
Τροπολογία για τα funds 
 
Ως εκλεγμένο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που ο Ελληνικός λαός με την ψήφο 
του σας εμπιστεύτηκε την εκπροσώπηση του, σας καλούμε να εξυπηρετήσετε τα 
συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών έναντι των κερδοσκοπικών funds, και να 
καταθέσετε στη Βουλή την παρακάτω τροπολογία. 
 

1. Το πιστωτικό ή το χρηματοδοτικό ίδρυμα, που προτίθεται να μεταβιβάσει 
απαιτήσεις από δάνεια και άλλες πιστώσεις λόγω πωλήσεως τους σε «εταιρία 
μεταβίβασης» των νόμων 4354/2015 και 4389/2016, υποχρεούται, επιπλέον, να 
γνωστοποιεί στον κάθε οφειλέτη-δανειολήπτη και τους εγγυητές του, με συστημένη 
επιστολή ή με άλλο τρόπο αποδεδειγμένης λήψης της γνωστοποίησης, την πρόθεσή 
της αυτή και το προτεινόμενο και συμφωνηθέν, εν πάση περιπτώσει, με την εταιρία 
τίμημα πώλησης της κατ’ αυτών απαίτησης, καλώντας αυτούς σε καταβολή τούτου 
εντός 30  εργασίμων ημερών, συνολικά ή σε δόσεις, προς τον σκοπό απόσβεσης του 
συνόλου της οφειλής. 

 

2. Η παράλειψη της παραπάνω γνωστοποίησης παρέχει το δικαίωμα στον 
οφειλέτη και τους εγγυητές να καταβάλουν το τίμημα πώλησης της απαίτησης στην 
εταιρία μεταβίβασης ή στο ίδρυμα, που την μεταβίβασε, εντός 30 εργασίμων ημερών 
από της πρώτης οχλήσεως τους περί πληρωμής μείζονος  συνολικού ποσού, 
απαλλασσόμενοι του χρέους. Το τίμημα πώλησης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον 
ενδιαφερόμενο οφειλέτη, χωρίς καθυστέρηση, το ίδιο το ίδρυμα ή η εταιρία 
μεταβίβασης.  

 

3. Η προβλεπόμενη στην παρ 1 του παρόντος άρθρου υποχρεωτική διαδικασία 
εκ μέρους του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος δεν επηρεάζει,  δικονομικά και 
ουσιαστικά, ούτε την άσκηση των παρεχόμενων σε οφειλέτες-δανειολήπτες και 
εγγυητές λοιπών δικαιωμάτων έναντι της αποκτώσης εταιρίας, ούτε την οποιαδήποτε 
ήδη σε εξέλιξη ευρισκόμενη διαδικασία, δυνάμει είτε του νόμου 3869/2010 περί 
ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, είτε του Ν. 4307/2014 
περί ρύθμισης χρεών μικρών επιχειρήσεων. Δεν επηρεάζει, επίσης, τα οποιαδήποτε 
αποτελέσματα έχουν ήδη επέλθει με βάση την εφαρμογή των εν λόγω νόμων.   Δεν 
στερεί, εν τέλει, τον οφειλέτη-δανειολήπτη ή εγγυητή του δικαιώματος υποβολής 
αίτησης για ένταξη στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.  

 

4. Κατά του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, προς το οποίο ο 

οφειλέτης ή ο εγγυητής έχει υποβάλει πρόταση καταβολής του τιμήματος πώλησης 

της κατ’ αυτών απαίτησης, είναι δυνατόν –αντί της άμεσης καταβολής- να ασκηθούν 

ή να διαμορφωθούν (αν ήδη έχουν συμφωνηθεί ή διαταχθεί) και όλα τα δικαιώματα 

ρύθμισης οφειλών των νόμων της προηγούμενης παραγράφου, σε ανάλογο προς το 

μειωμένο ποσό της οφειλής χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιούμενα 

πρόσωπα δεν διαθέτουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία ή άμεση ρευστότητα.  

 

Αριάδνη Νούκα, Δικηγόρος 


