∆εκέµβριος 2013
Ο ν. 4224/2013 για την ροστασία της κυρίας κατοικίας
αό τους λειστηριασµούς (2014)
Στις 31.12.2013 δηµοσιεύτηκε ο ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α’ 288/31.12.2013) µε τίτλο «Κυβερνητικό
Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Ε-ενδυτικό Ταµείο Αξιο-οίησης Περιουσίας
του ∆ηµοσίου και άλλες ε-είγουσες διατάξεις», µε τον ο-οίο α-αγορεύονται οι -λειστηριασµοί
σε βάρος της κύριας κατοικίας των οφειλετών για το χρονικό διάστηµα α-ό 01.01.2014 έως
31.12.2014.
Οι -ροϋ-οθέσεις υ-αγωγής στην εν λόγω -ροστατευτική ρύθµιση, οι ο-οίες θα εκτεθούν
συνο-τικά -αρακάτω, -ροσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4224/2013.
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Στο -εδίο -ροστασίας του νόµου εµ-ί-τουν όλοι οι οφειλέτες, ανεξαρτήτως ιδιότητας.
Ενδεικτικά υ-άγονται οι άνεργοι, οι µισθωτοί και συνταξιούχοι δηµοσίου ή ιδιωτικού
τοµέα, οι ελεύθεροι ε-αγγελµατίες, οι έµ-οροι, οι αγρότες κλ-.
Η α-αγόρευση -λειστηριασµών αφορά τις οφειλές -ρος τρά-εζες, ιδιώτες, εταιρίες,
νοµικά -ρόσω-α ιδιωτικού δικαίου, νοµικά -ρόσω-α δηµοσίου δικαίου, εφόσον δεν
-ρόκειται για διοικητικά -ρόστιµα, χρηµατικές -οινές, φόροι, τέλη -ρος το ∆ηµόσιο,
ΟΤΑ και νοµικά -ρόσω-α δηµοσίου δικαίου, εισφορές -ρος Ασφαλιστικά Ταµεία.
Ε-ίσης, στις εξαιρούµενες οφειλές -εριλαµβάνονται αυτές, -ου -ροέκυψαν α-ό
αδικο-ραξία, -ου δια-ράχθηκε µε δόλο και α-ό χορήγηση δανείων α-ό Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο 2 -αρ.1α εδ.β).
Η αντικειµενική αξία της κυρίας κατοικίας να µην υ-ερβαίνει το -οσό των 200.000 €
(άρθρο 2 -αρ.1α εδ.α).
Το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, κατό-ιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υ-έρ
των ασφαλιστικών ταµείων, του φόρου εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης, να
µην υ-ερβαίνει το -οσό των 35.000 € (άρθρο 2 -αρ.1β -ερ.βα).
Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης -εριουσίας του οφειλέτη να µην υ-ερβαίνει το
-οσό των 270.000 € α-ό την ο-οία το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών, την
20.11.2013, να µην υ-ερβαίνει τις 15.000 € (άρθρο 2 -αρ.1β -ερ.ββ).
Σηµειώνεται ότι για οικογένειες, -ου βαρύνονται φορολογικά µε τρία και -ερισσότερα
τέκνα, για άτοµα µε ανα-ηρία 67% και άνω και για όσους βαρύνονται φορολογικά µε
άτοµα µε ανα-ηρία 67% και άνω τα -αρα-άνω όρια -ροσαυξάνονται κατά 10%.

Ο οφειλέτης, για να ενταχθεί στο νόµο, έχει υ-οχρέωση να υ-οβάλει σε κάθε δανειστή του
υ-εύθυνη δήλωση µέχρι τις 31.01.2014 ή, άλλως, εντός 2 µηνών α-ό την ε-ίδοση διαταγής
-ληρωµής µε ε-ιταγή -ρος εκτέλεση. Η -αρα-άνω -ροθεσµία (31.01.2014) -αρατάθηκε µε
ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τρα-εζών, κατό-ιν αιτήµατος των τρα-εζών – µελών της,
µέχρι τις 28.02.2014. Η σχετική δήλωση -ρέ-ει να -εριλαµβάνει τα -ροσω-ικά, οικονοµικά και
-εριουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, βάσει των -ροϋ-οθέσεων του νόµου, καθώς και αναλυτική
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κίνηση των λογαριασµών, -ου υ-ερβαίνουν το -οσό των 1.000 € τους τελευταίους 24 µήνες -ριν
α-ό την υ-οβολή της δήλωσης. Η µη τήρηση των -αρα-άνω -ροθεσµιών οδηγεί στην άρση της
α-αγόρευσης του -λειστηριασµού για τη συγκεκριµένη οφειλή και οφειλέτη (άρθρο 2 -αρ. 2α
τελ.εδ).
Άλλη υ-οχρέωση, -ου βαρύνει τον οφειλέτη είναι η -ροσκόµιση στο δανειστή, εντός µηνός α-ό
την ηµέρα, -ου θα του ζητηθούν, των -αρακάτω εγγράφων:
• τους τίτλους ιδιοκτησίας για τα ακίνητα, -ου έχουν α-οκτηθεί α-ό το 2007 και τα φύλλα
υ-ολογισµού αντικειµενικής αξίας
• τη βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρµόδιας φορολογικής αρχής µε αναφορά ε-ί
του -οσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός αντικειµενικού -ροσδιορισµού
• αντίγραφα τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9
• α-οδεικτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας µε ηµεροµηνία την 20.11.2013 για το ύψος
των καταθέσεων και των κινητών αξιών
• βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας, -ιστο-οιητικό οικογενειακής κατάστασης,
-ιστο-οιητικό για το -οσοστό ανα-ηρίας.
Σε -ερί-τωση µη -ροσκόµισης των εγγράφων, -ου ζητηθούν, αίρεται η α-αγόρευση
-λειστηριασµού για τη συγκεκριµένη οφειλή και οφειλέτη (άρθρο 2 -αρ. 2β τελ.εδ).
Ο οφειλέτης υ-οχρεούται, κατά τη διάρκεια της α-αγόρευσης -λειστηριασµού, να καταβάλλει
µηνιαία δόση ανάλογα µε την -ραγµατική οικονοµική κατάστασή του. Ειδικότερα, οι µισθωτοί
και συνταξιούχοι του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, οι ελεύθεροι ε-αγγελµατίες µε
τεκµαιρόµενη σχέση εξαρτηµένης εργασίας και οι άνεργοι µε εισοδήµατα -έραν του ε-ιδόµατος
ανεργίας, µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, -ου δεν υ-ερβαίνει τις 15.000 €, καταβάλλουν
µηνιαία δόση ίση µε το 10% ε-ί του καθαρού µηνιαίου εισοδήµατος. Σε -ερί-τωση, -ου το
οικογενειακό εισόδηµα των -αρα-άνω -ροσώ-ων υ-ερβαίνει τις 15.000 € υ-ολογίζεται -οσοστό
10% µέχρι το -οσό των 15.000 € και 20% στο υ-ερβάλλον εισόδηµα. Για τους υ-όλοι-ους
οφειλέτες ελεύθερους ε-αγγελµατίες και εµ-όρους το -οσό αυτό -ρέ-ει να είναι ίσο ή
µεγαλύτερο του 20% της τελευταίας ενήµερης δόσης. Ε-ίσης, -αρέχεται δυνατότητα µηδενικών
καταβολών στους άνεργους µε µηδενικό εισόδηµα ή µοναδικό εισόδηµα το ε-ίδοµα ανεργίας
(άρθρο 2 -αρ.3). Τέλος, στην ίδια -αράγραφο 3 εισάγεται και µια α-όκλιση για τις οικογένειες,
-ου βαρύνονται φορολογικά µε τρία τέκνα ή -ερισσότερα, για τα άτοµα µε ανα-ηρία 67% και
άνω και για όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε ανα-ηρία 67% και άνω, και,
συγκεκριµένα, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος αυξάνεται στις 20.000 €.
Οι µηνιαίες καταβολές, κατά την -ερίοδο α-αγόρευσης -λειστηριασµού, αφαιρούνται α-ό το
ανεξόφλητο υ-όλοι-ο και καταλογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 423 του ΑΚ, το ο-οίο
-ροβλέ-ει ότι η -αροχή καταλογίζεται -ρώτα στα έξοδα, έ-ειτα στους τόκους και τελευταία στο
κεφάλαιο.
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Σε -ερί-τωση, -ου ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δόσεις για τρεις µήνες συνολικά, αίρεται η
α-αγόρευση -λειστηριασµού για τη συγκεκριµένη οφειλή και οφειλέτη (άρθρο 2 -αρ. 3 τελ.εδ.).
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Οι -ληροφορίες -ου -αρέχονται στο -αρα-άνω newsletter, δεν α-οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε
υ-οκρύ-τουν σχέση δικηγόρου--ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του -αραλή-τη. Oι -ληροφορίες είναι γενικές και έχουν
α-οκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη
χρήση των -αρεχοµένων -ληροφοριών α-ό τον -αραλή-τη. Εάν δεν ε-ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε
µας µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr
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