Ποιοι δικαιούνται διαγραφή οφειλών σε τράπεζες, Δημόσιο

Επτά είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν όσοι διεκδικήσουν διαγραφή – εξπρές
οφειλών έως 20.000 ευρώ σε τράπεζες και Δημόσιο
, σύμφωνα με τη
νέα τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή
, μαζί με τη συμφωνία της νέας δανειακής σύμβασης με τους θεσμούς.

Η νέα ρύθμιση περιλαμβάνεται στον Νόμο Κατσέλη και επιτρέπει, σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», σε έναν ικανό αριθμό οφειλετών
να προσφύγουν στα Ειρηνοδικεία
και να διεκδικήσουν τη διαγραφή ακόμη και ολόκληρου του ποσού που οφείλουν, αρκεί να
μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Τα κριτήρια που απαιτούνται για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση είναι επτά:
1) Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης, να μην διαθέτει ακίνητη
περιουσία και να μην έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την
τελευταία τριετία, πριν την κατάθεση της αίτησης.
2) Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, είτε ως δικαιούχου, είτε ως
συνδικαιούχου, συμπεριλαμβανομένων και των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, να μην
υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ.
3) Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στη αίτησή του θα αφορούν το σύνολό τους και όχι
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κάθε οφειλή ξεχωριστά.
4) Το ύψος των οφειλών να μην υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των
τόκων, των εξόδων και των προσαυξήσεων.
5) Να μην υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ασφαλισμένοι
πιστωτές.
6) Τα πάσης φύσεως εισοδήματά του καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους, πριν την
ημέρα της επικύρωσης, να είναι μηδενικά.
7) Να είναι συνεργάσιμος ο δανειολήπτης, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των
τραπεζών.

Σε άλλες διατάξεις της ίδιας τροπολογίας προβλέπεται η δυνατότητα του δανειολήπτη,
μέσα από τις διατάξεις του Ν3869/2010 για τη ρύθμιση ή τη διαγραφή χρεών προς την
Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους δήμους και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Σταθάκης,
τα οικονομικά ασθενέστερα και υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εφόσον κερδίσουν την
υπόθεση στο Ειρηνοδικείο, θα απαλλάσσονται σε πρώτη φάση από τα χρέη τους
για 18 μήνες
και εφόσον παρέλθει ένα διάστημα δυόμισι ετών και δεν έχει μεταβληθεί η οικονομική τους
κατάσταση, θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσονται πλήρως.

Η τροπολογία αφορά 35.000 πολίτες
Όπως υπολογίζεται, η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά περίπου 35.000 πολίτες, οι οποίοι
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, καταναλωτικά
δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Τονίζεται πως εφόσον ο οφειλέτης κερδίζει την υπόθεση στο Ειρηνοδικείο και
επιβληθεί η 18μηνη απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολών, θα πρέπει σε
αυτό το διάστημα να, αν μεταβληθούν τα περιουσιακά του στοιχεία, τόσο του ίδιου
όσο και της οικογένειάς του
, να ενημερώνει ανά τρίμηνο τη γραμματεία
του Ειρηνοδικείου στο οποίο είχε κατατεθεί ο φάκελός του.

Εφόσον δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία ή αποδειχθεί από τον έλεγχο που θα
διενεργηθεί ότι είχε υποβάλει ψευδή στοιχεία, θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα
εφαρμόζονται εκ νέου τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του.
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Σκοπός της διάταξης είναι επίσης, η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από τις περίπου
120.000 υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που εκκρεμούν προς εκδίκαση.

Πηγή: thetoc.gr
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