
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Παπατηπήσειρ ΓΣΕΒΕΕ σσετικά με την πύθμιση τος Υποςπγείος  Ανάπτςξηρ για την παπάταση 

αναστολήρ των πλειστηπιασμών 

Υπόκλεκα έζηεηιε ε ΓΣΔΒΔΔ πξνο ηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θ. Κ. Φαηδεδάθε, ηα πνιηηηθά 

θόκκαηα θαη ηνπο Βνπιεπηέο αλαθνξηθά κε ηελ ξύζκηζε ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, γηα ηελ παξάηαζε 

αλαζηνιήο ησλ πιεηζηεξηαζκώλ. 

Αναλςτικά το Υπόμνημα αναυέπει: 

«Η πξόηαζε- ξύζκηζε ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο έρεη αζθαιώο ζεηηθά ζηνηρεία, ζε ζύγθξηζε 

ηνπιάρηζηνλ κε όζα είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο θαη αθνξνύζαλ ηε δηαβνύιεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ θαη ηηο 

αηηηάζεηο ηεο (ηξόηθαο) γηα πιήξε απειεπζέξσζε ησλ πιεηζηεξηαζκώλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηόζν,  όηη ε 

ξύζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεηζηεξηαζκώλ δελ είλαη απόξξνηα κλεκνληαθήο ππνρξέσζεο ηεο ρώξαο θαη σο εθ 

ηνύηνπ, ε θπβέξλεζε δύλαηαη θαη πξέπεη  λα λνκνζεηήζεη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ αθελόο ηε 

δηακόξθσζε ελόο δίθαηνπ ζπζηήκαηνο ξύζκηζεο ησλ νθεηιώλ ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ θαη αθεηέξνπ ηελ ελίζρπζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εγρώξηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα».  

Η ΓΣΔΒΔΔ ζεσξεί όηη ε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε θξύβεη νξηζκέλεο γθξίδεο δώλεο θαη ρξήδεη ηξνπνπνηήζεσλ ώζηε 

λα κπνξεί λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε θαη βηώζηκε.  

Με δεδνκέλν όηη, νπζηαζηηθά θαη ηππηθά, θαηαξγείηαη ε «ξύζκηζε Παπαζαλαζίνπ», ζύκθσλα κε ηελ νπνία ίζρπε 

ε αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο πιεηζηεξηαζκώλ κε βαζηθό θξηηήξην ην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ απαηηήζεσλ 

(200,000€), εγείξνληαη ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ακθηιεγόκελεο πεξηνρέο πνπ αθνξνύλ  ηα δαλεηαθά 

βάξε επαγγεικαηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 

Σπγθεθξηκέλα, ε ΓΣΔΒΔΔ ζεσξεί όηη: 

1) Η πξνζηαζία από ηνπο πιεηζηεξηαζκνύο πνπ πξνβιέπεη ε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε αθνξά απνθιεηζηηθά 

απαηηήζεηο πξνεξρόκελεο από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ηξάπεδεο) θαη όρη από ην δεκόζην θαη ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. Θέζε καο είλαη όηη ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί ε πξνζηαζία ηεο θύξηαο θαηνηθίαο θαη 

γηα ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ππάξρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ην δεκόζην θαη ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία. 

2) Η ξύζκηζε είλαη αζαθήο σο πξνο ηνλ ηύπν θαη θαηεγνξία ησλ δαλείσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή 

(ζηεγαζηηθά, επηρεηξεκαηηθά, θαηαλαισηηθά). Με δεδνκέλν όηη ε πξνζεκείσζε αθηλήησλ ππήξμε κηα 

πάγηα ηαθηηθή ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ γηα ηε ρνξήγεζε επηρεηξεκαηηθώλ ή αθόκε θαη γηα ηε 

ξύζκηζε θαηαλαισηηθώλ δαλείσλ, ζα πξέπεη ε ξύζκηζε λα ζπκπεξηιάβεη κε ζαθήλεηα θαη απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο. Με άιια ιόγηα ζα πξέπεη λα ππάξμεη ξεηή αλαθνξά όηη ν λόκνο ζα εθαξκόδεηαη γηα 

επηρεηξεκαηηθά θαη άιια δάλεηα ή ρξέε ζηα νπνία έρεη ππάξμεη πξνζεκείσζε αθηλήηνπ.  

3) Πξνηείλεηαη επίζεο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ηειηθά ε δηαδηθαζία πιεηζηεξηαζκνύ, ν 

δαλεηνιήπηεο λα απαιιάζζεηαη ηνπ ρξένπο πνπ απνκέλεη, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην πξνζεκεησκέλν 



θαη εθπιεηζηεξηαζκέλν αθίλεην έιαβε ηηκή κηθξόηεξε ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ. Τνύην πξνθύπηεη από 

ηελ θαηάξξεπζε ησλ ηηκώλ ησλ αθηλήησλ (ην ρξένο κπνξεί λα είλαη πςειόηεξν από ηελ αμία ηνπ 

ζπηηηνύ) αιιά θαη από ηελ απνθπγή ηνπ «εζηθνύ θηλδύλνπ» νη ηξάπεδεο λα ππνηηκνινγνύλ ην 

εθπιεηζηεξηαζζέλ αθίλεην, γλσξίδνληαο όηη ν δαλεηνιήπηεο θαηέρεη θαη άιια ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

4) Η ξύζκηζε πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ ππάγνληαη ζε απηή αλάινγα κε 

ηελ επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε (αθνξά ην πνζνζηό δόζεο πνπ ζα απνδίδεηαη). Η 

ΓΣΔΒΔΔ ζεσξεί όηη  ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί εληαίνο ηξόπνο ππνινγηζκνύ γηα όινπο ηνπο πνιίηεο 

ρσξίο λα ππάξρεη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε γηα επηρεηξεκαηίεο (επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο θαη εκπόξνπο).  

5) Τν θξηηήξην ηεο ηήξεζεο ινγαξηαζκνύ θαηάζεζεο <15,000€ γηα ηελ ππαγσγή είλαη απζηεξό, εηδηθά γηα 

ηηο πεξηπηώζεηο επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ηεξνύλ ινγαξηαζκνύο γηα πιεξσκέο πξνο πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο, κηζζσηνύο θαη άιιν ακεηβόκελν πξνζσπηθό.   Πξνηείλεηαη λα ππάξμεη ξύζκηζε πνπ ζα 

πξνβιέπεη όηη αλά επηρεηξεκαηία δύλαηαη λα πθίζηαηαη έλαο ινγαξηαζκόο > 15,000€, ν νπνίνο 

πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηξέρνπζεο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο (κηζζνί, ακνηβέο, πξνκεζεπηέο) θαη 

δελ ζα κπνξεί λα γίλεη αλάιεςε θαη θίλεζε γηα πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο.   

6) Βαζηθή ζηόρεπζε ηεο πξνσζνύκελεο ξύζκηζεο όπσο θαίλεηαη ζην άξζξν 2 είλαη λα απνθαηαζηαζνύλ 

έζησ θαη αλαηκηθά νη ξνέο θαηαβνιήο δόζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο. Από ηελ άπνςε απηή ην θίλεηξν 

ξύζκηζεο θαη ε «δπγαξηά» γέξλεη ππέξ ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ πνιιάθηο αλαθεθαιαηνπνηνύκελσλ 

ηξαπεδώλ. Αληίζεηα, δε ιακβάλεη ππόςε ηηο αλάγθεο θαη ζπζίεο ησλ πνιηηώλ θαζώο θαη ην θόζηνο πνπ 

θαινύληαη λα επσκηζζνύλ, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ κόληκνπ πηα εληαίνπ θόξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο.   

7) Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί αλ ζηνλ όξν θύξηα θαηνηθία ελλνείηαη ε πξώηε ηδηόθηεηε αθίλεηε 

πεξηνπζία). 

 

 

 

8) Όζνλ αθνξά ξπζκίζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζε θαζεζηώο αλαζηνιήο πιεηζηεξηαζκώλ, 

πξνηείλεηαη ζην εδάθην α, παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 2, λα εμαιεηθζνύλ νη πξνβιέςεηο γηα ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ από ηελ πιεπξά ηνπ νθεηιέηε, δεδνκέλνπ όηη ν πηζησηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηα ζηνηρεία απηά. Η πξνζεζκία γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί θαηά 2 κήλεο 

(δει. κέρξη 31.03.2014).  

Αλαθνξηθά κε ην εδάθην β, παξάγξαθνο 2, άξζξνπ 2 ζεσξνύκε όηη ν δαλεηζηήο δύλαηαη λα αληιήζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη είηε από άιιεο ηξάπεδεο, είηε από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (ΓΓΠΣ).              

Η δπλαηόηεηα απηή ελεξγνπνηείηαη κε ηελ ππνβνιή Υπεύζπλεο Γήισζεο από ηελ πιεπξά ηνπ 

δαλεηνιήπηε. 

Σηελ παξάγξαθν 3, άξζξν 2 πξνηείλεηαη λα δηαγξαθεί ε ηειεπηαία παξάγξαθνο ε νπνία πξνβιέπεη ηε 

δηαθνπή αλαζηνιήο ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ ζηελ πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπόκελσλ πνζώλ 

εληόο 3 κελώλ. Παξάγνληεο άιινη εθηόο ηεο αλεξγίαο, όπσο ζέκαηα πγείαο, ή άιινη έθηαθηνη ιόγνη 

κπνξεί λα νξίδνπλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ηεο θάζε πεξίπησζεο. Ο λόκνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηηο 

εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ ζε κηα πεξίνδν εμαηξεηηθά δύζθνιε.  



9) Η πξόβιεςε ζην άξζξν 1, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζπζηήλεηαη Κπβεξλεηηθό Σπκβνύιην Γηαρείξηζεο 

Ιδησηηθνύ Φξένπο, κε πξάμε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, ππεξβαίλεη ην κεηαβαηηθό νξίδνληα θαη 

ραξαθηήξα πνπ έρεη ε πξνζσξηλή ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 2 θαη νπζηαζηηθά πξνδηαγξάθεη ηνλ νδηθό 

ράξηε γηα ηε κειινληηθή άξζε ηεο αλαζηνιήο πιεηζηεξηαζκώλ ηεο πξώηεο θαηνηθίαο. Έλα ηέηνην 

όξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη θνηλνβνπιεπηηθή λνκηκνπνίεζε. Πξνηείλεηαη ε ζύζηαζε  ηνπ Σπκβνύιηνπ 

Γηαρείξηζεο ηδησηηθνύ Φξένπο λα γίλεη κε λόκν πνπ ζα ςεθηζηεί από ηε Βνπιή.                                             

Τν Σπκβνύιην ζα νξίδεηαη θαη ζα ινγνδνηεί ζηελ Δπηηξνπή Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο. 

10) Τέινο ε ΓΣΔΒΔΔ ζεσξεί όηη ε δηάξθεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξώηεο θαηνηθίαο πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο. 

 


