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ANTIMETΩΠΙΣΗ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Μάιος 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Η Αρχή Οικονομικής Ασφάλειας της Αυστραλίας (AFSA) είναι η κυβερνητική υπηρεσία που ευθύνεται για τη
διαχείριση και τη ρύθμιση του συστήματος προσωπικής αφερεγγυότητας, για αγωγές κατά εγκλημάτων, υπηρεσίες
εκκαθαριστών και για τη διαχείριση του Μητρώου Τίτλων Προσωπικής Περιουσίας (PPSR).
Στόχος μας είναι να παρέχουμε βελτιωμένα και δίκαια αποτελέσματα για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και
την κοινότητα μέσω της εφαρμογής του νόμου περί πτώχευσης και τίτλων προσωπικής περιουσίας, ρύθμιση των
επαγγελματιών προσωπικής αφερεγγυότητας και των υπηρεσιών εκκαθαριστών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΧΡΕΟΣ
Το να μη μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα χρέη σας μπορεί να προκληθεί από πολλές αιτίες, μερικές από τις οποίες
μπορεί να βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό σας. Για παράδειγμα, η ξαφνική ανεργία, η αρρώστια ή η ρήξη στις
οικογενειακές σχέσεις μπορούν να πυροδοτήσουν δυσκολίες στον οικονομικό τομέα.
Aν αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες, υπάρχουν ενέργειες που μπορείτε να εξετάσετε.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ
Υπάρχουν διαθέσιμοι οικονομικοί σύμβουλοι σε κάθε πολιτεία και επικράτεια. Οι υπηρεσίες τους παρέχονται
δωρεάν, ανεξάρτητα και εμπιστευτικά. Μπορείτε να μιλήσετε σε έναν οικονομικό σύμβουλο από οπουδήποτε στην
Αυστραλία τηλεφωνώντας στο 1800 007 007. Αυτός ο αριθμός θα κατευθύνει αυτόματα την κλήση σας σε μία
υπηρεσία στην πολιτεία ή στην επικράτεια που είναι πλησιέστερη σε εσάς.
Η AFSA μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με εγγεγραμμένους εκκαθαριστές και διαχειριστές
συμφωνητικών χρέους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.afsa.gov.au ή να τηλεφωνήσετε στο 1300 364 785.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Οι συνθήκες του κάθε ατόμου είναι διαφορετικές. Μία επιλογή που ταιριάζει σε ένα άτομο μπορεί να μην ταιριάζει
σε ένα άλλο. Εξετάζοντας τις επιλογές σας, είναι σημαντικό να είστε ρεαλιστικοί ως προς την τρέχουσα κατάστασή
σας και τις προσδοκίες σας για το μέλλον.
Η AFSA δεν παρέχει συμβουλές σχετικά με το ποια επιλογή ταιριάζει καλύτερα στις συγκεκριμένες συνθήκες. Σας
προτρέπουμε να αναζητήσετε ανεξάρτητες συμβουλές προτού καταλήξετε σε μία απόφαση.
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ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ
Ένας τρόπος αντιμετώπισης του ανεξέλεγκτου χρέους είναι να προσεγγίσετε τους πιστωτές σας (τους ανθρώπυς
στους οποίους οφείλετε χρήματα) και:
• Να ζητήσετε περισσότερο χρόνο για να τους εξοφλήσετε
• Να επαναδιαπραγματευθείτε τις δόσεις ή
• Να τους ρωτήσετε αν θα εξέταζαν το ενδεχόμενο μικρότερων δόσεων για τον διακανονισμό του χρέους.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους πιστωτές σας κατευθείαν ή να ζητήσετε βοήθεια από μια υπηρεσία
οικονομικών συμβούλων.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ
Η Νομοθεσία περί Πτώχευσης σας παρέχει τέσσερις τυπικές διευθετήσεις για την αντιμετώπιση του ανεξέλγκτου
χρέους.
Η ένταξη σε τυπικό διακανονισμό είναι σοβαρή και μπορεί να επηρεάσει την πιστοληπτική σας αξιολόγηση.

Δήλωση πρόθεσης υποβολής αίτησης χρεώστη (DOI)
Παρέχει προσωρινή ανακούφιση από την επιβολή ενεργειών εκ μέρους των πιστωτών. Εμποδίζει τους μη
διασφαλισμένους πιστωτές από το να κατάσχουν τα ημερομίσθιά σας (αφαιρώντας χρήματα από την πληρωμή σας)
και/ή τον δικαστικό επιμελητή ή τον σερίφη από το να κατάσχουν τα περιουσιακά σας στοιχεία για την ανάκτηση
ακάλυπτων χρεών για 21 ημέρες. Δεν εμποδίζει έναν πιστωτή με ενέχυρο να ανακτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο.
Ενώ δεν είναι ανάγκη να πτωχεύσετε μετά τις 21 ημέρες, υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη συχνότητα με την
οπποια μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρεώστη.

Συμφωνητικό χρέους
Το συμφωνητικό χρέους είναι μία νομικά δεσμευτική διευθέτηση ανάμεσα σε εσάς και στους πιστωτές σας.
Μπορείτε να προτείνετε στους πιστωτές σας πληρωμή με δόσεις ή με ένα εφάπαξ ποσό το οποίο μπορεί να είναι
μικρότερο από το πλήρες ποσό του χρέους σας. Μπορείτε επίσης να προτείνετε πάγωμα των χρεών σας για ένα
καθορισμένο διάστημα ώστε να μπορέσετε να ορθοποδήσετε.
Υπάρχουν προϋποθέσεις καταλληλότητας, για παράδειγμα τα ανασφάλιστα χρέη σας, τα περιουσιακά σας
στοιχεία και το εισόδημά σας μετά φόρων πρέπει να είναι κάτω από ορισμένα όρια. Το συμφωνητικό χρέους
συνήθως διευθετείται από εγγεγραμμένο διαχειριστή συμφωνητικών χρέους έναντι χρέωσης γι αυτή την υπηρεσία.

Συμφωνητικό προσωπικής αφερεγγυότητας (PIA)
Το συμφωνητικό προσωπικής αφερεγγυότητας είναι μία νομικά δεσμευτική διευθέτηση ανάμεσα σε εσάς και τους
πιστωτές σας όπου προτείνετε να πληρώσετε ολόκληρο ή μέρος του χρέους με δόσεις ή με ένα εφάπαξ ποσό.
Αντίθετα με το συμφωνητικό χρέους, δεν υπάρχουν περιορισμοί περιουσιακών στοιχείων ή εισοδήματος. Πρέπει να
προσλάβετε ένα ελέγχοντα εκκαθαριστή ο οποίος θα εξετάσει τις υποθέσεις σας και θα δώσει αναφορά στους πιστωτές
σας. Αν οι πιστωτές σας αποδεχθούν την πρόταση, ένας εκκαθαριστής πρέπει να διευθετήσει τον διακανονισμό.

Πτώχευση
Αν δεν είστε σε θέση να συμφωνήσετε με τους πιστωτές σας, μπορείτε εθελοντικά να υποβάλετε αίτηση
πτώχευσης. Μόλις πτωχεύσετε, ο εκκαθαριστής σας θα πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία που δεν επιτρέπεται να
κρατήσετε προκειμένου να εξοφλήσει τους πιστωτές σας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πιστωτής μπορεί να ενεργήσει ώστε να σας οδηγήσει σε πτώχευση.
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Περαιτέρω πληροφορίες
Όλες οι τυπικές διευθετήσεις που περιγράφησαν έχουν σοβαρές συνέπειες. Συστήνουμε να εξετάσετε όλες τις
επιλογές πριν ενταχθείτε σε τυπικό διακανονισμό.
Λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με όλες τις επιλογές διατίθεται στη σελίδα της AFSA www.afsa.gov.au.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Ακολουθεί ένας πίνακας ππου παρέχει βασική σύγκριση ανάμεσα στους διάφορους τύπους διευθετήσεων
προσωπικής αφερεγγυότητας. Αυτός ο πίνακας εξυπηρετεί μία απλή σύγκριση μόνο και τα χαρακτηριστικά μπορεί να
μεταβάλλονται σε συγκεκριμένες σύνθήκες. Πίνακας με πιο λεπτομερή σύγκριση διατίθεται στον ιστότοπο της AFSA.
Σύγκριση χαρακτηριστικών ανάμεσα στους διάφορους
τύπους διευθετήσεων αφερεγγυότητας

Συμφωνητικό
χρέους

Διακανονισμός
προσωπικής
αφερεγγυότητας

Πτώχευση

Απαιτείται να υπάρχει σύνδεση με την Αυστραλία

Όχι

Ναι

Ναι

Επηρεάζεται από προηγούμενη αφερεγγυότητα
previouinsolvency

Σημείωση 1

Σημείωση 1

Σημείωση 1

Ισχύουν όρια εισοδήματος/περ.στοιχείων/χρέους

Ναι

Όχι

Όχι

Απαιτούνται πληρωμές από το εισόδημα

Σημείωση 2

Σημείωση 2

Σημείωση 3

Ικανότητα συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης

Σημείωση 4

Σημείωση 4

Σημείωση 5

Ικανότητα να είστε διευθυντής ή να διχειρίζεστε έναν
οργανισμό

Ναι

Όχι

Όχι

Άλλοι πιθανοί περιορισμοί απασχόλησης

Ναι

Ναι

Ναι

Ικανότητα διατήρησης περ. στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων των αποκτηθέντων κατά τη
διάρκεια συμφωνητικού/πτώχευσης

Σημείωση 4

Σημείωση 4

Σημείωση 6

Ανάκτηση περ.στοιχείων πωληθέντων/μεταβιβασθέντων
χαμηλότερα από την αγοραστική αξία τους

Όχι

Σημείωση 2

Ναι

Ανάκτηση πληρωμών προς πιστωτές προγενέστερες του
συμφωνητικού/πτώχευσης

Όχι

Σημείωση 2

Ναι

Πληρωμή κατά προτεραιότητα ορισμένων ανασφάλιστων
χρεών

Όχι

Σημείωση 2

Yes

Επηρεάζονται τα ασφαλισμένα χρέη

Όχι

Όχι

Όχι

Απαλλαγή από τα χρέη

Σημείωση 7

Σημείωση 7

Σημείωση 7

Ταξίδια εκτός χώρας

Όχι

Όχι

Ναι

Ταξίδια εντός Αυστραλίας

Όχι

Όχι

Όχι

Αντιμετώπιση επιπλέον χρέους

Σημείωση 8

Όχι

Σημείωση 8

Ναι

Ναι

Όχι

Καταλληλότητα

Εισόδημα, απασχόληση

Περιουσιακά στοιχεία

Χρέη

Περιορισμοί

Αμοιβές και χρεώσεις
Νόμιμη αμοιβή αρχειοθέτησης, νόμιμες εισφορές και διοικ.
αμοιβές

Σημ. 1: εξαρτάται από τον τύπο διευθέτησης και τον χρόνο από την προηγούμενη αφερεγγυότητα. Σημ. 2: ναι,
αν προβλέπεται στο συμφωνητικό Σημ. 3: ναι, αν υπερβαίνονται τα νόμιμα εισοδηματικά όρια. Σημ. 4: ναι, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά στο συμφωνητικό. Σημ. 5: εξαρτάται από τη φύση της επιχείρησης και τη διακριτική
ευχέρεια του εκκαθαριστή. Σημ. 6: γενικά όχι, αλλά εξαιρούνται ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Σημ. 7: γενικά
ναι, αλλά ορισμένα χρέη δεν διαγράφονται. Σημ. 8: πρέπει να αποκαλύπτεται το συμφωνητικό/η πτώχευση όταν
υπάρχει χρέος πάνω από τα νόμιμα όρια.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Υπηρεσίες αφερεγγυότητας
Ιστοσελίδα: www.afsa.gov.au
Email: info@afsa.gov.au
Τηλέφωνο: 1300 364 785
Ώρες λειτουργίας (AEST και AEDT):
• Δευτέρα με Παρασκευή 8.30πμ. ως 8μμ.
• Σάββατο και δημόσιες αργίες 9πμ. ως 2μμ.
Παρακαλείσθε να ελέγξετε την ιστοσελίδα μας για τις ώρες γραφείου κατά τη
διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Βοήθεια με άλλες γλώσσες
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σε γλώσσες εκτός από τα Αγγλικά στην ιστοσελίδα www.afsa.gov.au. Αν
αντιμετωπίζετε δυσκολία στην ομιλία ή στην κατανόηση της Αγγλικής γώσσας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην
Εθνική Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας(TIS) στο 131 450 με χρέωση τοπικού τηλεφωνήματος. Η TIS είναι
διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα για πάνω από 170 γλώσσες.
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