εισέρχεται  στο  στάδιο  της  οριστικής

εκκαθάρισης. Έτσι, αποφεύγεται διαιώνισης μίας μη βιώσιμης κατάστασης, που έχει ως συνέπεια

την αλλοίωση της πραγματικής εικόνας του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Τι άλλο όμως μπορεί να

αποτελεί  η  διαδικασία  του  Ν.3869/2010,  αν  όχι  την  οριστική  διευθέτηση  (με  εκκαθάριση  της

περιουσίας) μη βιώσιμων οφειλών σε συλλογικό επίπεδο103;  Εν προκειμένω, η βιωσιμότητα του

102 Βλ. παραπ. υποσ. 80.
103 Σε αντίθεση με την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή την ενδοπτωχευτική διαδικασία αναδιοργάνωσης, βλ

υποσ. 123.
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σχεδίου διευθέτησης δε νοείται να έχει ως σκοπό τη διαφάνεια των πιστωτικών ανοιγμάτων, στο

πλαίσιο της δικαστικής ρύθμισης, καθώς τα χρέη ήδη βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης και

είναι δεδομένο ότι η τράπεζα δε θα λάβει παραπάνω ποσά από αυτά που θα λάμβανε σε περίπτωση

αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, υπό το πρίσμα του εσωτερικού συστήματος του πλέγματος

ρυθμιστικών διατάξεων του άρθρου 9, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η ερμηνεία της συρροής των

δύο προϋποθέσεων ως όρου βιωσιμότητας του σχεδίου διευθέτησης104. 

Βέβαια, οι κανόνες της ΠΕΕ επαναλαμβάνουν, σε διάφορα σημεία του κειμένου, την ανάγκη το

σχέδιο διευθέτησης να βασίζεται σε ρεαλιστικές παραδοχές. Αν το αίτημα αυτό αναχθεί σε ratio του

κανονιστικού περιεχομένου της  Πράξης,  τίθεται  το  ζήτημα αν οποιαδήποτε  ερμηνεία  του νέου

προστατευτικού  πλαισίου  υπερβαίνει  τα  όρια  του.  Ένα  τέτοιο  όμως  ενδεχόμενο  θα  πρέπει  να

αποκλειστεί, στο βαθμό που τελικά οι κατευθυντήριες γραμμές που θέτει η ΤτΕ δεν αποτελούν

παρά τη μεθοδολογική προσέγγιση μίας έννοιας το περιεχόμενο της οποίας δε φαίνεται να είναι εκ

των προτέρων ορισμένο,  επομένως ούτε η εφαρμογή.  Πράγματι,  θα ήταν άτοπο η ΠΕΕ να μη

σκοπούσε στον  κατά το  δυνατό πιο  αντικειμενικό και  αξιόπιστο προσδιορισμό της  ικανότητας

αποπληρωμής.

Εξάλλου,  δευτερεύουσα σημασία έχει  αν  το  σχέδιο  διευθέτησης  θα  αποπληρωθεί,  καθώς η μη

τήρηση  των  υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  αυτό  θα  επιτρέψουν  στον  πιστωτή  να  κινήσει

διαδικασίες  εκτέλεσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  παρ.  3  εδ.  α,  επομένως  δεν  τίθεται  ζήτημα

αποκατάστασης της ασφάλειας των συναλλαγών. Άλλωστε, ο Ν.3869/2010 αφορά υπάρχον χρέος,

στο πλαίσιο της δικαιοπλαστικής ευχέρειας του δικαστηρίου να επέμβει ρυθμιστικά στις συμβάσεις

και όχι νέα παροχή με πιστωτικούς κινδύνους. Δε θα πρέπει άλλωστε να παραβλέπεται το γεγονός

ότι στην περίπτωση που οι πιστωτές δεν είναι  τράπεζες αλλά άλλοι ιδιώτες ή/και  το Δημόσιο,

απομένει  μάλλον  χωρίς  νόημα  ούτως  ή  άλλως  η  εξέταση  της  βιωσιμότητας  του  σχεδίου

διευθέτησης.  Υπό το πρίσμα μάλιστα της  θεώρησης της  προστασίας  της  κύριας  κατοικίας  που

επιχειρείται στην παρούσα μελέτη, η δικαστική ρύθμιση του άρθρου 9 του νόμου φαίνεται αποτελεί

την  παραλλαγή  της  προτεινόμενης  στον  Κώδικα  Δεοντολογίας  παράδοσης  του  ακινήτου  και

διευθέτησης του υπολοίπου, με τη διαφορά ότι αντί της παράδοσης παρέχεται η αξία του ακινήτου

σε χρήμα (datio in solutum) και το τυχόν υπόλοιπο διαγράφεται. 

Δε θα πρέπει άλλωστε να παραβλέπεται, από πλευράς συστήματος, ότι τόσο πριν όσο και μετά την

τροποποίηση  με  το  Ν.4346/2015,  η  προστασία  της  κατοικίας  συνιστά  ένα  δικαίωμα  που

επιφυλάσσεται σε όσους οφειλέτες πληρούν ορισμένα κριτήρια, σε αντιδιαστολή με το τίμημα της

διάσωσης, που έχει χαρακτήρα εξαγοράς του δικαιώματος και όχι κριτηρίου. Υπό το πρίσμα αυτό, ο

104 Μια ερμηνεία που προσεγγίζει τα όρια της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου.
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οφειλέτης που πληροί τα κριτήρια που θέτει ο νόμος και αναλύθηκαν παραπάνω, δε στερείται a

priori  της άσκησης του δικαιώματός του να προστατεύσει την κατοικία του, για το λόγο ότι η

αναμενόμενη οικονομική του κατάσταση πιθανολογείται ότι δε θα αποδώσει το αναγκαίο τίμημα. Η

επίπτωση της μη ανταπόκρισης στους όρους του τιμήματος αποτυπώνεται στην ενεργοποίηση του

δικαιώματος των πιστωτών να κινήσουν διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Για το λόγο αυτό,

στην υποπαρ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 9, γίνεται διάκριση ανάμεσα στο σχέδιο διευθέτησης και το

αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας από τη ρευστοποίηση.

Την  παραπάνω  άποψη  επιβεβαιώνει  και  το  υλικό  που  αποτυπώνει  τη  βούληση  του  ιστορικού

νομοθέτη της διάταξης. Τόσο η αιτιολογική έκθεση και τα πρακτικά των συζητήσεων στη Βουλή

όσο και οι δημόσιες τοποθετήσεις  των συναρμόδιων υπουργών συσχετίζουν την προστασία της

κατοικίας με την πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων και όχι με την εξασφάλιση βιωσιμότητας του

σχεδίου διευθέτησης.

Κατόπιν των παραπάνω, η έννοια της βιωσιμότητας, συνεπικουρούμενη από τον επίσης άστοχο όρο

του  “σχεδίου  διευθέτησης”,  φαίνεται  να  έχει  παρεισφρήσει  τελείως  λαθραία  στο  δίκαιο  της

ιδιωτικής  αφερεγγυότητας,  κινδυνεύοντας  να  καταστήσει  το  δικαστήριο  σε  αξιολογητή

πιστοληπτικής  ικανότητας.  Για  το  λόγο  αυτό,  θα  πρέπει  να  αποκοπεί  από  την  εφαρμογή  της

διάταξης και, κατ' επέκταση, η έννοια της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής να αποκατασταθεί

στη  σωστή της  διάσταση,  μέσα  στο  σύστημα  του  Ν.3869/2010.  Υπό το  πρίσμα  αυτό  και  στο

πλαίσιο των επιταγών της ΑΚ 288, η μέγιστη ικανότητα φαίνεται να έχει ένα διττό χαρακτήρα:

αφενός  θέτει  το κατώτερο όριο καταβολών,  προσθέτοντας  το  εισοδηματικό στοιχείο  πλέον της

αξίας του ακινήτου στον υπολογισμό της μηνιαίας δόσης και αφετέρου δίνει μία κατεύθυνση στο

δικαστή  προς  τη  διαμόρφωση ενός  σχεδίου  που  θα  λαμβάνει  υπόψη  τις  εύλογες  δαπάνες  του

οφειλέτη και την όσο το δυνατό πιο ευέλικτη αποπληρωμή του σχεδίου.

β. Ο προσδιορισμός της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 54/15.12.2015 ΠΕΕ της ΤτΕ, ο προσδιορισμός της μέγιστης ικανότητας

αποπληρωμής  βασίζεται  στην  τρέχουσα  και  τη  μελλοντική  ικανότητα  για  αποπληρωμή  του

συνόλου της οφειλής, με βάση ρεαλιστικές και αξιόπιστες παραδοχές που λαμβάνουν υπόψη και τις

εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Ως

οφειλή εννοούνται όχι οι αρχικές απαιτήσεις, όπως εισάγονται στο δικόγραφο και προκύπτουν από

τα  προσκομιζόμενα  έγγραφα,  αλλά  το  ποσό  που  θα  λάμβαναν  οι  πιστωτές  σε  περίπτωση
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αναγκαστικής εκποίησης του ακινήτου105. Με άλλα λόγια, για να γίνει καλύτερα κατανοητό πάνω

σε ποια βάση  υπολογίζεται η μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής, θα πρέπει να φανταστεί κανείς το

σχέδιο διευθέτησης ως ένα οιονεί στεγαστικό δάνειο, που χορηγείται προκειμένου ο οφειλέτης να

επαναγοράσει  την  κατοικία  του  από  την  πτωχευτική  περιουσία,  με  κεφάλαιο  το  ποσό που  θα

λάμβαναν  οι  πιστωτές  από  τη  ρευστοποίηση106.  Η  ικανότητα  αποπληρωμής  σημαίνει  τον

υπολογισμό του ποσού που μπορεί να καταβάλλει μηνιαίως ο οφειλέτης, κατά τη συζήτηση της

αίτησης (τρέχουσα) και στο μέλλον (μελλοντική), για ένα μεταβλητό διάστημα. Ο ίδιος ο οφειλέτης

υποχρεούται να προσδιορίσει  τη μέγιστη ικανότητα του για αποπληρωμή, συμπληρώνοντας και

ενσωματώνοντας στο δικόγραφο τους πίνακες του Παραρτήματος της ΠΕΕ. 

i) H τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής υπολογίζεται με βάση το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα

αφενός και τις εύλογες δαπάνες του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς

του107,  όπως  προκύπτουν  κατά  τη  συζήτηση της  αίτησης  και  τεκμηριώνονται  με  έγγραφα,  στο

πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας. Η διατύπωση αποκλίνει από την αυστηρότητα της διάταξης

του άρθρου 8 παρ. 2, σύμφωνα με την οποία οι καταβολές που θα ορίσει το δικαστήριο προκύπτουν

αφού  αφαιρεθούν  οι  εύλογες  δαπάνες  διαβίωσης  από  το  εισόδημα.  Η  απόκλιση  πάντως  αυτή

φαίνεται να οφείλεται στο γενικότερα ευέλικτο και καθοδηγητικό χαρακτήρα των διατάξεων της

ΠΕΕ.

Δεν είναι απόλυτα σαφές αν ως “συνολικό διαθέσιμο εισόδημα” εννοείται το οικογενειακό108, σε

συμφωνία με το εισόδημα ως κριτήριο ή μόνο του οφειλέτη. Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 8

παρ. 2, η απάλειψη109 της συνεισφοράς του συζύγου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς η

απελευθέρωση από τα χρέη ως δικαίωμα δεν είναι δυνατό να οδηγεί στην οικονομική εξάρτηση του

οφειλέτη110. Η κατ' αρχήν συνεισφορά του συζύγου στην αποπληρωμή του σχεδίου διευθέτησης θα

ήγειρε αξιολογικό ζήτημα. Ωστόσο, δεδομένου ότι πιθανή απώλεια της στέγης θα επηρέαζε και το

σύζυγο,  δεν  είναι  αξιολογικά  μη  αποδεκτό  να  λαμβάνεται  υπόψη  το  οικογενειακό  εισόδημα,

εφόσον όμως προτείνεται από τον ίδιο τον οφειλέτη111. 

ii)  Ως  μελλοντική  ικανότητα  αποπληρωμής  ορίζεται  η  τρέχουσα  ικανότητα,  καταρχήν

προσαυξανόμενη κατά 5% κάθε πέντε έτη. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα με την

105 Βενιέρης, 2016, 642. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού βλ. παρακ. υποκεφ. Β.3.
106 Έτσι και ο Βενιέρης, 2016, 643.
107 Για το ποια μέλη της οικογένειας του οφειλέτη καλύπτονται από τις εύλογες δαπάνες βλ. παραπ. Α.2.1.
108 Όπως συμβαίνει δηλαδή και στο εισοδηματικό κριτήριο.
109 Με το Ν.4336/2015: σύμφωνα με την ισχύουσα διατύπωση της διάταξης, λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα του

οφειλέτη.
110 Βλ. σχετικούς προβληματισμούς σε Ευθυμίου, ΧρΙΔ 2015, 393 επ.
111 Βλ. στην ΠΕΕ: «από οποιαδήποτε αιτία», άρα και από συνδρομή συζύγου, οικείων κτλ. Εξάλλου, σε αντίθετη

περίπτωση θα υπήρχε αντινομία με το οικογενειακό εισόδημα ως κριτήριο: στην περίπτωση εκείνη, ο νομοθέτης
προφανώς συνυπολογίζει, στη διαμόρφωση του κριτηρίου, τη δυνατότητα του συζύγου να παράσχει στέγη. 
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ύπαρξη προσδοκίας αύξησης ή εκτίμησης μείωσης του εισοδήματος στο μέλλον, από οποιαδήποτε

αιτία που μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς112. Επιπλέον, λόγο αύξησης του ποσοστού θα αποτελέσει

η δέσμευση του οφειλέτη να μειώσει τις δαπάνες διαβίωσής του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,

αναφέρει η ΠΕΕ, δε θα πρέπει να συντρέχουν προφανείς λόγοι που καθιστούν μη ρεαλιστική την

προοπτική  μείωσης  των  δαπανών  διαβίωσης.  Ο  σκοπός  της  προϋπόθεσης  αυτής  δεν  είναι

προφανής, καθώς δεν μπορεί εύκολα να νοηθεί μέτρο στη μείωση των δαπανών. Εξηγείται μάλλον

από την πρόθεση του συντάκτη της  Πράξης να  καταστήσει  κατά το  δυνατόν ελαστικότερο το

σύστημα προσδιορισμού των καταβολών του σχεδίου διευθέτησης, μέσα όμως στα όρια θεώρησής

του  συστήματος  αυτού  ως  μηχανισμού  ελέγχου  βιωσιμότητας  του  σχεδίου,  θεώρηση  που  η

παρούσα μελέτη επιχειρεί να αντικρούσει. Εξάλλου, δικαιούχος της στάθμισης δεν μπορεί παρά να

είναι το υποκείμενο των δαπανών διαβίωσης, επομένως ο ίδιος ο οφειλέτης και όχι το δικαστήριο.

De lege lata, η προϋπόθεση της ρεαλιστικής μείωσης των δαπανών διαβίωσης θα μπορούσε ίσως να

εφαρμοστεί  υπό  το  πρίσμα  της  ΑΚ  281,  όταν  η  εκμηδένιση  των  δαπανών,  προκειμένου  να

εξασφαλιστεί διαθέσιμο εισόδημα για την κάλυψη μεγαλύτερων δόσεων και επομένως ταχύτερης

αποπληρωμής του σχεδίου διευθέτησης, κρίνεται ότι μπορεί να πλήξει τα ζωτικά δικαιώματα των

προστατευόμενων μελών του οφειλέτη.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ΠΕΕ, η εκτίμηση της μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής

θα βασίζεται  ενδεικτικά  στις  τρέχουσες  πραγματικές  δαπάνες  σε σχέση με  τις  εύλογες113,  στην

ηλικία του οφειλέτη και τον αριθμό και ηλικία των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του,

τυχόν προβλήματα υγείας και τις συνθήκες της αγοράς ή του επαγγελματικού κλάδου στον οποίον ο

οφειλέτης  δραστηριοποιείται.  Πέραν  όμως  του  συσχετισμού  αυτών  των  κριτηρίων,  που  έχουν

στόχο την πρόβλεψη αύξησης ή μείωσης της μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής, σημαντικό

ρόλο  διαδραματίζει  η  συνδρομή  τρίτων  στην  αποπληρωμή  του  σχεδίου  διευθέτησης,  όπως  ο

σύζυγος  ή  άλλα  άτομα που  πχ.  συγκατοικούν  με  την  οφειλέτη  στην  κύρια  κατοικία  του114.  Η
112 Επομένως και να καταστεί αντικείμενο ελέγχου.
113 Προφανώς εννοείται ότι αν ο οφειλέτης προσδιορίζει τις δαπάνες του σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με αυτές

που θα κρίνονταν ως εύλογες, δε θα ληφθούν υπόψη οι τελευταίες.
114 Βλ. υποσ. 111. Θα μπορούσαν πιθανώς να διατυπωθούν ενστάσεις αξιολογικού περιεχομένου, σχετικά τόσο με την

υποχώρηση των βιοτικών αναγκών όσο και με τη συνδρομή τρίτων στην αποπληρωμή του σχεδίου διευθέτησης.
Με  άλλα  λόγια,  αν  στην  εξαίρεση  της  κατοικίας  επιτρέπεται  η  υποχώρηση  της  αξιοπρεπούς  διαβίωσης  ή  η
συνδρομή τρίτων, για ποιο λόγο να μην επιτρέπεται και στη ρύθμιση για την απελευθέρωση από τα χρέη κατά το
άρθρο 8 παρ. 2. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν υφίσταται αξιολογική αντινομία. Και τα δύο άρθρα αποτελούν
μέρη της εξειδίκευσης της ΑΚ288 στην ιδιωτική πτώχευση. Η συνοχή τους, ως ρυθμιστικών διαδικασιών, αρχίζει
και  τελειώνει  στην  ΑΚ288,  καθώς  πραγματεύονται  διαφορετικά  κεφάλαια  της  διαδικασίας  και  εξυπηρετούν
διαφορετικούς σκοπούς. Στο άρθρο 8 ο σκοπός είναι η απελευθέρωση από τα χρέη ενώ στο άρθρο 9 η εκκαθάριση
της “πτωχευτικής” περιουσίας. Στην πρώτη περίπτωση το ενεργητικό του οφειλέτη προκύπτει από την αφαίρεση
των εύλογων δαπανών από το εισόδημα, ενώ στη δεύτερη ως ενεργητικό ορίζεται η αξία της περιουσίας. Έχουν
επομένως διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικούς επιμέρους σκοπούς, πέραν του κοινού ρυθμιστικού, ειδικά
μετά την τροποποίηση του Ν.4346/2015. Στο πλαίσιο της θεώρησης αυτής η μέγιστη ικανότητα αναγιγνώσκεται ως
η αναζήτηση της ηπιότερης ρύθμισης του χρέους του οφειλέτη να αποδώσει την αξία της κύριας κατοικίας του, σε
μία αναζήτηση ιδιαίτερα λεπτών ισορροπιών. Για τον ίδιο λόγο, ο αυτοκαθορισμός του οφειλέτη αποτελεί απόλυτο
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δυνατότητα αυτή συνδρομής φυσικά μπορεί  να ληφθεί  υπόψη και  κατά τον  προσδιορισμό της

τρέχουσας ικανότητας.

Β.3. Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή 

Όπως αναφέρθηκε, η προσφορότερη ικανοποίηση του δανειστή ήταν εξαρχής μία από τις rationes

legis του άρθρου 9 παρ. 2. Με το Ν.4346/2015 η αξιολογική στάθμιση του νομοθέτη αποτυπώνεται

όχι  μόνο πλέον ρητά αλλά μάλλον και  πιο αποτελεσματικά.  Ειδικότερα,  ορίζεται  πλέον ότι  το

σχέδιο διευθέτησης δε θα πρέπει να φέρει τους πιστωτές σε χειρότερη θέση από την οποία θα

βρίσκονταν, αν διενεργείτο αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του προστατευταίου ακινήτου. Στην

πράξη, οι καταβολές που θα πραγματοποιήσει ο οφειλέτης σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου

διευθέτησης θα πρέπει να εισφέρουν στους πιστωτές συνολικό ποσό που δε θα μπορεί να είναι

λιγότερο από τα δύο τρίτα της εμπορικής αξίας, ως τιμής πρώτης προσφοράς, μείον τα έξοδα της

εκτέλεσης,  όπως  προβλέπεται  από  τα  άρθρα  993  παρ.  2  και  954  παρ.  2  ΚΠολΔ.  Αν  και  δεν

αναφέρεται  ρητά στην  ΠΕΕ,  το  δικαστήριο  θα  πρέπει  να  λάβει  υπόψη και  τις  σχετικές  με  τη

ματαίωση του πλειστηριασμού και περαιτέρω μείωση της αξίας ρυθμίσεις του άρθρου 966 παρ. 1-4

ΚΠολΔ. 

Το  δικαστήριο  θα  εκτιμήσει  ελεύθερα,  κατ'  άρθρο  387  ΚΠολΔ,  α)  την  εκτίμηση  του  ποσού

πλειστηριάσματος που θα προσκομίσουν ο πιστωτής ή οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις είναι

εξασφαλισμένες  με εμπράγματη  ασφάλεια  ή  με  προσημείωση  υποθήκης, και  σε  περίπτωση

έλλειψης τέτοιων πιστωτών, ο πιστωτής με την υψηλότερη απαίτηση κατά του οφειλέτη, μέσα σε

έξι μήνες από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης και β) την εκτίμηση του οφειλέτη, που

πρέπει όμως να υπογράφεται από πιστοποιημένο εκτιμητή του κλάδου ακινήτων του άρθρου 1 παρ.

Γ  υποπαρ.  Γ.1  του  ν.  4152/2013. Αν  υπάρχουν  αποκλίσεις,  μεταξύ  των  εκτιμήσεων  που  θα

καταθέσουν οι πιστωτές και ο οφειλέτης, που επηρεάζουν καθοριστικά την έκβαση της απόφασης

και εφόσον δεν τις υπογράφουν πιστοποιημένοι εκτιμητές, το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την

έκδοση  της  απόφασης,  αναθέτοντας  τη  διενέργεια  πραγματογνωμοσύνης  σε  πιστοποιημένο

εκτιμητή  κατ'  άρθρο  254  ΚΠολΔ.  Εφόσον  η  αίτηση  του  οφειλέτη  γίνει  δεκτή,  τα  έξοδα  της

εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή115, που έχει ήδη καταβληθεί από τον οφειλέτη (βλ. κεφ. Β.5

της ΠΕΕ) θα επιβληθούν ως δικαστική δαπάνη στους πιστωτές, κατ' άρθρο 180 παρ. 1 ΚΠολΔ.

Τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα του ακινήτου προφανώς θα συμβάλλουν στη μείωση του

και  αδιαπραγμάτευτο  δικαίωμα  στο  άρθρο  8  (βλ.  απάλειψη  συνδρομής  συζύγου  με  την  τροποποίηση  του
Ν.4336/2015) ενώ στο άρθρο 9 παρ. 2 δε διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

115 Είτε την εκτίμηση την προσκομίσει ο οφειλέτης είτε τη διατάξει το δικαστήριο, σύμφωνα με το κεφ. Β.3. Έτσι και 
ο Βενιέρης, 2016, 644.
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ποσού εκπλειστηριάσματος  (πχ.  αυθαίρετο  οίκημα,  ύπαρξη  δουλείας  εισόδου,  σοβαρές  φθορές

κτλ.). Αν και η ΠΕΕ εκτιμά ως δεδομένη την ύπαρξη αξίας ρευστοποίησης, σε ορισμένες ακραίες

περιπτώσεις  μπορεί  να πιθανολογηθεί  ότι  η αξία είναι  τόσο μικρή116 ώστε το ακίνητο να είναι

απρόσφορο  προς  ρευστοποίηση.  Όμοια  είναι  και  η  περίπτωση  της  απαγόρευσης  κατάσχεσης

σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 11 Ν.2251/1994, η διάταξη του οποίου ρυθμίζει μία περίπτωση per

se  καταχρηστικής  αναγκαστικής  εκτέλεσης.  Εφόσον  στην  κρινόμενη  αίτηση  πληρούνται

παράλληλα και τα τρία ουσιαστικά κριτήρια που θέτει η διάταξη, οι πιστωτές δεν πρόκειται να

λάβουν κανένα ποσό, αφού η ρευστοποίηση απαγορεύεται από το νόμο117. 

Αν και τέτοιες περιπτώσεις φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση αρρύθμιστες από το Ν.4346/2015, στην

πραγματικότητα  δεν  υφίσταται  κάποιο  κενό.  Ο νομοθέτης  ορθά  αναφέρεται  στην  “οικονομική

κατάσταση στην οποία θα βρίσκονταν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης” και όχι στο

ποσό  που  θα  λάμβαναν,  ενώ  το  δικαστήριο  θα  εκτιμήσει  ελεύθερα  τις  γνωμοδοτήσεις  που

προβλέπονται  στην  ΠΕΕ.  Αν  επομένως  μία  ενδεχόμενη  αναγκαστική  εκτέλεση  θεωρηθεί

καταχρηστική  ή  παντελώς  απρόσφορη,  τότε  μπορεί  να  γίνει  δεκτό  ακόμα  και  ένα  “μηδενικό”

σχέδιο διευθέτησης, υπό την προϋπόθεση όμως της εφαρμογής της διάταξης αυστηρά μέσα στα

όρια που θέτουν οι 288 και 281 ΑΚ.

Β.4. Διαμόρφωση του σχεδίου διευθέτησης από τον οφειλέτη και το δικαστήριο

Όπως αναφέρθηκε,  το σχέδιο διευθέτησης το καταρτίζει  ο οφειλέτης και το περιλαμβάνει στην

αίτησή του,  ζητώντας ταυτόχρονα την εξαίρεση της κύριας ή  μοναδικής κατοικίας του από τη

ρευστοποίηση. Το δικαστήριο ελέγχει αν ο οφειλέτης πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στη διάταξη

και εφόσον αυτά πληρούνται, είναι υποχρεωμένο να αποδεχτεί το αίτημα εξαίρεσης118 και είτε να

επικυρώσει το σχέδιο διευθέτησης ως έχει είτε να το τροποποιήσει, ώστε να συρρέουν και οι δύο

προϋποθέσεις  που  θέτει  ο  νόμος119.  Ως  προς  τη  διαμόρφωση  του  σχεδίου  διευθέτησης,

επισημαίνονται τα παρακάτω.

α. Ο υπολογισμός της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής

Το  κεφ.  Α.3  της  ΠΕΕ  παρέχει,  με  μάλλον  δυσνόητο  τρόπο,  κατευθύνσεις  σχετικά  με  τον

υπολογισμό  της  μέγιστης  ικανότητας  αποπληρωμής.  Πιο  συγκεκριμένα,  ο  οφειλέτης  (και  το

116 Αν και  δεν  μπορεί  να νοηθεί  μηδενική αξία,  καθώς όλα τα  πράγματα αποτιμώνται  σε μία αξία,  το  ποσό της
ρευστοποίησης μπορεί να έχει αρνητικό πρόσημο ακόμα, αν υπολείπεται των εξόδων του πλειστηριασμού.

117 Ως λόγος ανακοπής του άρθρου 933 επ. ΚΠολΔ.
118 Σπυριδάκης/Γεωργιακάκη, 2016, 407.
119 Βενιέρης, 2016, 639-640.
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δικαστήριο, κατά τον έλεγχο του σχεδίου διευθέτησης) θα χρησιμοποιήσει ως αφετηρία όχι το ποσό

που θα λάμβαναν οι πιστωτές από ενδεχόμενο πλειστηριασμό, για να υπολογίσει την εξόφλησή του

(Α.3.2), αλλά τις  μηνιαίες δόσεις που αντιστοιχούν στο μέγιστο της ικανότητας αποπληρωμής του,

οι  οποίες  θα  είναι  είτε  σταθερές  είτε  θα  αναπροσαρμόζονται  με  βάση  τα  κριτήρια  που

περιγράφονται  στο  κεφ.  Α.2.  Υπολογίζοντας  τις  δόσεις  αυτές  με  το  μέσο  επιτόκιο  (ως

προεξοφλητικό)  υφιστάμενων στεγαστικών δανείων σε ευρώ με  διάρκεια άνω των πέντε  ετών,

όπως δημοσιεύεται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα της ΤτΕ (Α.3.3), θα ορίσει τη συνολική διάρκεια

αποπληρωμής στο χρόνο που απαιτείται για την κάλυψη του ποσού αναγκαστικού πλειστηριασμού

(Α.3.2).  Το  ποσό  αυτό  θα  αποτελεί  την  “παρούσα  αξία”  του  σχεδίου  διευθέτησης  (Α.3.3).

Επομένως σε “τελική αξία” θα ανάγεται το ποσό που θα έχει καταβληθεί στο τέλος της περιόδου

αποπληρωμής,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  τόκων.  Στην  περίπτωση  που  οι  δόσεις  είναι

μεταβαλλόμενες, κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας διαφοροποιείται το ποσό των δόσεων,

θα υπολογίζεται ξεχωριστά και θα παράγει ξεχωριστή παρούσα αξία, η οποία θα προστίθεται στις

υπόλοιπες για να παράξει τη συνολική παρούσα αξία, που δε θα πρέπει να υπολείπεται του ποσού

εκπλειστηριάσματος.

β. Οι ειδικοί όροι της ρύθμισης

Περίοδος  χάριτος  είναι  δυνατό  να  προταθεί  στο  πλαίσιο  των  όρων  της  ρύθμισης,  αν  και  δεν

αναφέρεται πλέον ρητά στη διάταξη, ως όρος του σχεδίου διευθέτησης120. Η συνολική διάρκεια του

δανείου  δεν  μπορεί  να  ξεπερνά  τα  είκοσι  έτη,  εκτός  αν  η  διάρκεια  των  συμβάσεων  των

ρυθμιζόμενων οφειλών είναι μεγαλύτερη, οπότε ως ανώτερο όριο τίθενται τα τριάντα πέντε έτη.

Σημειώνεται  πάντως ότι,  εφόσον πληρούνται  οι  όροι  του νόμου,  τόσο ο οφειλέτης όσο και  το

δικαστήριο έχουν ελευθερία διαμόρφωσης του τρόπου αποπληρωμής, προσαρμόζοντας τον στην

εκάστοτε ικανότητα του οφειλέτη121.

γ. Η διανομή των καταβολών στους πιστωτές

Η διανομή  των  τοκοχρεολυτικών  δόσεων  του  σχεδίου  διευθέτησης  θα  πραγματοποιηθεί  στους

πιστωτές σύμφωνα με τα άρθρα 977 παρ. 3 και 1007 παρ. 1 ΚΠολΔ, δηλαδή κατά ποσοστό 65%

στους εμπραγμάτως εξασφαλισμένους, κατά ποσοστό 25% στο Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ κτλ) και κατά

ποσοστό 10% σε όλους τους ανέγγυους πιστωτές.

120 Σπυριδάκης/Γεωργιακάκη, 2016, 254, Βενιέρης, 2016, 641.
121 Πχ. το σχέδιο διευθέτησης μπορεί να έχει τη μορφή ενός  balloon mortgage, δηλαδή προβλέπει χαμηλές δόσεις

αρχική και μία μεγάλη τελική δόση ή το ποσό των δόσεων να ξεκινά χαμηλό και να αυξάνει σταδιακά (graduated
payment adjustable rate mortgage) κτλ.
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δ. Η περίπτωση όπου η μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής δεν επαρκεί για την κάλυψη του ποσού

ρευστοποίησης

Όπως  αναφέρθηκε,  αν  πληρούνται  ταυτόχρονα  και  οι  δύο  προϋποθέσεις,  τότε  το  σχέδιο

διευθέτησης  γίνεται  αποδεκτό  και  ορίζονται  οι  καταβολές  στο  διατακτικό  της  απόφασης.  Σε

αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το σχέδιο διευθέτησης αλλά

όχι να απορρίψει την πρόταση εκκαθάρισης122.

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  περίπτωση  όπου  κατά  την  εξέταση  της  υπόθεσης,  το  δικαστήριο

διαπιστώνει ότι, με βάση τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΕΕ, η

μέγιστη  ικανότητα αποπληρωμής  του οφειλέτη  δεν  προβλέπεται  να  αποδώσει  το  ποσό που  θα

απέφερε  στους  πιστωτές  μία  ενδεχόμενη  αναγκαστική  εκποίηση.  Όπως  αναφέρθηκε,  στο

συμπέρασμα αυτό θα καταλήξει το δικαστήριο μόνο αφού αφενός εξαντλήσει τα όρια αύξησης της

ικανότητας  αποπληρωμής,  είτε  υπολογίζοντας  χαμηλότερες  δαπάνες  από  τις  εύλογες,  με  τη

συναίνεση  του  οφειλέτη,  είτε  λαμβάνοντας  υπόψη  οικονομική  συνδρομή  από  τρίτους123 και

αφετέρου ελέγξει αν ενδεχόμενος πλειστηριασμός θα απέφερε οικονομικά οφέλη στους πιστωτές124.

Παράλληλα,  το  δικαστήριο  θα  ελέγξει  αν  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  για  τη  συνδρομή  του

Δημοσίου  στην  αποπληρωμή  του  σχεδίου  διευθέτησης.  Οι  περιπτώσεις  αυτές  κατά  κανόνα  θα

αφορούν οφειλέτες μεγάλης ηλικίας, χωρίς οικεία πρόσωπα να τους συνδράμουν και εισοδήματα

πολύ χαμηλά και χωρίς προοπτική αύξησης. Δεδομένου ότι το απόλυτο όριο της ΑΚ 288 είναι η μη

χειροτέρευση των πιστωτών, η διάταξη θα μπορούσε να ερμηνευτεί διασταλτικά και να εφαρμοστεί

με  τον  ορισμό  ενός  σχεδίου  διευθέτησης  με  καταβολές  που  θα  υπερβαίνουν  την  εκτιμώμενη

μέγιστη ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα πληρούνται  ταυτόχρονα και οι δύο προϋποθέσεις

χωρίς να παραβιάζονται τα γραμματικά όρια της διάταξης125,  καθώς το έλασσον (καταβολή του

122 Προς την κατεύθυνση αυτή και ο Κρητικός, 2016, 425.
123Βενιέρης, 2016, 626 υποσ. 2924, με παραπομπή σε γερμανική νομολογία.

124 Δηλαδή αν το ακίνητο είναι πρόσφορο προς ρευστοποίηση ή ενδεχόμενη αναγκαστική εκτέλεση θα κρινόταν ως
καταχρηστική (281 ΑΚ) ή απαγορευμένη (άρθρο 14 παρ. 11 Ν.2251/1994).

125 Αποφεύγοντας έτσι την κατάφαση ενός κενού, η πλήρωση του οποίου θα έπρεπε να επιχειρηθεί καταρχάς με την
αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠτΚ, κατ' άρθρο 15 Ν.3869/2010. Και σε μια τέτοια περίπτωση όμως,
μάλλον  αρνητική  απάντηση  θα  έπρεπε  να  δοθεί,  καθώς  ρυθμίζονται  ουσιωδώς  διαφορετικές  πραγματικές
καταστάσεις.  Η  μεν  διαδικασία  εξυγίανσης  αποτελεί  ένα  προπτωχευτικό  στάδιο  με  στόχο  τη  διάσωση  της
επιχείρησης αντί της πτώχευσης, επομένως η εξέταση της βιωσιμότητάς της είναι sine qua non, πέραν της σκοπού
αποφυγής σπατάλησης δικαστικού χρόνου και καταχρηστικών αιτήσεων (Αυγητίδης, Διαδικασία εξυγίανσης: Μία
προσωρινή αποτίμηση, Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 2014,
289, 290). Από την άλλη, η διαδικασία αναδιοργάνωσης συνιστά μεν ένα ενδοπτωχευτικό στάδιο, διακρίνεται όμως
από το κεφάλαιο της εκκαθάρισης, καθώς αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο περάτωσης της πτώχευσης, αντί της
εκκαθάρισης, με συμφωνία πιστωτών, επομένως πρόταση κατάρτισης σύμβασης (Ψυχομάνης, 2012, 441), που ως
θεμελιώδη, αν και όχι αποκλειστικό, στόχο δεν παύει να έχει τη διατήρηση της επιχείρησης στα χέρια του φορέα
της (Μπεχρή-Κεχαγιόγλου, Η ενδοπτωχευτική διαδικασία αναδιοργάνωσης και το μέλλον της, ΣΕΕ, 2014, 274).
Επομένως, οι σκοποί του σχεδίου αναδιοργάνωσης εκτείνονται σε περισσότερα αλλά κυρίως τελείως διαφορετικά
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μέγιστου  της  ικανότητας  αποπληρωμής)  θα  περιλαμβάνεται  στο  μείζον  (καταβολή  πέραν  του

μέγιστου της ικανότητας αποπληρωμής)126.  Αναγκαίους όρους όμως για μία τέτοια ερμηνεία θα

πρέπει να αποτελέσουν η τήρηση της παραπάνω μεθοδολογίας και η συνδρομή εξαιρετικής προς

τούτο ανάγκης, παράλληλα με την εναρμονισμένη με το άρθρο 2 παρ. 1 Σ ερμηνεία της διάταξης.

IV. Συμπέρασμα

Η ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία της κύριας κατοικίας, προκειμένου να

είναι σύμφωνη με το πνεύμα και τους σκοπούς της διαδικασίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό

το  πρίσμα  της  ΑΚ  288.  Η  συνταγματική  προστασία  της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  θέτει  τα

ακρότατα όρια της εφαρμογής, όσον αφορά στο πρόσωπο του οφειλέτη, όμως η όλη διαδικασία

εκκαθάρισης  του  Ν.3869/2010  εκτείνεται  και  πέρα  από  αυτά.  Την  πολυπλοκότητα  των

συσχετισμών που πρέπει να λάβει υπόψη του το δικαστήριο, κατά την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.

2, θα την αντιμετωπίσει αν έχει κατά νου ότι αναζητεί λεπτές ισορροπίες μεταξύ αντικρουόμενων

συμφερόντων.  Μένοντας  μέσα  στα  γραμματικά  όρια  του  νόμου,  που  αποτελεί  την  καταρχήν

προσπάθεια του νομοθέτη να εξειδικεύσει την αρχή της καλής πίστης, θα έχει τη δυνατότητα να

εφαρμόσει  ελεύθερα  κανόνες  και  αρχές  όλης  της  έννομης  τάξης,  όταν  η  εξειδίκευση  δια  του

Ν.3869/2010 είναι ανεπαρκής ή αξιολογικά προβληματική. 

Υπό το πρίσμα αυτό, οι απόψεις σχετικά με το μέτρο του τιμήματος, όπως ίσχυε η διάταξη με το

Ν.4161/2013,  δε  θα  είναι  ούτε  απόλυτα λάθος  ούτε  απόλυτα σωστές,  αν δε  συλλαμβάνουν το

ζήτημα στην ολιστική του διάσταση. Είτε θα προσκολλώνται στο Σύνταγμα είτε, αν και αναζητούν,

ρητά ή σιωπηρά, την σύμφωνη με την καλή πίστη ισορροπία των συμφερόντων, δε θα αφήνουν

τελικά χώρο στη δικαιοπλαστική ευχέρεια που δίνει η ΑΚ 288 στο δικαστή.

Φυσικά, η επίκληση της γενικής ρήτρας δε δίνει απάντηση σε όλα τα ερμηνευτικά ζητήματα του

άρθρου 9 παρ. 2, ιδίως όπως τροποποιήθηκε. Ωστόσο, η τελολογική-συστηματική ερμηνεία των

αξιολογικά επίπεδα,  σε σχέση με το σκοπό του άρθρου 9 παρ.  2  (ακόμα και  αποκλειστικά προς  όφελος  των
πιστωτών - άρθρο 107 ΠτΚ). Συνεπώς, λόγοι για τους οποίους προβλέπεται – ρητά – η απόρριψη του σχεδίου
αναδιοργάνωσης, είτε κατά την προεξέταση είτε κατά την επικύρωση της συμφωνίας, δεν μπορούν να συντρέξουν
στο σχέδιο διευθέτησης. Ειδικότερα, από τους λόγους αυτούς (άρθρα 114 παρ. 2 και 124 ΠτΚ), η μεν πρόδηλη
αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων κατά την προεξέταση έχει ως σκοπό την οικονομία της διαδικασίας, η δε
απόρριψη  του  συμβιβασμού  λόγω  μη  εξασφάλισης  απόδοσης  αυτών  που  πιθανολογείται  ότι  θα  απέδιδε
εναλλακτικά η διαδικασία εκκαθάρισης, αφορά αποκλειστικά τους διαφωνούντες πιστωτές, συνεπώς εξυπηρετεί τη
διανομή των καταβολών σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης (Ψυχομάνης, ο.π., 445). Στο άρθρο 9 παρ. 2,
την αρχή αυτή μπορεί να την υπερασπιστεί το δικαστήριο διορθώνοντας το σχέδιο διευθέτησης, δυνατότητα που
δεν προβλέπεται στον ΠτΚ.

126 Προς την κατεύθυνση αυτή καταδεικνύει και η υποπαρ. 3 της παρ. 2 του άρθρου 9, σχετικά με τη συνδρομή του
Δημοσίου, ορίζοντας ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη, αν και ο τελευταίος βρίσκεται σε αδυναμία να τηρήσει
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σχέδιο διευθέτησης, καθ' υπέρβαση επομένως του μέγιστου της ικανότητάς
του για αποπληρωμή.
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επιμέρους διατάξεων, μέσα στα όρια πάντα της καλής πίστης, μπορεί να αποκαταστήσει, ως ένα

βαθμό,  το κύρος  ενός πραγματικά καινοτόμου νομοθετήματος.  Έτσι,  τόσο η εκ πρώτης όψεως

αυστηρότητα των νέων κριτηρίων υπαγωγής όσο και οι δυσχέρειες στη διαδικασία κατάρτισης  του

σχεδίου διευθέτησης, μπορούν να καμφθούν μπροστά στην επιταγή της εξισωτικής δικαιοσύνης,

που αποτελεί θεμέλιο της καλής πίστης. Αρκεί φυσικά το 2018 να μην αποτελέσει έτος λήξης αλλά

έτος αναθεώρησης των όρων παροχής προστασίας της κύριας κατοικίας.

32


