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ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ ππαγσγήο νθεηιεηψλ
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010 «Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
ΥΔΣ: Σα ππ’ αξηζ.:
1. Γ.ΔΙΠΡ. Δ 1119320 ΔΞ/15-9-2015,
2. Γ.ΔΙΠΡ. Δ 1157885 ΔΞ/9-12-2015 θαη
3. Γ.ΔΙΠΡ. Δ 1165061 ΔΞ/22-12-2015 έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο καο
Με ηα αλσηέξσ ζρεηηθά έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο καο, θνηλνπνηήζεθαλ, αληίζηνηρα,
α) νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4336/2015 (ΦΔΚ Α΄ 94/14-8-2015), κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθε ν λ.
3869/2010 (ΦΔΚ Α΄130) «Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο», β) νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4346/2015 (ΦΔΚ Α΄ 152/20-112015), κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ν λ. 3869/2010, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ησλ
θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ θαη ηνπ λ. 4336/2015 εθδνζεηζψλ Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζ. 7534/2015
(ΦΔΚ Β΄1794/20-8-2015) θαη 8986/2015 (ΦΔΚ Β΄2208/14-10-2015) αλαθνξηθά κε ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ νθεηιέηε ζην
αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3869/2010 θαη γ) ε ππ’ αξηζ. 54/15.12.2015 Πξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ 2740 Β΄/16-12-2015), πνπ εθδφζεθε θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3869/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηνλ λ. 4346/2015.
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, κε ηελ παξνχζα εγθχθιην
παξέρνληαη βαζηθέο νδεγίεο, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο καο, ζρεηηθά κε ηηο
ελέξγεηεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα ην ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ νθεηιεηψλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Δηξελνδηθείνπ αηηήζεηο γηα ζπιινγηθή
δηεπζέηεζε ησλ νθεηιψλ ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010, φπσο ηζρχεη, ζηηο
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νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νθεηιέο βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κε ζθνπφ ηελ
νξζή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, σο
πηζησηή, ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο.
Όπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζην αλσηέξσ ππ’ αξηζ. 1 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο
Τπεξεζίαο καο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3869/2010 κε ηελ ππνπαξάγξαθν Α4 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (ΦΔΚ 94 Α΄/14-8-2015) ζεζπίζηεθε ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο
ζηε ζπιινγηθή δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο νθεηιψλ ηνπ λ. 3869/2010 φρη κφλν νθεηιψλ πξνο
ηδηψηεο αιιά θαη νθεηιψλ πξνο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη
νθεηιψλ πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην λφκν
εμαηξέζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη νθεηιέο πξνο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ
απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ ρξεψλ ηνπ αηηνχληνο θαη ππνβάιινληαη ζηε ξχζκηζε απφ θνηλνχ
κε ηηο νθεηιέο ηνπ πξνο ηδηψηεο (βι. άξζξν 1 ηνπ λ. 3869/2010, φπσο ηζρχεη).
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4336/2015 –επνκέλσο θαη ε δπλαηφηεηα
ππαγσγήο ησλ νθεηιψλ πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3869/2010- ηζρχνπλ γηα αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη
(θαηαηίζεληαη ζην Δηξελνδηθείν) κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ (λ. 4336/2015),
δειαδή απφ 19/8/2015 (βι. παξ. 5 άξζξνπ 2 ππνπαξαγξάθνπ Α4 Μέξνπο Β΄ λ.
4336/2015).
Παξέρεηαη σζηφζν απφ ην λφκν ε δπλαηφηεηα θαη ζε νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ήδε
ππνβάιεη θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία αηηήζεηο ππαγσγήο ζηνλ λ. 3869/2010, εθφζνλ νη
αηηήζεηο ηνπο δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ή δελ έρεη επέιζεη ζπκβηβαζκφο, λα «επαλππνβάιινπλ
αηηήζεηο», πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνλ λ. 4336/2015, εληάζζνληαο ζηηο αηηήζεηο ηνπο θαη ηηο νθεηιέο
ηνπο πξνο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο νη βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε νθεηιέο (βι. παξ. 3 άξζξνπ 2 ππνπαξαγξάθνπ Α4 Μέξνπο Β΄ λ. 4336/2015
θαη Κ.Τ.Α. 8986/2015 – ΦΔΚ Β΄2208, φπνπ ε λέα αίηεζε αλαθέξεηαη σο «αίτηση
σσμπλήρωσης ουειλών»).
Αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ ζηνλ λ. 3869/2010 κε ην
άξζξν 14 ηνπ λ. 4346/2015 (ΦΔΚ Α΄152/20-11-2015) θαη αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εμαίξεζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ νθεηιέηε απφ ηε
ξεπζηνπνίεζε ζην πιαίζην ηεο εθθαζάξηζεο (άξζξν 9 λ. 3869/2010), επηζεκαίλεηαη φηη
απηέο εθαξκφδνληαη ζε αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζην Δηξελνδηθείν απφ 1ε/1/2016
(βι. παξάγξαθν 11 άξζξνπ 14 λ. 4346/2015), επνκέλσο ζε ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ νη
αηηήζεηο θαηαηέζεθαλ έσο θαη 31/12/2015 εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
λ. 3869/2010, σο είραλ πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε κε ηνλ λ. 4346/2015 1.
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Με τθν υπ’ αρικ. 133969/νηθ./22-12-2015 Δξκελεπηηθή Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3869/2010, σο είραλ
πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε κε ηνλ λ. 4346/2015, αξθεί ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Δηξελνδηθείν έσο θαη ηελ 31ε/12/2015, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε ηπρφλ κεηαγελέζηεξε –εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζέηεη ν λφκνο (άξζξν 4) - πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο.
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΟΦΔΙΛΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟΝ Ν.
3869/2010
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

Ζ δηαδηθαζία αξρίδεη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ νθεηιέηε αίηεζεο ζην αξκφδην
Δηξελνδηθείν, νπφηε αλνίγεη θάθεινο ηεο ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην (βι. παξ.1 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 4).
Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα / δηθαηνινγεηηθά (βι. παξ.1 θαη
2 ηνπ άξζξνπ 4 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξ. 4 θαη 4α ηνπ άξζξνπ 2 θαζψο θαη ηηο ππ’
αξηζ. 7534/2015 – ΦΔΚ Β΄1794/20-08-2015 θαη 8986/2015 - ΦΔΚ Β΄2208/14-102015 Κ.Τ.Α.).
Γηελεξγείηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ έιεγρνο αλαθνξηθά κε ηελ
πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο, ησλ εγγξάθσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη
ηελ θαηαβνιή ησλ απαηηνχκελσλ ηειψλ θαη, ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο
ειιείςεσλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ εληφο νξηζκέλεο
πξνζεζκίαο (βι. παξ.3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4).
Δθφζνλ δελ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο θαηά ηνλ έιεγρν ή ζπκπιεξσζεί εκπξφζεζκα
ν θάθεινο, νινθιεξψλεηαη ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη εηζάγεηαη άκεζα πξνο
ζπδήηεζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ α) ηεο εκεξνκελίαο επηθχξσζεο ηνπ
πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζπδήηεζεο γηα έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη β)
ηεο εκεξνκελίαο ζπδήηεζεο θχξηαο αίηεζεο (βι. παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4).
Δάλ νη πηζησηέο ζπλαηλέζνπλ ζην ζρέδην ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ πνπ ν νθεηιέηεο
πξνηείλεη ζηελ αίηεζε ηνπ, είηε νκφθσλα είηε κε ηελ πιεηνςεθία πνπ απαηηείηαη
θαηά ην λφκν θαη κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζε απηφλ, επέξρεηαη πξνδηθαζηηθφο
ζπκβηβαζκφο πνπ επηθπξψλεηαη δηθαζηηθά θαηά ηελ «εκέξα επηθχξσζεο». Με ηε
δηθαζηηθή επηθχξσζε ηνπ ζπκβηβαζκνχ επέξρεηαη ε αλάθιεζε ηεο αίηεζεο θαη ηα
κέξε (πηζησηέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία θαη νθεηιέηεο) νθείινπλ λα
ζπκκνξθσζνχλ ζηνπο φξνπο ηνπ ζπκβηβαζκνχ (βι. παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο παξ.2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7).
Δάλ δελ επηηεπρζεί πξνδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο θαη επηθχξσζε απηνχ, ν
Δηξελνδίθεο εθδίδεη πξνζσξηλή δηαηαγή, κε πεξηερφκελν ηελ αλαζηνιή
θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ηε δηαηήξεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη
λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαζψο επίζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ
πνζνχ ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ/δφζεσλ πνπ ππνρξενχηαη ν νθεηιέηεο λα
θαηαβάιιεη ζηνπο πηζησηέο ηνπ κέρξη ηε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο αίηεζεο (βι. παξ. 24 ηνπ άξζξνπ 5)
Δάλ δελ εθδνζεί πξνζσξηλή δηαηαγή, ν νθεηιέηεο ή θάζε άιινο πνπ έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, απφ
ην αξκφδην δηθαζηήξην ηελ αλαζηνιή ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο (αλαζηνιή
θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ) πνπ έρεη μεθηλήζεη θαηά ηνπ νθεηιέηε (βι. άξζξν 6).
Ο νθεηιέηεο θαη νη πηζησηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβηβάδνληαη θαη κεηά ηελ
απνηπρία επηθχξσζεο ηνπ πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 5 (βι. ηα αλαθεξφκελα ππφ ζηνηρείν v) ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ
επηηεπρζεί ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ππφ
ζηνηρείν v, ην ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ ππνβάιιεηαη ζηνλ Δηξελνδίθε πξνο
3
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ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

επηθχξσζε. Μεηά ηε δηθαζηηθή επηθχξσζή ηνπ ην ζρέδην απνθηά ηζρχ δηθαζηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, κε ζπλέπεηα ηελ αλάθιεζε ηεο αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε (βι. άξζξν 7).
Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ αλαθεξφκελσλ ππφ ζηνηρεία v θαη viii πξνθχπηεη φηη ν
λφκνο, πξνθείκελνπ αθελφο λα επηηαρπλζεί θαη απινπζηεπζεί ε δηαδηθαζία θαη
αθεηέξνπ λα δνζεί ζηα κέξε ε δπλαηφηεηα λα δηεπζεηήζνπλ ζπκβηβαζηηθά ηηο
νθεηιέο ηνπ αηηνχληνο, ρσξίο δηθαζηηθή ξχζκηζε, παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνλ
νθεηιέηε θαη ηνπο πηζησηέο ηνπ, απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο έσο θαη ηελ
εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο, λα έιζνπλ ζε ζπκθσλία, ε νπνία αθνινχζσο
εηζάγεηαη ζην δηθαζηήξην πξνο επηθχξσζε. Ζ επηθχξσζε ηνπ ζπκβηβαζκνχ
επηθέξεη ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο πεξί δηεπζέηεζεο θαη απαιιαγήο ησλ νθεηιψλ ηνπ
αηηνχληνο νθεηιέηε, θαζψο επέξρεηαη απηνδηθαίσο ε αλάθιεζε ηεο αίηεζεο.
Δάλ δελ επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο ή εάλ απηφο δελ επηθπξσζεί δηθαζηηθά κέρξη ηελ
εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο, ν Δηξελνδίθεο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο,
απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο ή απνξξίπηεη
ηελ αίηεζε. ηε δηθαζηηθή απφθαζε νξίδεηαη ην χςνο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ θαη,
εθφζνλ ππάξρεη ξεπζηνπνηήζηκε πεξηνπζία, νξίδεηαη εθθαζαξηζηήο κε έξγν ηε
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαη ηελ πξφζθνξε εθπνίεζή ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πηζησηέο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην λφκν (βι.
άξζξα 8 θαη 9).
Ο λφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νθεηιέηε λα ππνβάιεη ζην Γηθαζηήξην πξφηαζε
εθθαζάξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί/εμαηξεζεί απφ ηελ εθπνίεζε ε θχξηα
θαηνηθία ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε ην χςνο θαη ν
ρξφλνο ησλ θαηαβνιψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχξηαο θαηνηθίαο (βι. παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 9).
Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε ζηε δηθαζηηθή απφθαζε επηθέξεη ηελ απαιιαγή ηνπ
απφ ηπρφλ ππφινηπν νθεηιήο έλαληη ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε
δηαδηθαζία (βι. παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11).
Δθηφο ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο, ν λφκνο πξνβιέπεη εηδηθά γηα ηηο
πεξηπηψζεηο νθεηιεηψλ κε ζπλνιηθά κηθξέο νθεηιέο θαη έιιεηςε αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηελ ηαρεία δηεπζέηεζε ησλ νθεηιψλ (βι. άξζξν 5α).

Α. ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ Ν. 3869/2010
Ζ αίηεζε γηα ξχζκηζε νθεηιψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010 θαηαηίζεηαη απφ
ηνλ νθεηιέηε ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ,
άιισο ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ, θαη εθδηθάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο
δηθαηνδνζίαο (βι. άξζξν 3 ηνπ λφκνπ).

I. Πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 3869/2010
1. Γεληθέο πξνυπνζέζεηο: χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ, πνπ νξίδεη ηηο νπζηαζηηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ελφο νθεηιέηε ζηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 3869/2010, ν αηηψλ
πξέπεη λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ρσξίο πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, δειαδή λα κελ
είλαη έκπνξνο (βι. άξζξν 2 παξ. 1 Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, ΠΟΛ 1050/2010, βι.
αλαιπηηθφηεξα θαησηέξσ ζην θεθάιαην Γ II 2 i ηεο παξνχζαο) θαη λα έρεη πεξηέιζεη,
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ρσξίο δφιν, ζε κφληκε θαη γεληθή αδπλακία πιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ
νθεηιψλ ηνπ (βι. παξάγξαθν 1 άξζξνπ 1).
Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο «κφληκεο θαη γεληθήο αδπλακίαο πιεξσκήο»
δηεπθξηλίδεηαη φηη, φπσο γίλεηαη γεληθά δεθηφ ζηε ζρεηηθή λνκνινγία θαη ηε ζεσξία, ε
πξνυπφζεζε απηή ζπληξέρεη φρη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη παχζεη ε εμππεξέηεζε
θάζε ρξένπο απφ ηνλ νθεηιέηε, αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν νθεηιέηεο εμαθνινπζεί κελ
λα εθπιεξψλεη θάπνηεο ρξεκαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, πξνθχπηεη φκσο αδπλακία
πιεξσκήο γηα νπζηψδεο ηκήκα ησλ ρξεψλ ηνπ2. Δπνκέλσο, ε εμππεξέηεζε θάπνησλ
νθεηιψλ δελ αξθεί γηα λα άξεη ηε γεληθφηεηα ηεο «αδπλακίαο πιεξσκψλ». Δπίζεο,
δηεπθξηλίδεηαη φηη ε αδπλακία πιεξσκήο πξνυπνζέηεη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, φρη
απαξαίηεηα έιιεηςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Δπίζεο, πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή ζηνλ λ. 3869/2010 είλαη νη (ηπρφλ) νθεηιέο
ηνπ αηηνχληνο πξνο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (νθεηιέο βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε θαηά ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ηνλ Κ.Δ.Γ.Δ. θαη ηνλ Σεισλεηαθφ
Κψδηθα, νθεηιέο πξνο Ο.Σ.Α., αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο) λα κελ απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ ρξεψλ ηνπ θαη λα ππνβάιινληαη ζε
ξχζκηζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010 απφ θνηλνχ κε ηηο νθεηιέο ηνπ πξνο
ηδηψηεο πηζησηέο.
2. Δμαηξεηέεο νθεηιέο: ηε δηαδηθαζία ζπιινγηθήο δηεπζέηεζεο νθεηιψλ ηνπ λ. 3869/2010
δελ επηηξέπεηαη θαηά ην λφκν (παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 1) λα εληαρζνχλ νξηζκέλεο
θαηεγνξίεο νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο θαη ζπγθεθξηκέλα νθεηιέο πνπ:
 έρνπλ αλαιεθζεί ή βεβαησζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο πξηλ απφ ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο (κε ηελ επηθχιαμε ησλ δπλεηηθά ππαγφκελσλ νθεηιψλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ
ηζρχεη ν ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο βι. ακέζσο θαησηέξσ ππφ 3)
 δεκηνπξγήζεθαλ απφ αδίθεκα πνπ ηειέζζεθε απφ ηνλ νθεηιέηε κε δφιν ή
βαξεία ακέιεηα,
 ζπλίζηαληαη ζε δηνηθεηηθά πξφζηηκα ή ρξεκαηηθέο πνηλέο
 αθνξνχλ ζηελ ππνρξέσζε δηαηξνθήο ζπδχγνπ ή αλήιηθνπ ηέθλνπ
3. Γπλεηηθά ππαγφκελεο νθεηιέο:
i. Πεξαηηέξσ, ν λφκνο πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε λα εληάμεη ζηελ αίηεζή
ηνπ νθεηιέο πνπ έρνπλ γελλεζεί (ηνπιάρηζηνλ) έλα έηνο πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο
αίηεζεο θαη βεβαηψλνληαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεηά απφ παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε
ηνπ δηθαηψκαηνο ή θαη ηνπ δηθνγξάθνπ νπνηνπδήπνηε ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ
ελψπηνλ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ή πξνζθπγήο ελψπηνλ δηνηθεηηθήο αξρήο κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ λ. 3869/2010 ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ,
εθφζνλ νη ππνζέζεηο εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ θαη δηνηθεηηθψλ
αξρψλ θαη δελ έρνπλ αθφκε ζπδεηεζεί (βι. πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
1).
Όπσο ζαθψο πξνθχπηεη απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε
(«βεβαηψλνληαη» αληί «βεβαηψζεθαλ») ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δπλεηηθή ππαγσγή ησλ
2

Βλ. ενδεικτικά Ι. Βενιζρθ, Θ. Κατςά Εφαρμογι του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμζνα φυςικά πρόςωπα, 2013, ςελ. 86-87 με
εκτεταμζνθ παραπομπι ςτθ νομολογία
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αλσηέξσ νθεηιψλ ζηε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηνπ λ. 3869/2010, δελ ηζρχεη σο πξνο απηέο ν
πεξηνξηζκφο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 φζνλ αθνξά ην ρξφλν βεβαίσζεο, δειαδή
κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ θαηά ηνλ λ. 3869/2010 νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί εληφο ηνπ
ηειεπηαίνπ έηνπο πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη
πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο, αξθεί, βεβαίσο, νη νθεηιέο λα είλαη βεβαησκέλεο θαηά ην
ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζην Δηξελνδηθείν. Ζ κε ηζρχο ζηελ πεξίπησζε απηή ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ φζνλ αθνξά ην ρξφλν
βεβαίσζεο ησλ νθεηιψλ πξέπεη λα γίλεη δεθηή, παξά ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, πνπ εμαηξεί ξεηά απφ ηελ ηζρχ ηνπ
πεξηνξηζκνχ φρη ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία δπλεηηθά ππαγφκελσλ νθεηιψλ, πνπ πξνβιέπεηαη
ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1, αιιά κφλν ηηο νθεηιέο ηνπ δεχηεξνπ
εδαθίνπ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ (βι. ακέζσο θαησηέξσ). Ζ αλσηέξσ ζέζε πξέπεη λα
πηνζεηεζεί, δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (αλ δειαδή ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηνλ λ.
3869/2010 πξνβιεπφηαλ κφλν γηα νθεηιέο ήδε βεβαησκέλεο πξηλ απφ έλα έηνο απφ ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο) αθελφο ζα παξείιθε ε πξνζζήθε ζην λφκν ηεο ππφ ζηνηρείν (α)
πξνυπφζεζεο πεξί ρξφλνπ γέλλεζεο ησλ ελ ιφγσ νθεηιψλ έλα έηνο πξηλ απφ ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, αθεηέξνπ δελ ζα δηθαηνινγνχληαλ ε δηαθνξεηηθή λνκνζεηηθή
κεηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ νθεηιψλ.
ii. χκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1, ζηελ επηινγή
ηνπ αηηνχληνο νθεηιέηε επαθίεηαη αλ ζα πεξηιάβεη ζηελ αίηεζε ξχζκηζεο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010 βεβαησκέλεο νθεηιέο ηνπ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νη νπνίεο
θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο είλαη εληαγκέλεο ζε ηζρχνπζα ξχζκηζε ή
δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ή νθεηιέο πνπ ηεινχλ
ζε αλαζηνιή δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή ή εθ ηνπ λφκνπ.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ, σο πξνο ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία δπλεηηθά
ππαγφκελσλ νθεηιψλ δελ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 φζνλ
αθνξά ην ρξφλν βεβαίσζεο, δειαδή δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζηνλ λ. 3869/2010
ξπζκηζκέλεο ή ππφ αλαζηνιή νθεηιέο αθφκα θη αλ έρνπλ βεβαησζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ
έηνπο πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Δηξελνδηθείν.

II. Πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο – απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά
1. Απφ ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ λ. 3869/2010, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 5, 8 θαη 9
απηνχ, πξνθχπηεη φηη ε αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε ζπιινγηθή δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο
νθεηιψλ θαηά ηνλ λ. 3869/2010, φπσο ηζρχεη, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
πεξηγξαθή ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ ζπδχγνπ ηνπ
θαη ησλ πάζεο θχζεσο εηζνδεκάησλ ηνπο,
θαηάζηαζε ησλ πηζησηψλ ηνπ αηηνχληνο θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ πθίζηαληαη
ζε βάξνο ηνπ, αλαιπνκέλσλ «ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη
4α ηνπ άξζξνπ 2» ηνπ λφκνπ, δειαδή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ
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ηε ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
λα ρνξεγνχλ ζηνλ νθεηιέηε αλαιπηηθή θαηάζηαζε νθεηιψλ κε νξηζκέλν
πεξηερφκελν (βι. θεθάιαην Β). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ελ ιφγσ -πιεξνθνξηαθνχ
ραξαθηήξα- ηκήκα ηεο αίηεζεο αλαθέξνληαη φρη κφλν νη νθεηιέο νη νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην δηεπζέηεζεο πνπ πξνηείλεη ν αηηψλ θαη ησλ νπνίσλ
δεηείηαη ε ξχζκηζε, αιιά ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δειαδή ηφζν ηπρφλ εμαηξνχκελσλ απφ ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ νθεηιψλ φζν θαη δπλεηηθά ππαγφκελσλ νθεηιψλ, ηηο νπνίεο
ν αηηψλ ηπρφλ επέιεμε λα κελ εληάμεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 3869/2010.
αλαθνξά ζε ηπρφλ κεηαβίβαζε απφ ηνλ νθεηιέηε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί
αθηλήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο.
Παξαηεξείηαη φηη, ελψ θαηά ηα άξζξα ΑΚ 939 επ. ε πξνζεζκία γηα ηε δηάξξεμε
θαηαδνιηεπηηθψλ δηθαηνπξαμηψλ είλαη πεληαεηήο (ΑΚ 946), ζηηο ππνζέζεηο ηνπ λ.
3869/2010 ε ζρεηηθή ππνρξέσζε ελεκέξσζεο απφ ηνλ νθεηιέηε πεξηνξίδεηαη ζηελ
ηξηεηία.
ην ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο, ην νπνίν, θαηά ην λφκν,
πξέπεη λα «ιακβάλεη ππόςε κε εύινγν ηξόπν θαη ζπζρέηηζε ηα ζπκθέξνληα ησλ
πηζησηώλ, ηελ πεξηνπζία, ηα εηζνδήκαηα θαη ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ ηδίνπ θαη
ηεο νηθνγελείαο ηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θύξηαο θαηνηθίαο ηνπ ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξόληνο λόκνπ». Σν ζρέδην
απηφ κπνξεί λα έρεη δχν ζθέιε ή λα είλαη εληαίν. ηελ πξψηε πεξίπησζε
ππνβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα δχν δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πξνηάζεηο
ξχζκηζεο νθεηιψλ, ε κία σο πξφηαζε πξνο ηνπο πηζησηέο γηα ζπκβηβαζκφ θαη ε
άιιε σο πξφηαζε δηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ
επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε πξφηαζε είλαη εληαία θαη
ππνβάιιεηαη κε αίηεκα δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο
ηνπ, κε αίηεκα δηθαζηηθήο ξχζκηζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο
ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ, ην ζρέδην δελ είλαη δεζκεπηηθφ γηα ην δηθαζηή, ν νπνίνο
κπνξεί λα νξίζεη κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο κεληαίεο θαηαβνιέο απφ ηηο
πξνηεηλφκελεο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν λφκνο θαη
 ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ νθεηιέηε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ,
φπσο:
α. αίηεκα γηα ζπκβηβαζκφ κε ηνπο πηζησηέο, πνπ ζα επηθπξσζεί απφ ην
δηθαζηήξην (βι. άξζξν 5 ηνπ λφκνπ),
ζε πεξίπησζε δε απνηπρίαο ηνπ ζπκβηβαζκνχ,
β. αίηεκα γηα δηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο (βι. άξζξα 8
θαη 9 ηνπ λφκνπ),
γ. αίηεκα γηα εμαίξεζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπ νθεηιέηε πνπ ρξεζηκεχεη σο θχξηα
θαηνηθία ηνπ απφ ηελ εθπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, πνπ ζα δηαηαρζεί απφ
ην δηθαζηήξην πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ, παξάιιεια κε ηε δηθαζηηθή
ξχζκηζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ
λφκνπ (βι. άξζξν 9 παξ. 2 ζε ζπλδπαζκφ κε παξ. 3 ηνπ λφκνπ) θαη
δ. αίηεκα γηα πξνζσξηλή ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο
θχξηαο αίηεζεο, δειαδή ησλ αηηεκάησλ ππφ ζηνηρεία β θαη γ, κε ηελ έθδνζε
πξνζσξηλήο δηαηαγήο.
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Δπηζεκαίλεηαη ήδε απφ ην ζεκείν απηφ φηη ε θαλνληθή εθηέιεζε απφ ηνλ αηηνχληα
νθεηιέηε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ επηβιήζεθαλ κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ
εθδφζεθε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2,4 θαη 5 ηνπ λφκνπ, δειαδή ε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ ππνρξέσζε ζχκκεηξσλ θαηαβνιψλ πξνο ηνπο πηζησηέο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε απηή θαη ζην λφκν, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ
εηψλ, ζην νπνίν ζπλππνινγίδνληαη νη θαηαβνιέο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο έσο ηελ
έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο, ζπλεπάγεηαη θαηά λφκν ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ
θάζε ηπρφλ πθηζηάκελν ππφινηπν ησλ νθεηιψλ πνπ εληάρζεθαλ ζηε ξχζκηζε. Σελ
απαιιαγή απφ ην ππφινηπν νθεηιψλ πηζηνπνηεί ην δηθαζηήξην κεηά απφ αίηεζε ηνπ
νθεηιέηε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πηζησηέο (βι. άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ λφκνπ).
2. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αζθείηαη ζην πιαίζην ηεο εμαηξεηηθήο
δηαδηθαζίαο «ηαρείαο δηεπζέηεζεο κηθξννθεηιψλ» θαηά ην άξζξν 5α ηνπ λ. 3869/2010,
δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ. Σν αίηεκα ζηελ
πεξίπησζε απηή ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζσξηλή απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 18 κελψλ απφ ηα ρξέε ηνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε. Γηα ηελ
απνδνρή ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο ν νθεηιέηεο πξέπεη λα επηθαιεζηεί θαη λα απνδείμεη ηε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5α ηνπ λφκνπ. Μεηά ηελ
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 18 κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαη εθφζνλ δελ θεξπρζεί έθπησηνο κε δηθαζηηθή απφθαζε απφ ην
θαζεζηψο πξνζσξηλήο απαιιαγήο, ιφγσ κεηαβνιήο ηεο πεξηνπζηαθήο ή εηζνδεκαηηθήο
θαηάζηαζήο ηνπ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο έπαςαλ λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5α ή ιφγσ παξάβαζεο ησλ θαηά λφκν ππνρξεψζεψλ ηνπ (βι.
άξζξν 5α παξ. 3 θαη 2, αληίζηνηρα), ν αηηψλ απαιιάζζεηαη απφ ην ππφινηπν ησλ ρξεψλ
ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ λ. 3869/2010.
3. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνπζία θαη
ηα εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε θαη ηνπ ζπδχγνπ ηνπ, ηνπο πηζησηέο ηνπ θαη ηηο απαηηήζεηο
ηνπο θαζψο θαη απφ έγγξαθε ππεχζπλε δήισζή ηνπ φζνλ αθνξά ηελ νξζφηεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο (βι. παξάγξαθν 2 άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ).
Σα ελ ιφγσ ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ε πξνζθφκηζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηηο ππ’ αξηζ. 7534/2015 (ΦΔΚ
Β΄1794/20-8-2015) θαη 8986/2015 (ΦΔΚ Β΄2208/14-10-2015) Κ.Τ.Α., πνπ έρνπλ εθδνζεί
θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3869/2010 θαη ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ
ηνπ λ. 4336/2015 θαη έρνπλ θνηλνπνηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία καο κε ην ππ’ αξηζ. Γ. ΔΗΠΡ.
Δ 1157885 ΔΞ/9-12-2015 έγγξαθφ ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 4α
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3869/2010. Κάζε πηζησηήο, επνκέλσο θαη ην Γεκφζην, κπνξεί λα
έρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ έγγξαθα θαη λα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ (βι.
ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5).
Όζνλ αθνξά εηδηθά ηηο βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιέο ηνπ
αηηνχληνο, ε αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή αλαιπηηθή θαηάζηαζε νθεηιψλ,
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηνλ νθεηιέηε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
4α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηνλ λ. 4336/2015, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ παξάγξαθν 4 απηνχ (βι. πεξηπηψζεηο 1ε ηεο Κ.Τ.Α. 7534/2015 θαη 1δ ηεο Κ.Τ.Α.
8986/2015).
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Β. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΣΟ ΔΙΡΗΝΟΓΙΚΔΙΟ

Υνξήγεζε ζηνλ νθεηιέηε αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3869/2010, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ παξάγξαθν 4 απηνχ, ην Γεκφζην ππνρξενχηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ
νθεηιέηε λα παξαδψζεη ζ’ απηφλ εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ αλαιπηηθή θαηάζηαζε
ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Γ) θαη ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ)
αλαιπφκελεο ζε θεθάιαην, πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο,
αλαθέξνληαο θαη ην επηηφθην εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε νθεηιψλ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην
ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη ν αηηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δειαδή ηφζν ησλ ηπρφλ εμαηξνχκελσλ απφ ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ νθεηιψλ φζν θαη ησλ ηπρφλ δπλεηηθά ππαγφκελσλ νθεηιψλ,
π.ρ. νθεηιψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε ξχζκηζε, πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ.
Ζ «αλαιπηηθή θαηάζηαζε βεβαησκέλσλ νθεηιψλ» ηνπ λ. 3869/2010 ρνξεγείηαη
απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επηδίσμε
είζπξαμεο απηψλ (βι. Γ6Α 1036682 ΔΞ/25-2-2014/ΦΔΚ Β΄ 478/26-2-2014 & 558/6-32014 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ., αξκνδηφηεηα ππ’ αξηζ. 71Α, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ ππ’
αξηζ. Γ.ΟΡΓ. Α 1001585 ΔΞ/5-1-2016/ΦΔΚ Β΄ 9/8-1-2016 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή
Γ.Γ.Γ.Δ.). ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβιήζεθε ζε αλαξκφδηα Τπεξεζία, δηαβηβάδεηαη
απφ ηελ ηειεπηαία αξκνδίσο.
Ζ «αλαιπηηθή θαηάζηαζε βεβαησκέλσλ νθεηιψλ» απαξηίδεηαη:
α) απφ έλα απαληεηηθφ έγγξαθν κε ην πεξηερφκελν πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ
παξνχζα ζρεηηθφ ππφδεηγκα (βι. Παξάξηεκα I) θαη
β) απφ ηελ θαηάζηαζε κε ηίηιν «Φνξνινγνχκελνη κε Υξέε», πνπ εθηππψλεηαη κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο taxis (ππνζχζηεκα «Γηθαζηηθφ»), ζηελ νπνία πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη
ρεηξφγξαθα, αλά νθεηιή, ην επηηφθην (πνζνζηφ πξνζαχμεζεο ή ηφθνπ εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο), ην νπνίν νξίδεηαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αλάινγα κε ην είδνο θαη ην
ρξφλν βεβαίσζεο θάζε νθεηιήο.
ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο, γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη εμαγσγήο
απηνχ, ε αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο παξαθαιείηαη λα απεπζχλεηαη ζηε
Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζηε Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ
Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
Δίλαη επλφεην φηη γηα ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο νθεηιψλ είλαη
απαξαίηεην λα πεξηέρνληαη ζε απηήλ φρη κφλν νη νθεηιέο ηνπ αηηνχληνο πνπ είλαη
βεβαησκέλεο ζηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ αιιά θαη ηπρφλ άιιεο αηνκηθέο νθεηιέο (π.ρ. σο θιεξνλφκνο
απνβηψζαληνο) ή νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη αιιειεγγχσο κε ηνλ πξσηνθεηιέηε
(δειαδή νθεηιέο απφ ζπλππεπζπλφηεηα π.ρ. σο πξψελ νκφξξπζκν κέινο Ο.Δ., σο
δηαρεηξηζηήο Δ.Π.Δ., σο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο Α.Δ., σο εγγπεηήο θ.ιπ.). Γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ηπρφλ ζπλππεπζπλφηεηαο ηνπ αηηνχληνο είλαη απαξαίηεηνο ν
έιεγρνο αθελφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ θεληξηθή εηθφλα απηνχ ζην ππνζχζηεκα «Έζνδα» ηνπ
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taxis, αθεηέξνπ ησλ νθεηιψλ ησλ ζπζρεηηδφκελσλ κε ηνλ νθεηιέηε πξνζψπσλ, φπσο απηά
πξνθχπηνπλ απφ ην ππνζχζηεκα «Μεηξψν» ηνπ taxis. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε
νθεηιψλ απφ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά έγγακνπο νθεηιέηεο, απαηηείηαη λα γίλεηαη
επηκεξηζκφο ρξεψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη νθεηιέο ηνπ αηηνχληνο. ε φιεο ηηο
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, εθφζνλ νη νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη ν αηηψλ δελ είλαη
βεβαησκέλεο ζηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ, πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη ρεηξφγξαθνο πίλαθαο, κε αλάιπζε
ησλ νθεηιψλ φπσο ζηελ θαηάζηαζε «Φνξνινγνχκελνη κε Υξέε» θαη αλαγξαθή, αλά
νθεηιή, ηνπ επηηνθίνπ (πνζνζηνχ πξνζαχμεζεο ή ηφθνπ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ην
νπνίν νξίδεηαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αλάινγα κε ην είδνο θαη ην ρξφλν βεβαίσζεο
θάζε νθεηιήο.
ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη πεξηζζφηεξεο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, είηε ιφγσ
χπαξμεο βεβαησκέλσλ αηνκηθψλ νθεηιψλ ζε πεξηζζφηεξεο Τπεξεζίεο είηε ιφγσ χπαξμεο
νθεηιψλ απφ ζπλππεπζπλφηεηα, γηα ηελ απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε
ρνξήγεζε ηεο θαηάζηαζεο νθεηιψλ γίλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο πνπ είλαη
αξκφδηνο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ησλ νθεηιψλ, ζηνλ νπνίν θαηά πξψηνλ πεξηήιζε
ε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ νθεηιέηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε αλσηέξσ Τπεξεζία απνζηέιιεη ζηηο
Τπεξεζίεο πνπ είλαη ζπλαξκφδηεο γηα ηελ επηδίσμε είζπξαμεο νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο
θσηναληίγξαθα ηεο αίηεζεο, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίεο λα εθδψζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο
«Φνξνινγνχκελνη κε Υξέε» ή, ζε πεξίπησζε ζπλππεπζπλφηεηαο, ζρεηηθνχο ρεηξφγξαθνπο
πίλαθεο ρξεψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο (ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο πνπ ηηο εθδίδεη) θαη λα ηηο απνζηείινπλ ζηελ πξψηε, δειαδή
ζηελ Τπεξεζία πνπ ζα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηνχληα ηελ «αλαιπηηθή θαηάζηαζε βεβαησκέλσλ
νθεηιψλ» ηνπ λ. 3869/2010, θαηά ηα αλσηέξσ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζην απαληεηηθφ
έγγξαθν πξνο ηνλ αηηνχληα επηζπλάπηεηαη ηφζν ε θαηάζηαζε «Φνξνινγνχκελνη κε Υξέε»
ηεο Τπεξεζίαο πνπ ην εθδίδεη φζν θαη νη αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ
Τπεξεζηψλ (βι. Παξάξηεκα I). Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο θαηάζηαζεο
νθεηιψλ ηνπ λ. 3869/2010, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηίζεηαη ζηηο επηκέξνπο θαηαζηάζεηο
«Φνξνινγνχκελνη κε Υξέε» ρεηξφγξαθα ε εμήο ζεκείσζε: «ην παξόλ απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ ππ’ αξηζ. …………… εγγξάθνπ ηεο Δ.Ο.Υ. …….., ην νπνίν
ρνξεγείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010, όπσο ηζρύεη, απνθιεηνκέλεο θάζε άιιεο
ρξήζεο».
Δπηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηνπ ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ηίζεηαη ζην λφκν
γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ (10 εξγάζηκεο
εκέξεο), απαηηείηαη ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλαξκφδησλ Τπεξεζηψλ γηα
ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ηεο θαηά λφκν ππνρξέσζεο ηνπ Γεκνζίνπ.
εκεηψλεηαη φηη εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο πινπνίεζεο εθαξκνγήο ζην
ζχζηεκα taxis γηα ηελ απηφκαηε εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηά λφκν πξέπεη λα
πεξηέρνληαη ζηελ ελ ιφγσ αλαιπηηθή θαηάζηαζε βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, κε δπλαηφηεηα
εθηχπσζεο.
Ζ αίηεζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ρνξήγεζε αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο
βεβαησκέλσλ νθεηιψλ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νθεηιέηε ή απφ ηνλ
πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ (βι. ππ’ αξηζ. 1049342/534/0006Γ/15.5.2009 έγγξαθν ηεο
Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο «Πεξί ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο
απφ δηθεγφξνπο»). Αλ ππνβάιιεηαη απφ ηξίην πξφζσπν (δειαδή νχηε απφ ηνλ νθεηιέηε
νχηε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ), πξέπεη απηφ λα έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ
νθεηιέηε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ
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παξαιαβή ηεο θαηάζηαζεο νθεηιψλ. Καηά ηελ παξαιαβή πξέπεη λα ηίζεηαη επί ηνπ
ζρεδίνπ ηνπ απαληεηηθνχ εγγξάθνπ (θαηάζηαζεο νθεηιψλ) ππνγξαθή ηνπ παξαιήπηε (ηνπ
ηδίνπ ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ ή ηξίηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηνλ
νθεηιέηε πξνζψπνπ) κε ζεκείσζε ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο. Σν αλσηέξσ ζρέδην
θπιάζζεηαη ζην ρεηξφγξαθν αξρείν πνπ ηεξείηαη ζηελ εθδνχζα Τπεξεζία γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ λ. 3869/2010 (βι. θαησηέξσ ζην θεθάιαην Γ I ηεο
παξνχζαο). Γηα ηνλ ίδην ιφγν, αληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ απαληεηηθνχ εγγξάθνπ, κε ηα
ζπλεκκέλα απηνχ, απνζηέιιεηαη ζηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξαιαβήο ηεο εθδνζείζαο «αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο
βεβαησκέλσλ νθεηιψλ», ε Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε απηήο, ζε
πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ Τπεξεζία ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ε ζρεηηθή
αίηεζε, πξέπεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ αηηνχληα θαη, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη
αληηθεηκεληθή δπζρέξεηα πξνζέιεπζεο ηνπ αηηνχληνο ή ηξίηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηνλ
νθεηιέηε πξνζψπνπ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία, ε ηειεπηαία λα απνζηέιιεη ηελ εθδνζείζα
θαηάζηαζε νθεηιψλ ζηελ Τπεξεζία ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ε αίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη ε παξαιαβή ηεο.
Απφ ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή πξνθχπηεη ζαθψο φηη ηα ζηνηρεία νθεηιψλ πνπ
κπνξεί λα αληιήζεη ειεθηξνληθά ν νθεηιέηεο απφ ηελ «πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε»
ηνπ taxisnet ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ δελ
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4α ηνπ λ. 3869/2010 γηα ηελ «αλαιπηηθή
θαηάζηαζε βεβαησκέλσλ νθεηιψλ».

Γ. ΔΠΙΓΟΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ
Ο λφκνο (άξζξα 4 παξ. 5 θαη 5 παξ. 1 λ. 3869/2010) πξνβιέπεη ππνρξέσζε ηνπ
νθεηιέηε (αηηνχληνο) λα επηδψζεη ζηνπο πηζησηέο θαη ηνπο εγγπεηέο αληίγξαθν ηεο αίηεζεο
(δηθνγξάθνπ) πνπ θαηέζεζε ζην αξκφδην Δηξελνδηθείν γηα ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηνπ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010 εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ «θαηάζεζε» ηεο αίηεζεο.
Ζ επίδνζε ηεο αίηεζεο ζην Γεκφζην, σο πηζησηή (ή εγγπεηή), είλαη λνκφηππε φηαλ
απεπζχλεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ην Γεκφζην ζηηο δίθεο (βι.
άξζξα 1 θαη 5 ηνπ λ.δ. 26-6/10-7-1944 πεξί Κψδηθνο ησλ Νφκσλ Πεξί Γηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ
ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 126 ηνπ ΚΠνιΓ) θαη πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (βι. άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ λ.δ.).
Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ν..Κ. δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηελ Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε είζπξαμεο ησλ νθεηιψλ, ζηε Γηεχζπλζε
Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη ζην αξκφδην Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ ή Γηθαζηηθφ
Γξαθείν.
Όπσο φκσο έρεη παξαηεξεζεί, ζηελ πξάμε ιακβάλεη ρψξα ζπρλά επίδνζε ηνπ
δηθνγξάθνπ απεπζείαο ζηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
(Γ.Ο.Τ.). ηελ πεξίπησζε απηή, ην δηθφγξαθν παξαιακβάλεηαη απφ ηε Γ.Ο.Τ., θξίλεηαη
φκσο ζθφπηκν λα επηζεκαίλεηαη ζηνλ ελεξγνχληα ηελ επίδνζε ην κε λνκφηππν ηεο
θιήηεπζεο κε επίθιεζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δηαηάμεσλ θαζψο θαη ν θίλδπλνο
επέιεπζεο ηπρφλ δηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ. ε πεξίπησζε επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηε
Γ.Ο.Τ., ε ηειεπηαία πξέπεη λα απνζηέιιεη άκεζα αληίγξαθν απηήο ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ Ν..Κ., πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αξκνδίσο ρξέσζε ηεο ππφζεζεο.
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ε θάζε πεξίπησζε, δειαδή είηε φηαλ ην δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο δηαβηβάδεηαη απφ ηελ
Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ν..Κ., είηε φηαλ επηδίδεηαη απεπζείαο ζε Τπεξεζία ηεο
Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, αλ ε ηειεπηαία δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα
γηα ηελ επηδίσμε είζπξαμεο ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε
(δειαδή ησλ νθεηιψλ ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε ξχζκηζε) ή πθίζηαληαη πεξηζζφηεξεο
ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, νθείιεη λα δηαβηβάζεη άκεζα ηελ αίηεζε ή αληίγξαθν απηήο
ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ή ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο,
αληίζηνηρα, γλσζηνπνηψληαο ηε δηαβίβαζε θαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Ν..Κ.
(βι. θαησηέξσ θεθάιαην Γ II).

Γ. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΓΟΗ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ
ΑΙΣΗΗ ΣΟΤ Ν. 3869/2010
Ζ αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο Τπεξεζία, ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε
αίηεζε, νθείιεη λα πξνβεί άκεζα ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:

I. Σήξεζε ρεηξφγξαθνπ αξρείνπ
Κάζε Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε
είζπξαμεο νθεηιψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαηεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε αίηεζε ππαγσγήο ζηνλ
λ. 3869/2010 πξέπεη λα ηεξεί ρεηξφγξαθν αξρείν, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη:
α) ηα ζηνηρεία ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαζηηθψλ πξάμεσλ ή
απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο,
β) νη έλλνκεο ζπλέπεηεο απφ ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαθνξηθά κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη επηπηψζεηο ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζε απηέο (π.ρ.
αλαζηνιή ιήςεο κέηξσλ εθ ηνπ λφκνπ ή ιφγσ πξνζσξηλήο δηαηαγήο, αλαζηνιή
παξαγξαθήο), πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ ζην θεθάιαην E θαη
γ) ε ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε ζηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο πνζψλ έλαληη νθεηιψλ
ηνπ ζην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ή ηε δηθαζηηθή
απφθαζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ ηήξεζε ρεηξφγξαθνπ αξρείνπ δελ αξθεί ε θαηαρψξεζε
ζηνηρείσλ ηεο ππφζεζεο ζην «ζεκεησκαηάξην» ηνπ taxis.
Ζ ηήξεζε ρεηξφγξαθνπ αξρείνπ επηβάιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε εγθπθιίνπ νδεγίαο
απφ ηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηε Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ
Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη
δπλαηφηεηεο θαη ν ηξφπνο θαηαρψξεζεο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ζην ζχζηεκα taxis, γηα
ηελ αζθαιή, ζχκθσλε κε ην λφκν, κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ
ππνζέζεσλ ηνπ λ. 3869/2010.
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ΙΙ. Δηζήγεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξνο ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ
Κξάηνπο
 επί ηνπ ζρεδίνπ «πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ»
 επί ηνπ αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο
 επί ηεο αηηήζεσο γηα δηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο
1. Γηαδηθαζία
i. Οη πηζησηέο, επνκέλσο θαη ην Γεκφζην, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζην θάθειν
ηεο ππφζεζεο πνπ ηεξείηαη ζην Δηξελνδηθείν ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ζρέδην
ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο εληφο κελφο απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο ζε
απηνχο (βι. παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3869/2010). Δληφο ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο, ην Γεκφζην δηαηππψλεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ ή κε ζην ζρέδην ζπκβηβαζκνχ πνπ
πεξηέρεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε (κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο «ηαρείαο δηεπζέηεζεο
κηθξννθεηιψλ θαη’ άξζξν 5α ηνπ λ. 3869/2010) ή ηπρφλ αληηπξφηαζε γηα ζπκβηβαζηηθή
επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Ο «πξνδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο» επηηπγράλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπλαίλεζεο απφ ηνπο πηζησηέο ηνπ αηηνχληνο ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 3 θαη επηθπξψλεηαη απφ
ηνλ Δηξελνδίθε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, κε ζπλέπεηα ηελ αλάθιεζε ηεο αίηεζεο ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ. εκεηψλεηαη φηη ν «πξνδηθαζηηθφο» ζπκβηβαζκφο θαη’ άξζξν 5 ηνπ
λφκνπ, φπσο θαη ν δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο θαη’ άξζξν 7 ηνπ λφκνπ, απνηειεί πεξίπησζε
δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ.
Γεδνκέλνπ φηη ν ζπκβηβαζκφο ηνπ Γεκνζίνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (βι. άξζξν 2 παξ. 1 πεξ. δ ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ., λ.
3086/2002, φπσο ηζρχεη), γηα ηε δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, σο πηζησηή, επί
ηνπ ζρεδίνπ ζπκβηβαζκνχ (ζπλαίλεζε ή κε, ηπρφλ αληηπξφηαζε) απαηηείηαη ε έθδνζε
ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ απφ ηνλ αξκφδην ζρεκαηηζκφ ηνπ Ν..Κ. (Σκήκα ή Δπηηξνπή) θαη ε
έγθξηζε απηνχ απφ ην αξκφδην απνθαζίδνλ φξγαλν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ν..Κ. Μεηά ηελ έθδνζε Πξαθηηθνχ ηνπ Ν..Κ. θαη ηελ έγθξηζε απηνχ,
ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο θαηαζέηεη αξκνδίσο ζην θάθειν ηεο ππφζεζεο πνπ
ηεξείηαη ζην αξκφδην Δηξελνδηθείν ηηο απφςεηο ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν
Πξαθηηθφ ηνπ Ν..Κ.
Γηα ην ιφγν απηφ, γηα ηελ εκπξφζεζκε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαηχπσζεο
ησλ απφςεσλ ηνπ Γεκνζίνπ επί ηνπ ζρεδίνπ ζπκβηβαζκνχ, ν Πξντζηάκελνο ηεο
αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο Τπεξεζίαο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
(βι. ππ’ αξηζ. 47 αξκνδηφηεηα ζηε Γ6Α 1036682 ΔΞ 25-2-2014/ΦΔΚ Β΄478/26-2-2014 &
558/6-3-2014 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ., φπσο ηζρχεη), νθείιεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ λα
απνζηείιεη ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο εηζήγεζε επί ηνπ ζρεδίνπ

3

φμφωνα με τισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 7 του ν. 3869/2010, κεωρείται ότι επιλκε ςυμβιβαςμόσ, εφόςον ςυγκατατίκενται ςτο ςχζδιο
ςυμβιβαςμοφ πιςτωτζσ με απαιτιςεισ που υπερβαίνουν το ιμιςυ του ςυνολικοφ ποςοφ των απαιτιςεων, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται ςε
κάκε περίπτωςθ το ςφνολο των πιςτωτών με εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνεσ απαιτιςεισ και πιςτωτζσ με απαιτιςεισ που υπερβαίνουν το ιμιςυ
των τυχόν εργατικών απαιτιςεων, εκτόσ αν θ μθ ςυναίνεςθ διαφωνοφντοσ πιςτωτι οφείλεται ςε ζναν από τουσ παρακάτω λόγουσ: α) θ απαίτθςθ
του πιςτωτι που αντιτίκεται δεν ικανοποιείται ςε ανάλογο, ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ πιςτωτζσ, βακμό ι β) ςε περίπτωςθ εφαρμογισ του ςχεδίου,
ο πιςτωτισ που αντιτίκεται αποδεικνφει ότι κα περιζλκει ςε δυςμενζςτερθ οικονομικά κζςθ από αυτιν ςτθν οποία κα περιερχόταν, αν
ςυνεχιηόταν θ διαδικαςία απαλλαγισ του οφειλζτθ από τισ οφειλζσ ι γ) αμφιςβθτείται απαίτθςθ από οφειλζτθ ι οποιονδιποτε πιςτωτι.
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ζπκβηβαζκνχ κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίδεηαη απηή. Γηαθξίλνπκε ηηο εμήο
πεξηπηψζεηο:
α) ε πεξίπησζε πνπ ε ππφζεζε έρεη ρξεσζεί ζε θαηά ηφπνλ αξκφδην Γηθαζηηθφ Γξαθείν
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γξαθείσλ Ννκηθνχ πκβνχινπ Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο),
ε εηζήγεζε κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηήλ έγγξαθα απνζηέιιεηαη κφλν ζην Γηθαζηηθφ Γξαθείν
ή Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ.
β) ε πεξίπησζε πνπ ε ππφζεζε έρεη ρξεσζεί ζε δηθεγφξν ηνπ Γεκνζίνπ, ιφγσ κε
χπαξμεο θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ, ε εηζήγεζε κε ηα ζπλεκκέλα ζε
απηήλ έγγξαθα απνζηέιιεηαη κφλν ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ν..Κ.
γ) ε πεξίπησζε πνπ ε ππφζεζε έρεη ρξεσζεί ζε Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ Αηηηθήο
πιελ Πεηξαηψο, ε εηζήγεζε κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηήλ έγγξαθα απνζηέιιεηαη κφλν ζηελ
Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ν..Κ.
Τπελζπκίδεηαη ζην ζεκείν απηφ φηη απφ 1/1/2015 έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή
«ειεθηξνληθή ππεξεζία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο» γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή εγγξάθσλ
ησλ Γ.Ο.Τ. ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο. Γηα ην ζέκα έρεη απνζηαιεί ζε φιεο ηηο
Γ.Ο.Τ.
ην
ππ’
αξηζ.
Α.Σ.Γ.
Α
ΔΞ/13-10-2015 έγγξαθν ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., κε ην νπνίν
θνηλνπνηήζεθε ην ππ’ αξηζ. 131533/28-9-2015 ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Ν..Κ. Οδεγίεο
ρξήζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο είλαη αλαξηεκέλεο ζηνλ ηζηφηνπν
http://wsclient.nsk.gr θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο &
Τπνζηήξημεο
πζηεκάησλ
ηνπ
Ν..Κ.
(ηει.
213
2121750-808,
e-mail:
dialitourgikotita@nsk.gr ) .
Αλ πθίζηαληαη πεξηζζφηεξεο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο,
αθνινπζείηαη επίζεο ε αλσηέξσ δηαδηθαζία, επηβάιιεηαη φκσο ε επηθνηλσλία, ε
ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ζπλαξκφδησλ Τπεξεζηψλ, ψζηε λα
πεξηέξρνληαη εγθαίξσο ζην Ν..Κ. νη επηκέξνπο εηζεγήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε
έθδνζε εληαίνπ Πξαθηηθνχ γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
ε πεξίπησζε κε επέιεπζεο θαη κε επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, θαηά
ηελ «εκέξα επηθχξσζεο» (δειαδή ηελ εκέξα πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ επηθχξσζε
ηπρφλ πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ), ν εηξελνδίθεο απνθαζίδεη, κε ηελ έθδνζε
πξνζσξηλήο δηαηαγήο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε ή ελφο εθ ησλ πηζησηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ή θαη απηεπαγγέιησο, γηα θάζε δήηεκα πνπ ρξήδεη πξνζσξηλήο
ξχζκηζεο θαη ηδίσο γηα ηελ αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ηε
δηαηήξεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ην χςνο ησλ
κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πξνο ηνπο πηζησηέο πνπ
έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε (βι. παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ). Ζ εκέξα
επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζπδήηεζεο γηα έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο
(«εκέξα επηθχξσζεο») πξνζδηνξίδεηαη θαηά λφκν (ηέηαξην εδάθην παξ. 5 άξζξνπ 4) εληφο
δχν (2) κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο.
Έσο ηε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο αίηεζεο ελδέρεηαη λα ιάβεη ρψξα θαη άιιε απφπεηξα
ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη’ άξζξν 7 ηνπ λφκνπ,
νπφηε πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία γηα ηε δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ
ηνπ Γεκνζίνπ επί ηνπ λένπ ζρεδίνπ ζπκβηβαζκνχ.
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ε πεξίπησζε απνηπρίαο θάζε πξνζπάζεηαο γηα επίηεπμε ζπκβηβαζκνχ, ιακβάλεη
ρψξα ε ζπδήηεζε γηα ηελ νξηζηηθή δηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ λφκνπ, ε νπνία πξέπεη λα έρεη πξνζδηνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην
λφκν (πξψην εδάθην παξ. 5 άξζξνπ 4) εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο.
Γηα λα είλαη εθηθηή ε δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ
αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο γηα νξηζηηθή δηθαζηηθή
ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο, πξνο ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, ν
Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο Τπεξεζίαο ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο πξέπεη λα απνζηέιιεη εγθαίξσο πξηλ απφ θάζε ζπδήηεζε ζρεηηθή
εηζήγεζε, κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίδεηαη απηή, ζην αξκφδην Γξαθείν Ννκηθνχ
πκβνχινπ ή Γηθαζηηθφ Γξαθείν ή ζην δηθεγφξν ηνπ Γεκνζίνπ, φπνπ έρεη ρξεσζεί ε
ππφζεζε.
ii. Γεδνκέλνπ φηη νη πξνζεζκίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γεκνζίνπ σο
πηζησηή επί ηνπ ζρεδίνπ πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη γηα ηελ εμέηαζε ηπρφλ αηηήκαηνο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο, πξνο δηθαζηηθή ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηά ηε
ζπδήηεζε απηνχ, είλαη ζχληνκεο (1 κήλαο απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο θαη έσο 2 κήλεο
απφ ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο, αληίζηνηρα) θαη φηη νη ηζρπξηζκνί πνπ
κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη ζε ζεκαληηθή έθηαζε θνηλνί, θξίλεηαη
ζθφπηκν, γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο, λα απνζηέιιεηαη απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζην Ν..Κ. εληαίν έγγξαθν, ζην νπνίν ζα
πεξηέρεηαη ε εηζήγεζε ηφζν επί ηνπ ζρεδίνπ πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ φζν θαη
επί ηνπ αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη λα ζρεκαηίδεηαη εληαίνο θάθεινο γηα
ηελ ππνζηήξημε ησλ δχν εηζεγήζεσλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ε αξκφδηα Τπεξεζία κπνξεί
λα εληάμεη ζην ίδην σο άλσ έγγξαθν πξνο ην Ν..Κ. θαη ηελ εηζήγεζή ηεο ελ φςεη
ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ νξηζηηθή δηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο,
ζπκπιεξψλνληαο ηελ, εθφζνλ ρξεηαζηεί, αξγφηεξα, θαη πάλησο εληφο επιφγνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα δηθάζηκν.
iii. ε πεξίπησζε αηηήζεσλ γηα ππαγσγή ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία «ηαρείαο
δηεπζέηεζεο κηθξννθεηιψλ» θαη’ άξζξν 5α ηνπ λφκνπ ε αξκφδηα Τπεξεζία ηεο
Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο δηαηππψλεη κία κφλν εηζήγεζε (γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο
πξνζσξηλήο απαιιαγήο απφ ηα ρξέε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 18 κελψλ), θαζψο δελ
κεζνιαβεί
ζηελ
πεξίπησζε
απηή
ζηάδην
επηθχξσζεο
πξνδηθαζηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ/πξνζσξηλήο δηαηαγήο. Αθνινχζσο, ε εηζήγεζε, κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηήλ
ζηνηρεία, απνζηέιιεηαη ζην αξκφδην Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ ή Γηθαζηηθφ Γξαθείν ή
ζην δηθεγφξν ηνπ Γεκνζίνπ, φπνπ έρεη ρξεσζεί ε ππφζεζε.

2. Πεξηερφκελν εηζήγεζεο
i. Γεληθά ζηνηρεία
Κνηλή αθεηεξία γηα ηε δηακφξθσζε ησλ επηκέξνπο εηζεγήζεσλ πξνο ην Ν..Κ. απφ
ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη ν έιεγρνο ζπλδξνκήο ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ
λφκνπ γηα ηελ ππαγσγή ηνπ νθεηιέηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010, φπσο
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νξίδνληαη ζην άξζξν 1 απηνχ θαη πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην Α ηεο παξνχζαο, κε
έκθαζε ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ αθελφο ην πξφζσπν ηνπ νθεηιέηε, αθεηέξνπ ηηο
νθεηιέο ηνπ πξνο ην Γεκφζην, θαζψο επίζεο θαη ε εμέηαζε ζπλδξνκήο βαζηθψλ
πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξαδεθηνχ ηεο αίηεζεο, ζηελ έθηαζε πνπ κπνξεί λα γίλεη
επρεξψο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε .
Ζ ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ είλαη θξίζηκε θαη ειέγρεηαη απφ ην
δηθαζηήξην φρη κφλν ζην πιαίζην ζπδήηεζεο ηεο θχξηαο αίηεζεο θαη’ άξζξα 8 θαη 9 ηνπ
λφκνπ, αιιά θαη ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή ζην πιαίζην
επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαζψο θαη θαηά ηε ζπδήηεζε αηηήκαηνο γηα
έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο. Δπεηδή ελδέρεηαη λα ζπληξέρνπλ ιφγνη απαξάδεθηνπ ή
παξαβάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζίγνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ, απαηηείηαη έιεγρνο
θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ ηπρφλ επξήκαηα λα πξνβιεζνχλ θαηά ηελ
εηζήγεζε πξνο ην Ν..Κ.
Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξέπεη λα επηζεκαίλεη ηα
πξαγκαηηθά ζηνηρεία, ζηα νπνία βαζίδνληαη νη ηζρπξηζκνί ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηε δηθαζηηθή
δηαδηθαζία ηνπ λ. 3869/2010 θαη λα εηζεγείηαη ζην Ν..Κ. ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ
δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ
πξνθχπηεη θίλδπλνο βιάβεο απηψλ. Αληίζεηα, δελ πξέπεη λα επηθνξηίδεηαη κε ηε
δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ, έξγν πνπ αλήθεη ζηνλ αξκφδην δηθαζηηθφ
αληηπξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ.
Ωο πξνο ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο, επηζεκαίλνληαη ηδηαίηεξα ηα
αθφινπζα:
α) Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ηνπ αηηνχληνο ζηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 3869/2010 είλαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1, παξ. 1 & 2 απηνχ, ε έιιεηςε πησρεπηηθήο
ηθαλφηεηαο, ε κφληκε θαη γεληθή αδπλακία πιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ
νθεηιψλ ηνπ, πνπ δελ πξνθιήζεθε δνιίσο, θαη ε χπαξμε νθεηιψλ φρη κφλν πξνο θνξείο
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη πξνο ηδηψηεο.
Όζνλ αθνξά εηδηθά ηελ έιιεηςε ηεο πησρεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ην ρξφλν
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζην Δηξελνδηθείν, ζε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα Τπεξεζία
δηαπηζηψζεη φηη ν αηηψλ είρε δειψζεη έλαξμε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο
λα έρεη πξνβεί ζε δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ, πξέπεη λα επηζεκάλεη ζηελ
εηζήγεζή ηεο ην ζηνηρείν απηφ, πξνο ζπλνιηθή απφξξηςε ησλ αηηεκάησλ ηνπ
νθεηιέηε. Πξέπεη βέβαηα λα παξαηεξεζεί ζρεηηθά φηη, αλ θαη ε δήισζε δηαθνπήο
εξγαζηψλ ζηε Γ.Ο.Τ. αξθεί γηα ηελ απψιεηα ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο, δελ ηζρχεη ζε
θάζε πεξίπησζε θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή δελ απνθιείεηαη ν νθεηιέηεο λα έρεη
παχζεη ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζησπεξά, ρσξίο δειαδή λα έρεη πξνβεί
ζε δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ε έιιεηςε
ππνβνιήο δήισζεο γηα δηαθνπή εξγαζηψλ πξέπεη λα πξνηάζζεηαη απφ ηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δπηπξνζζέησο, φκσο, πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζηελ
εηζήγεζε θαη νη πεξηπηψζεηο νθεηιεηψλ πνπ ππέβαιαλ δήισζε δηαθνπήο
εξγαζηψλ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε αίηεζεο ζην
Δηξελνδηθείν γηα ππαγσγή ζηνλ λ. 3869/2010, θαζψο νη ελ ιφγσ νθεηιέηεο
ελδέρεηαη λα δηαηεξνχλ ηελ πησρεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπο θαη, επνκέλσο, λα κελ
κπνξεί λα ππαρζνχλ ζηνλ λ. 3869/2010. Απηφ ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ ν
νθεηιέηεο έπαπζε λα είλαη έκπνξνο, αθνχ φκσο είρε ήδε πεξηέιζεη ζε παχζε
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πιεξσκψλ, νπφηε ππφθεηηαη ζε πηψρεπζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν νκφξξπζκνο εηαίξνο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο
εηαηξείαο, ε νπνία αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, έρεη πησρεπηηθή
ηθαλφηεηα (βι. άξζξν 7 παξ. 4 Πησρεπηηθνχ Κψδηθα), επνκέλσο δελ κπνξεί λα
ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010. Όζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ ζρεηηθά κε
ηε δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ πξψελ εκπφξνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηε δηαθνπή
εξγαζηψλ ηεο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν
νκφξξπζκνο εηαίξνο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ηνπ
ηειεπηαίνπ ζηνλ λ. 3869/2010.
Πησρεπηηθή ηθαλφηεηα δελ έρνπλ νη επαγγεικαηίεο πνπ δελ έρνπλ ηελ εκπνξηθή
ηδηφηεηα, δειαδή θαηά βάζε φζνη αζθνχλ ειεχζεξα επαγγέικαηα πνπ δελ
ππάγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ εκπφξνπ φπσο ελδεηθηηθά νη γηαηξνί, νη δηθεγφξνη, νη
κεραληθνί, νη πδξαπιηθνί, νη εθπαηδεπηέο θ.ιπ., φηαλ δελ αζθνχλ εκπνξηθήεπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία4 θαη ηε ζεσξία δελ
έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη, επνκέλσο, ππάγνληαη ζηνλ λ. 3869/2010
πξφζσπα πνπ αζθνχλ «κηθξνεκπνξία» κε ηελ έλλνηα φηη, αλ θαη δηελεξγνχλ
εκπνξηθέο πξάμεηο, απφ ηηο νπνίεο απνθνκίδνπλ θέξδνο, απηφ απνηειεί
πεξηζζφηεξν ακνηβή ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο ηνπο θαη φρη απνηέιεζκα
θεξδνζθνπηθψλ ζπλδπαζκψλ βάζεη επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ θαη αλάιεςεο
θηλδχλνπ (ελδεηθηηθά κηθξνπσιεηέο, κηθξνηερλίηεο θ.ιπ.). Γεδνκέλνπ φκσο φηη ηα
φξηα κεηαμχ «κηθξνεκπνξίαο» θαη «εκπνξίαο» δελ είλαη ζπρλά ζαθή θαη φηη ν
ραξαθηεξηζκφο ηνπ νθεηιέηε σο «κηθξνέκπνξνπ» ή «εκπφξνπ» εμαξηάηαη απφ ηα
ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θάζε πεξίπησζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα
επηζεκαίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ην
αληηθείκελν θαη ε έθηαζε εξγαζηψλ ηνπ αηηνχληνο νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία πνπ ηεξεί, πξνθεηκέλνπ λα θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ην δηθαζηήξην ε
ππαγσγή ε κε ηνπ αηηνχληνο ζηνλ λ. 3869/2010.
Όζνλ αθνξά ηε «κφληκε θαη γεληθή αδπλακία πιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ
ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ», δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί σο ηζρπξηζκφο γηα ηε κε
ζπλδξνκή απηήο ηεο πξνυπφζεζεο ε εθπιήξσζε απφ ηνλ αηηνχληα
ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην (π.ρ. πξφζθαηεο θαηαβνιέο έλαληη νθεηιψλ
ηνπ), ε ηπρφλ έληαμε νθεηιψλ ηνπ ζε ξχζκηζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
πξνεγήζεθε ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζην Δηξελνδηθείν θαζψο θαη ε ζπλέρηζε
ηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ή θαη κεηά
απφ απηήλ, εθφζνλ ν νθεηιέηεο επηιέμεη ηε κε έληαμε ησλ ξπζκηδφκελσλ νθεηιψλ
ζηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 3869/2010.
β) Αλαθνξηθά κε ηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ζρέδην δηεπζέηεζεο
νθεηιψλ ηεο αίηεζεο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ππαγσγή απηψλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
λφκνπ θαη, αθελφο κελ λα επηζεκαίλεηαη ηπρφλ έληαμε ζην ζρέδην εμαηξεηέσλ νθεηιψλ (π.ρ.
δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ), πξνθεηκέλνπ λα δεηείηαη ε εμαίξεζε απηψλ απφ ηε ξχζκηζε θαηά
4

Βλ. ενδεικτικά ΕιρΠάρου 1/2015, ΕιρΠολυκ 84/2014, ΕιρΠαμιςοφ 87/2014, ΕιρΚαλυμν 4/2013, ΕιρΘθβ 18/2011
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ηνλ λ. 3869/2010, αθεηέξνπ λα εληνπίδνληαη ηπρφλ νθεηιέο πνπ έρνπλ παξαιεηθζεί απφ ην
ζρέδην, αλ θαη δελ εκπίπηνπλ νχηε ζηελ θαηεγνξία ησλ εμαηξεηέσλ νθεηιψλ νχηε ησλ
δπλεηηθά ππαγφκελσλ ζην λφκν (δελ είλαη π.ρ. ξπζκηζκέλεο ή ππφ αλαζηνιή),
πξνθεηκέλνπ λα δεηείηαη ε έληαμε απηψλ ζηε ξχζκηζε.
γ) Πεξαηηέξσ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ νη νθεηιέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
αλαιπηηθή θαηάζηαζε βεβαησκέλσλ νθεηιψλ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ νθεηιέηε απφ ηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαηά ην ζηάδην πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (βι. ηα αλαιπηηθά
αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Β) ζπκπίπηνπλ κε ηηο νθεηιέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ
«θαηάζηαζε απαηηήζεσλ», πνπ πεξηέρεηαη ζηελ αίηεζε (βι. ζηνηρείν β ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 4), δειαδή ζην «πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα» ηκήκα ηεο αίηεζεο (βι.
θεθάιαην Α).
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηαπηνπνίεζεο ησλ νθεηιψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αίηεζε
ή ακθηβνιίαο σο πξνο ηελ χπαξμε θαη ην χςνο απηψλ, επηζεκαίλεηαη θαη ζην ζεκείν απηφ
ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, θαη’ άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ λφκνπ, ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο
αίηεζεο (ζπλνδεπηηθά έγγξαθα), πνπ ηεξνχληαη ζην αξκφδην Δηξελνδηθείν.
δ) Αλαθνξηθά κε ηε πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο αίηεζεο σο πξνο ηελ πεξηγξαθή
ησλ εηζνδεκάησλ, ν ζρεηηθφο έιεγρνο βαζίδεηαη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ
επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε (δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζηνηρείσλ αθηλήησλ,
θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο θ.ιπ.), ζε ζπζρέηηζε κε ηπρφλ πεξαηηέξσ ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ
είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο αίηεζεο σο πξνο ηελ πεξηγξαθή
ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αηηνχληνο (ηφζν ηνπ ελεξγεηηθνχ φζν θαη ηνπ
παζεηηθνχ) εκπίπηνπλ ζην «θαζήθνλ εηιηθξηλνχο δήισζεο» πνπ βαξχλεη ηνλ αηηνχληα
νθεηιέηε, ε παξάβαζε ηνπ νπνίνπ απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
απφξξηςε ηεο αίηεζεο (βι. άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ λφκνπ).
ε) Μεηαμχ ησλ πεξηπηψζεσλ έιιεηςεο πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξαδεθηνχ, νη νπνίεο
πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ε ηπρφλ
ανξηζηία ηεο αίηεζεο , ε θαηάζεζε αίηεζεο ζε θαηά ηφπνλ αλαξκφδην Δηξελνδηθείν, δειαδή
φρη ζην Δηξελνδηθείν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν αηηψλ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ, άιισο ηε
ζπλήζε δηακνλή ηνπ, ε εθπξφζεζκε επίδνζε ηεο αίηεζεο, ε ζπλδξνκή ιφγσλ
απαξάδεθηνπ θαηά ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 (πξνεγνχκελε απαιιαγή ηνπ
νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ηνπ) ή ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 (ππνβνιή λέαο
αίηεζεο πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ απφξξηςε ηεο πξνεγνχκελεο αίηεζεο)
ή ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 (ππνβνιή λέαο αίηεζεο πξηλ απφ ηελ
πάξνδν δχν εηψλ απφ ηελ απφξξηςε ηεο πξνεγνχκελεο αίηεζεο ή ηελ έθπησζε ηνπ
νθεηιέηε απφ ηε ξχζκηζε ιφγσ παξάβαζεο ηνπ θαζήθνληνο εηιηθξηλνχο δήισζεο) θ.ιπ.
ζη) Δθφζνλ πθίζηαληαη βάζηκνη ηζρπξηζκνί ηνπ Γεκνζίνπ, είηε απηνί εκπίπηνπλ ζηηο
αλσηέξσ θαηεγνξίεο είηε αθνξνχλ ηε ζπδήηεζε επηκέξνπο αηηεκάησλ (βι. θαησηέξσ ππφ
ζηνηρεία ii, iii θαη iv), είλαη απαξαίηεην λα δηαηππψλνληαη ξεηά ζηελ εηζήγεζε ηα ζηνηρεία
ζηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, βαζίδνληαη απηνί θαη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία λα
επηζπλάπηνληαη ζηελ εηζήγεζε. Δπίζεο, εθφζνλ νη ηζρπξηζκνί απηνί είλαη θξίζηκνη γηα ηελ
έθβαζε ηεο ζπδήηεζεο θαη απφ ηε κε πξνβνιή ηνπο ζίγνληαη ζεκαληηθά ζπκθέξνληα ηνπ
Γεκνζίνπ (φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα απνξξηθζεί ην αίηεκα ιφγσ κε
ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3869/2010 θαη είλαη ζεκαληηθφ ην
χςνο ησλ νθεηιψλ), θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππνζηεξίδνληαη απφ ην δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν
ηνπ Ν..Κ. θαη ζην πξψηκν ζηάδην ζπδήηεζεο θαηά ηελ εκέξα επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ
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ζπκβηβαζκνχ ή ζπδήηεζεο γηα έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο, θαζψο, φπσο έρεη
παξαηεξεζεί ζηελ πξάμε, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ θαη ηεο ηαρχηεηαο
ηεο δηαδηθαζίαο ζην ζηάδην απηφ, πεξηνξίδεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ε δπλαηφηεηα ηνπ
Δηξελνδίθε λα ηνπο ιάβεη ππ’ φςηλ απηεπαγγέιησο ή βάζεη ησλ ηπρφλ θαηαηεζεηκέλσλ ζην
θάθειν ηεο ππφζεζεο ζρεηηθψλ εγγξάθσλ.
δ) Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην χςνο ησλ νθεηιψλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε
ηνπ αηηνχληνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε, ψζηε λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ
εμέηαζε ππνζέζεσλ κε αμηφινγν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν.

ii. επί ηνπ ζρεδίνπ «πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ»
α. ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο ε Τπεξεζία ηεο
Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο δηαηππψλεη ηελ άπνςή ηεο επί ηνπ ζρεδίνπ ζπκβηβαζκνχ, θαη
ζπγθεθξηκέλα αλ ζπλαηλεί ή φρη ζε απηφ. ε πεξίπησζε κε ζπλαίλεζεο, κπνξεί λα
δηαηππψζεη αληηπξφηαζε γηα ηε ζπκβηβαζηηθή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην,
εθφζνλ θξίλεη φηη απηή είλαη πηζαλφλ λα ηχρεη ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ινηπψλ
πηζησηψλ. Γηα ηελ εηζήγεζε επί ηνπ ζρεδίνπ ζπκβηβαζκνχ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’
φςηλ ην χςνο ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε, ε νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ
αίηεζε θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ επηζπλάπηνληαη ζε απηήλ (δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θαη ζηνηρείσλ αθηλήησλ, θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο, βεβαηψζεηο νθεηιψλ ζε
ηξίηνπο πηζησηέο θ.ιπ.), ζε ζπζρέηηζε κε ηπρφλ πεξαηηέξσ ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη
δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία θαη ν βαζκφο δηαζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε (π.ρ. κε εγγξαθή ππνζήθεο).
β. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ ζπκβηβαζκνχ πξέπεη επηπιένλ λα εμεηάδεηαη,
ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία κέζα, αλ
κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν
3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ. Οη ιφγνη απηνί είλαη:

ε δπζκελήο αληηκεηψπηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην ζρέδην
ζπκβηβαζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηηο απαηηήζεηο άιισλ πηζησηψλ, αθνχ ιεθζνχλ
ππφςε ην χςνο ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ, ν πξνλνκηαθφο ή κε ραξαθηήξαο ηνπο,
ν βαζκφο δηαζθάιηζήο ηνπο ιφγσ εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο θαη’ άξζξα 975 επ. ηνπ
ΚΠνιΓ, φπσο ηζρχνπλ, θ.ιπ. Σέηνηα πεξίπησζε ζπληξέρεη π.ρ. φηαλ ζην ζρέδην δελ
ιακβάλεηαη ππφςε ην γεληθφ πξνλφκην ηνπ Γεκνζίνπ (ή θαη ηπρφλ εκπξάγκαηε
αζθάιεηα), κε απνηέιεζκα λα πξνηείλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ ζην
ίδην πνζνζηφ θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πξνηείλεηαη γηα ηνπο αλέγγπνπο (κε
πξνλνκηνχρνπο) πηζησηέο, ή φηαλ νη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ηθαλνπνηνχληαη ζε
κηθξφηεξν πνζνζηφ απ’ φ,ηη απαηηήζεηο άιισλ πηζησηψλ κε ηνλ ίδην πξνλνκηαθφ
ραξαθηήξα ή φηαλ πξνηείλεηαη ε θαηαβνιή δφζεσλ ζην Γεκφζην εληφο κεγαιχηεξνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ην πξνβιεπφκελν γηα άιινπο πηζησηέο, ρσξίο λα είλαη
δηθαηνινγεκέλε απηή ε δηάθξηζε, ή φηαλ νη εκπξαγκάησο αζθαιηζκέλνη πηζησηέο
ηνπ αηηνχληνο αληηκεησπίδνληαη κε δπζαλάινγα επλντθφ ηξφπν, πνπ δελ
δηθαηνινγείηαη δειαδή απφ ην χςνο ησλ απαηηήζεψλ ηνπο θαη απφ ηελ χπαξμε
εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο θ.ν.θ. (βι. πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7:
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«ε απαίηεζε ηνπ πηζησηή πνπ αληηηίζεηαη δελ ηθαλνπνηείηαη ζε αλάινγν, ζε ζρέζε κε
ηνπο άιινπο πηζησηέο, βαζκό»).

ε ξχζκηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην ζρέδην ζπκβηβαζκνχ θαηά ηξφπν
ψζηε λα πξνθχπηεη φηη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ ζπκβηβαζκνχ, «ζα πεξηέιζεη ζε
δπζκελέζηεξε νηθνλνκηθά ζέζε από απηήλ ζηελ νπνία ζα πεξηεξρόηαλ, αλ
ζπλερηδόηαλ ε δηαδηθαζία απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε από ηηο νθεηιέο», δειαδή αλ
ζπλερηδφηαλ ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο νθεηιψλ ηνπ λ. 3869/2010 θαη’
άξζξα 8 θαη 9 ηνπ λ. 3869/2010 (βι. πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
7). Γεδνκέλνπ φηη γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ ιφγνπ απηνχ πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ νη
πξνβιέςεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρέδην ζπκβηβαζκνχ κε ζηνηρεία ηα νπνία είλαη
κειινληηθά θαη, ζε κεγάιν βαζκφ, αβέβαηα (χςνο κεληαίαο δφζεο πξνο ην Γεκφζην,
πνπ αλακέλεηαη λα θαζνξηζηεί απφ ην δηθαζηήξην ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο
ξχζκηζεο θαηά ην άξζξν 8, κε βάζε ην εηζφδεκα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ
νθεηιέηε, πξντφλ εθπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε απφ ηνλ εθθαζαξηζηή
θαηά ην άξζξν 9 παξ. 1 θαη θαηάηαμε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε απηφ, χςνο
δφζεο πξνο ην Γεκφζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ νθεηιέηε απφ
ηελ εθπνίεζε θαηά ην άξζξν 9 παξ. 2), είλαη πξνθαλψο ηδηαίηεξα δπζρεξήο ε
απφδεημή ηνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Ωζηφζν, κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ηνπ ιφγνπ
απηνχ, αλ π.ρ. ν νθεηιέηεο έρεη ζεκαληηθήο αμίαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζηαηεπφκελε απφ ην λφκν θχξηα θαηνηθία), απφ ηελ
εθπνίεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί βάζηκα λα αλακέλεηαη κεγαιχηεξνο βαζκφο
ηθαλνπνίεζεο ηνπ Γεκνζίνπ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην ζπκβηβαζκνχ.

ε ακθηζβήηεζε ηεο απαίηεζεο άιινπ πηζησηή, π.ρ. φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο
εηθνληθφηεηαο νθεηιψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε, φπσο ζε πεξίπησζε πνπ
ζηελ αίηεζε εκθαλίδνληαη νθεηιέο ζε ζπγγεληθά πξφζσπα ηνπ νθεηιέηε, ηδίσο φηαλ
απηέο εθπξνζσπνχλ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ ηθαλφ λα επεξεάζεη ην
ζρεκαηηζκφ ηεο απαξαίηεηεο πιεηνςεθίαο ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζπκβηβαζκνχ (βι. πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7).
Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ην λφκν (άξζξν 7 παξ. 3), ε ζπλδξνκή θάπνηνπ απφ ηνπο
αλσηέξσ ιφγνπο εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβηβαζκνχ θαη ηε δηθαζηηθή επηθχξσζή
ηνπ, αθφκα θη φηαλ ζπληξέρεη ε λφκηκε πιεηνςεθία ινηπψλ ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ θαηά
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3869/2010, θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε
κεηνςεθνχζα αληίζεζε ζην ζρέδην ηνπ ζπκβηβαζκνχ ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε (κε
θαηαρξεζηηθή) θαη δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηνλ Δηξελνδίθε.
γ. Όπσο πξνθχπηεη ήδε απφ ηηο γεληθέο επηζεκάλζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ
(αλσηέξσ ππφ i), απνθιείεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ Γεκνζίνπ ζε πξνδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ηνπ αηηνχληνο ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010 θαζψο θαη γηα απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3869/2010.
Ό,ηη αλαθέξζεθε αλσηέξσ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο εηζήγεζεο επί ηνπ
ζρεδίνπ πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξφηαζεο γηα
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη’ άξζξν
7 ηνπ λφκνπ.
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δ. Πξέπεη, ηέινο, λα επηζεκαλζεί φηη, αλ ζην ζρέδην πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο βεβαησκέλεο ππέξ ηξίησλ, ε δηαηχπσζε απφςεσλ επί ηνπ
ζρεδίνπ ζπκβηβαζκνχ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο απηέο πξέπεη λα γίλεη απφ ην λνκηθφ
πξφζσπν πνπ είλαη δηθαηνχρνο ησλ απαηηήζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αξκφδηα γηα ηελ
επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ησλ νθεηιψλ απηψλ Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλεί, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ παξαιαβή ηεο
αίηεζεο, κε ην λ.π.-ηξίην, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ έρεη επηδνζεί θαη ζε απηφ
ην δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε πνπ ππέρεη ν
νθεηιέηεο βάζεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3869/2010 θαη, ζε αξλεηηθή
πεξίπησζε, λα ηνπ απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο, γηα ελεκέξσζή ηνπ.
Δπηπιένλ, παξαθαιείηαη λα δεηεί απφ ην ηξίην λνκηθφ πξφζσπν έγθαηξε
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ επί ηνπ ζρεδίνπ πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ.

iii. επί ηνπ αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο
Αληηθείκελν ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί απφ ηνλ
Δηξελνδίθε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή ή θαη απηεπαγγέιησο θαηά ηελ
εκέξα επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζπδήηεζεο γηα έθδνζε πξνζσξηλήο
δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3869/2010, είλαη θάζε
δήηεκα πνπ ρξήδεη πξνζσξηλήο ξχζκηζεο θαη ηδίσο:
 ε αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε,
 ε δηαηήξεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη
 ην χςνο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πξνο
ηνπο πηζησηέο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε.
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ν εηξελνδίθεο πξέπεη λα πηζαλνινγήζεη,
–κεηαμχ άιισλ-:
 ην παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε,
 ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ,
 ηελ ηήξεζε ηεο πξνδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ
(λνκφηππε θαη εκπξφζεζκε θιήηεπζε πηζησηψλ) θαη
 ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ νπνίνπ απνβιέπεη ε
πξνζσξηλή δηαηαγή θαη ην επείγνλ απηήο.
Δπνκέλσο, φπσο πξναλαθέξζεθε αλσηέξσ (ππφ i), ηπρφλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία
πξνθχπηεη ε κε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εηζήγεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξνο ην Ν..Κ. επί ηνπ αηηήκαηνο γηα έθδνζε
πξνζσξηλήο δηαηαγήο. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε κε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ
άξζξνπ 1, παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 3869/2010, ζηελ εηζήγεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη
αίηεκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ελψ, ζε
πεξίπησζε έληαμεο ζηελ αίηεζε εμαηξεηέσλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, πξέπεη λα δεηεζεί
ε εμαίξεζε απηψλ απφ ηελ πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο (π.ρ.
παξαβάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο), ε ζέζε ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζσξηλήο
δηαηαγήο θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα ή κε ζεξαπείαο ηεο
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παξάβαζεο απφ ηνλ Δηξελνδίθε θαη ηε βιάβε ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ην ζηάδην ηεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο.
Γεληθά, επηζεκαίλεηαη φηη, εθφζνλ πξάγκαηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ, ην Γεκφζην δελ πξέπεη λα είλαη θαη’ αξρήλ αξλεηηθφ ζηε ρνξήγεζε
πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζηνλ νθεηιέηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη κε ηελ
πξνζσξηλή δηαηαγή ζα εμαζθαιίδεηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνζσξηλήο
αλαζηνιήο κέηξσλ:
α) αθελφο ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ζε κεληαία
βάζε, νξηζκέλν πνζφ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν
3 ηνπ άξζξνπ 55, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ θαη’ άξζξν 8 παξ. 5 ηνπ
λφκνπ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ρακειφηεξσλ ή θαη
κεδεληθψλ δφζεσλ (βι. θαη θαησηέξσ ζην Κεθάιαην Ε II) θαη
β) αθεηέξνπ ζα δηαηεξεζεί ε πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.
Δηδηθά φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή κεληαίσλ δφζεσλ, σο πεξηερφκελν ηεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ν λφκνο πξνβιέπεη ηε ζχκκεηξε θαηαβνιή ζηνπο πηζησηέο ηνπ
πνζνχ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε απηή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε θαηαβνιή
είλαη ζχκκεηξε, φηαλ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θάζε πηζησηή είλαη αλάινγν κε
ην χςνο ηεο απαίηεζήο ηνπ6, δειαδή αληηζηνηρεί ζηελ αλαινγία ηεο θάζε νθεηιήο
επί ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε νπνηνδήπνηε πξνλφκην
θαη εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε θάπνηνπ πηζησηή.
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε αίηεκα γηα πξνζδηνξηζκφ
κεληαίσλ θαηαβνιψλ έσο ηε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο αίηεζεο ή έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα
απφ ηνλ νθεηιέηε ή πηζησηή, κε ην νπνίν δεηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο δφζεσλ πνπ δελ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ (π.ρ.
δεηείηαη λα δηαηαρζεί ε θαηαβνιή κεληαίσλ δφζεσλ θαηά πξνθαλή παξάβαζε ησλ
θξηηεξίσλ θαη ησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ή δεηείηαη λα
δηαηαρζεί κε ζχκκεηξε, δειαδή πξνλνκηαθή ππέξ νξηζκέλσλ πηζησηψλ, θαηαβνιή), ην
Γεκφζην, σο πηζησηήο, έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα δεηήζεη ηελ άκεζε έλαξμε θαηαβνιψλ κε
πξνζσξηλή δηαηαγή ζχκθσλα κε ην λφκν, εθφζνλ βεβαίσο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
γηα ηε ρνξήγεζε ελ γέλεη πξνζσξηλήο δηαηαγήο, θαηά ηα αλσηέξσ.
Αλαθνξηθά κε ηε ζέζπηζε σο θαη’ αξρήλ θαηψηαηνπ νξίνπ κεληαίαο θαηαβνιήο
ηνπ «10% ησλ κεληαίσλ δόζεσλ πνπ ν αηηώλ όθεηιε λα θαηαβάιεη ζε όινπο ηνπο δαλεηζηέο
κέρξη ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο» (βι. παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5), πξέπεη λα
παξαηεξεζεί φηη είλαη πξνβιεκαηηθή ε εθαξκνγή απηνχ σο πξνο ηηο νθεηιέο πξνο ην
Γεκφζην, θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή ε θαηαβνιή ηνπ 10% ηεο «κεληαίαο δφζεο»
ηζνδπλακεί κε θαηαβνιή ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ή, θαηά επηεηθέζηεξε εθδνρή, κε
θαηαβνιή ηνπ αζξνίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην 10% ηεο δφζεο θάζε νθεηιήο, φπσο

5 φμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 5: «…Ο κακοριςμόσ του ποςοφ των τελευταίων ενιμερων μθνιαίων καταβολών πρζπει να
εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα κάλυψθσ ευλόγων δαπανϊν διαβίωςθσ του ιδίου και των προςτατευόμενων μελϊν τθσ οικογζνειάσ του, όπωσ
αυτζσ εκάςτοτε προςδιορίηονται με απόφαςθ του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ δυνάμει του ν. 4224/2013 ι μζχρισ
ότου εκδοκεί θ ανωτζρω απόφαςθ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν Ζρευνα Οικονομικών Προχπολογιςμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάκε χρόνο θ
Ελλθνικι Στατιςτικι Υπθρεςία, και ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που βαρφνουν τον οφειλζτθ, ωςτόςο το
ανωτζρω ποςό δεν μπορεί να είναι κατϊτερο του 10% των μθνιαίων δόςεων που ο αιτϊν όφειλε να καταβάλει ςε όλουσ τουσ δανειςτζσ μζχρι
τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Κάκε ποςό που υπολείπεται μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοφ που καλφπτει τισ εφλογεσ δαπάνεσ διαβίωςθσ του
αιτοφντοσ και των προςτατευόμενων μελϊν τθσ οικογζνειάσ του, διανζμεται ςυμμζτρωσ ςτουσ πιςτωτζσ. Σε κάκε περίπτωςθ, το ελάχιςτο
ςυνολικό ποςό καταβολισ ςτουσ δανειςτζσ δεν μπορεί να υπολείπεται των ςαράντα (40) ευρϊ μθνιαίωσ».
6
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πξνζδηνξίζηεθε θαηά ηε βεβαίσζή ηεο. Δπνκέλσο, ε κε ηήξεζε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ σο
πξνο ηηο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί σο ηζρπξηζκφο γηα ηε
δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηελ πξνζσξηλή
δηαηαγή.

iv. Δπί ηεο θχξηαο αηηήζεσο γηα δηθαζηηθή ξχζκηζε νθεηιψλ
Πέξαλ ησλ γεληθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηζήγεζεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξνο ην
Ν..Κ., πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ππφ ζηνηρείν i), ηα ηπρφλ επηπιένλ ζηνηρεία ηεο
εηζήγεζεο, ελ’ φςεη ηεο ζπδήηεζεο ηεο θχξηαο αίηεζεο θαηά ηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ λ.
3869/2010, εμαξηψληαη απφ ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν θάζε αίηεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, εθφζνλ πξάγκαηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λφκνπ γηα ηελ ππαγσγή ηνπ αηηνχληνο θαη ησλ νθεηιψλ απηνχ ζηηο πξνζηαηεπηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010, ε ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηε δίθε δελ
πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο, αιιά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο
ησλ απαηηήζεψλ ηνπ, σο πηζησηή, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ. 3869/2010 ζχκθσλα
κε ην λφκν θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζε απηφλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα γίλεηαη επίθιεζε
ηπρφλ αζπκθσλίαο ησλ αηηεκάησλ ηνπ νθεηιέηε θαη ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο νθεηιψλ πνπ
πξνηείλεη ζην πιαίζην δηθαζηηθήο ξχζκηζεο κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ, φηαλ
πθίζηαηαη θίλδπλνο βιάβεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ π.ρ. φηαλ έρεη ππνβιεζεί
αίηεκα εμαίξεζεο απφ ηελ εθπνίεζε φρη κφλν ηεο θχξηαο θαηνηθίαο αιιά θαη άιισλ
θαηαζρεηψλ θαη ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αηηνχληνο ή φηαλ ε
πξνηεηλφκελε απφ ηνλ νθεηιέηε θαηαλνκή ησλ θαηαβνιψλ ζηνπο πηζησηέο δελ πιεξνί ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ.
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζην ζεκείν απηφ φηη, ιφγσ ηνπ αλαθξηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ
ηζρχεη ζηηο δίθεο ηνπ λ. 3869/2010, σο δίθεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο (βι. ΚΠνιΓ 744), ν
δηθαζηήο δελ πεξηνξίδεηαη απφ ην αίηεκα πεξί δηθαζηηθήο ξχζκηζεο θαη ην ζρέδην
δηεπζέηεζεο νθεηιψλ πνπ πξνηείλεη ν νθεηιέηεο θαη κπνξεί λα θαζνξίζεη δηαθνξεηηθνχο
φξνπο ξχζκηζεο, είηε απζηεξφηεξνπο είηε αθφκε θαη επηεηθέζηεξνπο 7 γηα ηνλ νθεηιέηε απφ
ηνπο πξνηεηλφκελνπο ζηελ αίηεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ε θαηάζηαζε απηνχ
ζχκθσλα κε ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ζθνπφ ηνπ λφκνπ.
Γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ
αηηνχληνο βάζεη ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 απηνχ βι. θαησηέξσ ζην θεθάιαην Ε III.
Αληίζηνηρα, ζηηο εηζεγήζεηο επί αηηήζεσλ γηα απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε
ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο «ηαρείαο δηεπζέηεζεο κηθξννθεηιψλ» (άξζξν 5α ηνπ λ.
3869/2010) πξέπεη λα ειέγρεηαη, ζην βαζκφ πνπ ε Τπεξεζία δηαζέηεη ζρεηηθά ζηνηρεία, ε
ζπλδξνκή ησλ εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.

Δ. ΔΝΝΟΜΔ ΤΝΔΠΔΙΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ
Πξηλ απφ ηελ παξάζεζε ησλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ γηα ηηο βεβαησκέλεο ζηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απαηηήζεηο, πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο επηζεκάλζεηο:
7
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Πξψηνλ, επηζεκαίλεηαη φηη αθεηεξία γηα ηελ επέιεπζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ
παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ε νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ
νθεηιέηε ζην Δηξελνδηθείν, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα, φηαλ δηαπηζηψλεηαη, θαηφπηλ
ζρεηηθνχ ειέγρνπ θαη ηπρφλ πξνζθφκηζεο απφ ηνλ αηηνχληα ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ
εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, φηη ε θαηαηεζείζα αίηεζε θαη ηα πξνζθνκηζζέληα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3869/2010 θαη φηη έρνπλ θαηαβιεζεί ηα απαξαίηεηα γηα ηε ζπδήηεζε ηεο
αίηεζεο ηέιε (βι. θαη αλσηέξσ ππφ Α II 3).
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο πξνζδηνξίδνληαη: α) ε εκεξνκελία
επηθχξσζεο ηνπ πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζπδήηεζεο αηηήκαηνο πξνζσξηλήο
δηαηαγήο (ζε πεξίπησζε κε επέιεπζεο ή κε επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ)
θαη β) ε δηθάζηκνο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζείηαη ε εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο «ηαρείαο δηεπζέηεζεο
κηθξννθεηιψλ» θαη’ άξζξν 5α ηνπ λ. 3869/2010, κε ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο
αίηεζεο πξνζδηνξίδεηαη κφλν δηθάζηκνο γηα ηε ζπδήηεζε απηήο, θαζψο ζηελ πεξίπησζε
απηή δελ κεζνιαβεί θαηά ην λφκν ζηάδην ζπκβηβαζκνχ ή ζπδήηεζεο πξνζσξηλήο
δηαηαγήο.
Οη εκεξνκελίεο επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζπδήηεζεο αηηήκαηνο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο πξνζδηνξίδνληαη κε πξάμε ηνπ
Δηξελνδίθε επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αίηεζεο.
Γεχηεξνλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη θάησζη ζπλέπεηεο επέξρνληαη εθ ηνπ
λφκνπ κφλν γηα ηηο νθεηιέο ηε ξχζκηζε ησλ νπνίσλ αηηείηαη ν νθεηιέηεο. Δπνκέλσο,
γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ νθεηιψλ σο πξνο ηηο νπνίεο επέξρνληαη νη έλλνκεο
ζπλέπεηεο, θξίζηκν είλαη ην ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ
αίηεζε ηνπ νθεηιέηε θαη φρη ην πιεξνθνξηαθφ ηκήκα ηεο αίηεζεο, ζην νπνίν, φπσο
πξναλαθέξζεθε (αλσηέξσ ππφ Α II 1), πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ
ηνπ αηηνχληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δειαδή ηφζν ηπρφλ εμαηξνχκελσλ απφ ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ νθεηιψλ φζν θαη δπλεηηθά ππαγφκελσλ νθεηιψλ, ηηο νπνίεο ν αηηψλ
ηπρφλ επέιεμε λα κελ εληάμεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 3869/2010. ε πεξίπησζε πνπ θαη ζην
ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ ηεο αίηεζεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί εμαηξεηέεο νθεηιέο, νη
ηειεπηαίεο αληηκεησπίδνληαη εληαία κε ηηο ππφινηπεο νθεηιέο ηε ξχζκηζε ησλ νπνίσλ
αηηείηαη ν νθεηιέηεο, κέρξη λα απνθαζίζεη ηελ εμαίξεζή ηνπο ην δηθαζηήξην αξρηθά κε ηελ
πξνζσξηλή δηαηαγή θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ νξηζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε.
ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ νθεηιψλ πνπ
εληάζζνληαη ζε απηή απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, θαζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη
δπλαηφ λα εμαηξεζνχλ απφ ην δηθαζηήξην αθφκα θαη ζην πξψηκν ζηάδην ηεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο νθεηιέο νη νπνίεο είραλ εληαρζεί ζην ζρέδην δηεπζέηεζεο
νθεηιψλ ηεο αίηεζεο ή, αληίζηξνθα, λα ππαρζνχλ ζηε δηθαζηηθή ξχζκηζε νθεηιέο
πνπ δελ είραλ πεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε (βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1
ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8).
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ επηζεκάλζεσλ, παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα νη έλλνκεο
ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη απφ ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζην Δηξελνδηθείν:
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I. 1. Απαγνξεχεηαη ε ιήςε θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ
αίηεζε θαη ε κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
αηηνχληνο (βι. άξζξν 4 παξ. 5 ηνπ λφκνπ).
ηελ απαγφξεπζε εκπίπηνπλ φια ηα κέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο (θαηάζρεζε
θηλεηψλ ή αθηλήησλ, θαηάζρεζε απαηηήζεσλ εηο ρείξαο ηξίηνπ, έθδνζε πξνγξάκκαηνο
πιεηζηεξηαζκνχ θ.ιπ.). Δπίζεο, είλαη νξζφηεξν ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε λα απέρεη θαη απφ
ηελ εγγξαθή ππνζήθεο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ πξφθεηηαη γηα κέηξν αλαγθαζηηθήο
είζπξαμεο, θαζψο απφ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο λνκνινγίαο επί ππνζέζεσλ ηνπ λ. 3869/2010
έρεη θξηζεί φηη ζηελ απαγφξεπζε εκπίπηεη θαη ε εγγξαθή πξνζεκεηψζεσλ ππνζήθεο απφ
ηδηψηεο πηζησηέο 8. Ζ ιχζε απηή ζπλάδεη θαη κε ηελ αληίζηνηρε απαγφξεπζε πνπ επηβάιιεη
ν λφκνο ζηνλ νθεηιέηε, δειαδή ηελ απαγφξεπζε κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο
θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ιάβεη κέηξα ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο έσο ηελ επίδνζε
απηήο, δειαδή θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ είρε ιάβεη αθφκα γλψζε ηεο
απαγφξεπζεο, νθείιεη λα ηα άξεη νίθνζελ, θαζψο ε ιήςε απηψλ έγηλε θαηά παξάβαζε ηνπ
λφκνπ (ζρεηηθέο νη γλσκνδνηήζεηο ππ’ αξηζ. 185/2014 - ΠΟΛ 1187/31-7-2014 θαη 191/2014
ηεο Α’ Σαθηηθήο Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ., πνπ έρνπλ εγθξηζεί αξκνδίσο θαη αλαθέξνληαη ζε
εθ ηνπ λφκνπ απαγφξεπζε ιήςεο κέηξσλ βάζεη άιισλ δηαηάμεσλ).
Δπηζεκαίλεηαη, πάλησο, φηη ε απαγφξεπζε αθνξά ηε ιήςε κέηξσλ κφλν θαηά ηνπ
νθεηιέηε (αηηνχληνο) θαη φρη ζε βάξνο ηπρφλ άιισλ πξνζψπσλ πνπ επζχλνληαη
αιιειεγγχσο κε απηφλ γηα ηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αίηεζή ηνπ.
Ζ απαγφξεπζε ηζρχεη κέρξη ηελ εκέξα επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή
ζπδήηεζεο γηα έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαηά ην άξζξν 5 ηνπ λφκνπ.
2. Απφ ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ
είζπξαμε ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο θαη ε έθηαζε απηήο. Αθνινπζεί παξάζεζε
πεξηπηψζεσλ:
ε πεξίπησζε πνπ επέιζεη «πξνδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο» θαη επηθπξσζεί
δηθαζηηθά απφ ηνλ Δηξελνδίθε θαηά ην άξζξν 5 ηνπ λφκνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 2 & 3 απηνχ, ε αίηεζε αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο (βι.
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ) θαη ην Γεκφζην,
φπσο θαη νη ππφινηπνη πηζησηέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία, δεζκεχνληαη
απφ ην ζπκβηβαζκφ σο πξνο ηε ξχζκηζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο. Ζ πξάμε ή ε
απφθαζε ηνπ Δηξελνδίθε κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ν ζπκβηβαζκφο (ζε
πεξίπησζε νκφθσλεο ζπλαίλεζεο ή ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ
7 παξ. 2, αληίζηνηρα) απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν θαη’ άξζξν 904 ΚΠνιΓ. Δπνκέλσο,
φζν ηζρχεη ν ζπκβηβαζκφο, πθίζηαηαη δπλαηφηεηα ιήςεο αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ
είζπξαμεο γηα ηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζπκβηβαζκφ, κφλν ζε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ νθεηιέηε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εθ ηνπ
ζπκβηβαζκνχ θαη κφλν γηα ην ηκήκα ησλ απαηηήζεσλ πνπ, βάζεη ηνπ
8
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ζπκβηβαζκνχ, είλαη θαηαβιεηέν (ιεμηπξφζεζκν). Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζε
πεξίπησζε πνπ επηηεπρζεί ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο (δηθαζηηθφο
ζπκβηβαζκφο) θαη’ άξζξν 7 παξ. 9 ηνπ λ. 3869/2010 ζε κεηαγελέζηεξν
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη έσο ηε δηθάζηκν ηεο θχξηαο αίηεζεο γηα δηθαζηηθή
ξχζκηζε ρξεψλ.
ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο απφπεηξαο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη
έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο απφ ηνλ Δηξελνδίθε (βι. άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ
λφκνπ), ε δπλαηφηεηα ή κε ιήςεο αλαγθαζηηθψλ θαη δηαζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
θαζψο θαη ε έθηαζε ηεο ηπρφλ δηαηαρζείζαο αλαζηνιήο ιήςεο απηψλ (δειαδή ηα
κέηξα θαη νη νθεηιέο πνπ θαηαιακβάλεη ε πξνζσξηλή δηαηαγή), θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, εμαξηψληαη απφ ην πεξηερφκελν απηήο.
Δπηζεκαίλεηαη ην ελδερφκελν αλάθιεζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο (βι. θαησηέξσ
ζηα θεθάιαηα Ε II θαη Ζ I), νπφηε παχεη λα ηζρχεη απηή.
χκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ λ. 3869/2010, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
εθδνζεί πξνζσξηλή δηαηαγή θαηά ην άξζξν 5 παξ. 2 απηνχ, παξέρεηαη ζηνλ
νθεηιέηε ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κεηά ηελ εκέξα
επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζπδήηεζεο γηα έθδνζε πξνζσξηλήο
δηαηαγήο, λα δεηήζεη απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία
ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ηελ αλαζηνιή ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη
μεθηλήζεη ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε (βι. άξζξν 6 παξ. 1). Ζ απφθαζε αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηφ ην ελ ιφγσ αίηεκα δεζκεχεη, θαηά ην λφκν,
«όινπο ηνπο πηζησηέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξόληνο λόκνπ, αλεμαξηήησο εάλ απηνί έρνπλ
εθθηλήζεη ή όρη δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο εηο βάξνο ηνπ νθεηιέηε»,
επνκέλσο θαη ην Γεκφζην νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί ζην δηαηαθηηθφ απηήο.
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο δηθαζηηθήο ξχζκηζεο ησλ ρξεψλ ηνπ αηηνχληνο θαηά
ηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ λ. 3869/2010, γηα ηε δπλαηφηεηα αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο βι. θαησηέξσ ζην θεθάιαην Ζ II 1.
ε πεξίπησζε απφξξηςεο απφ ην δηθαζηήξην ηεο θχξηαο αίηεζεο ή έθπησζεο ηνπ
νθεηιέηε απφ ηε δηθαζηηθή ξχζκηζε (θαη’ άξζξα 11 ή 10 ηνπ λφκνπ) ή αλάθιεζεο
ηεο απφθαζεο απηήο κε άιιν ηξφπν ή αθχξσζήο ηεο θαηφπηλ άζθεζεο ελδίθνπ
κέζνπ θ.ν.θ., κπνξεί λα επηδησρζεί ε αλαγθαζηηθή είζπξαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ
βεβαησκέλσλ ρξεψλ ηνπ νθεηιέηε ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ.
3. Γηαδηθαζία «ηαρείαο δηεπζέηεζεο κηθξννθεηιψλ»: Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ
αθνινπζείηαη ε εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο «ηαρείαο δηεπζέηεζεο κηθξννθεηιψλ» θαη’ άξζξν
5α ηνπ λ. 3869/2010, νπφηε δελ κεζνιαβεί ζηάδην ζπκβηβαζκνχ ή ζπδήηεζεο πξνζσξηλήο
δηαηαγήο, ε εθ ηνπ λφκνπ απαγφξεπζε ιήςεο θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ ηζρχεη απφ ηελ
νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο. Δθφζνλ γίλεη
δεθηή ε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε θαη ρνξεγεζεί ζε απηφλ πξνζσξηλή απαιιαγή απφ ηα ρξέε
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πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζή ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 18 κελψλ, απφ ηελ έθδνζε
ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πξνζσξηλή απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε
«αλαζηέιινληαη ηα πάζεο θύζεσο αηνκηθά θαηαδησθηηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπ» (βι.
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5α ηνπ λ. 3869/2010). Ζ αλσηέξσ πξνζσξηλή απαιιαγή θαη,
ζπλαθφινπζα, ε αλαζηνιή κέηξσλ αίξεηαη ζε πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ νθεηιέηε έθπησηνπ
απφ ην θαζεζηψο πξνζσξηλήο απαιιαγήο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο
παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 5α ηνπ λ. 3869/2010.
4. ε φ, ηη αθνξά ηελ θαηαρψξεζε ηεο απαγφξεπζεο/αλαζηνιήο ιήςεο κέηξσλ είηε
εθ ηνπ λφκνπ είηε ιφγσ έθδνζεο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ή απφθαζεο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζην ζχζηεκα taxis, ε αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
παξαθαιείηαη λα απεπζχλεηαη ζηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζηε
Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ πξνο παξνρή νδεγηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί εθηθηή ε θαηαρψξεζε
ζην ζχζηεκα taxis, απαηηείηαη λα θαηαρσξεζεί κε επηκέιεηα ζην ηεξνχκελν ρεηξφγξαθν
αξρείν.

II. Αλαζηέιιεηαη ε παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ πνπ
έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε (βι. άξζξν 4 παξ. 6 ηνπ λφκνπ). Ζ αλαζηνιή
ηεο παξαγξαθήο ηζρχεη έσο ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αηηήζεσο (θαη’ άξζξα
8 θαη 9 ηνπ λφκνπ).
Πεξαηηέξσ:
1. ε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο θαη δηθαζηηθήο ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ κε
νξηζηηθή απφθαζε θαηά ηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ λφκνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί
αλαζηνιήο παξαγξαθήο απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ηεο πεξίπησζεο α θαη ηνπ δεχηεξνπ
εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 2362/1995 ή νη
νκνίνπ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α θαη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο
πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ λ. 4270/2015, θαηά πεξίπησζε,
θαηά ηηο νπνίεο: «2. Η παξαγξαθή απηή αλαζηέιιεηαη επίζεο: α. Γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν
κε ην ρξόλν γηα ηνλ νπνίν είρε ρνξεγεζεί ζηνλ ππόρξεν ή ζε ζπλππόρξεν, θαηά ηελ
ηειεπηαία δηεηία ηεο παξαγξαθήο, αλαζηνιή πιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηνπ ή δηεπθόιπλζε
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο είηε κε λόκν είηε κε δηθαζηηθή απόθαζε είηε κε πξάμε ηεο αξκόδηαο
αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ππόρξενπ, αλεμάξηεηα αλ έρεη ζπκκνξθσζεί
ή όρη ελ όισ ή ελ κέξεη ν ππόρξενο…. β ……… Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο (α΄ θαη β΄), ε
παξαγξαθή ζπλερίδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο ηεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
ζπκπιεξώλεηαη πξηλ πεξάζεη έλα (1) έηνο από ηε ιήμε είηε ηεο αλαζηνιήο πιεξσκήο ή ηεο
παξαβηάζεσο ηεο ππνρξέσζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, είηε ηεο αλαζηνιήο ιήςεο ησλ
αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ αληίζηνηρα».
2. Οη ακέζσο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α θαη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο
πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 2362/1995 ή ηεο πεξίπησζεο α
θαη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ λ.
4270/2015 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί λσξίηεξα,
δειαδή πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο αίηεζεο, κε ηελ επηθχξσζε δηθαζηηθνχ
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ζπκβηβαζκνχ είηε θαηά ηελ «εκέξα ηεο επηθχξσζεο» («πξνδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο» θαη’
άξζξν 5 ηνπ λφκνπ) είηε ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην έσο ηελ εκέξα ζπδήηεζεο ηεο θχξηαο
αίηεζεο (βι. άξζξν 7 ηνπ λφκνπ). ηελ πεξίπησζε απηή, κε ηελ επηθχξσζε ηνπ
ζπκβηβαζκνχ ιήγεη κελ ε αλαζηνιή παξαγξαθήο πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3869/2010, θαζψο επέξρεηαη εθ ηνπ λφκνπ αλάθιεζε ηεο αίηεζεο,
ζπληξέρεη φκσο ν ιφγνο αλαζηνιήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ λ.
2362/1995 θαη 4270/2015, θαηά πεξίπησζε.
3. ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο «ηαρείαο δηεπζέηεζεο κηθξννθεηιψλ» θαη’
άξζξν 5α ηνπ λ. 3869/2010, ε αλαζηνιή παξαγξαθήο ζπλερίδεηαη θαζ’ φζν δηάζηεκα
πξνβιέπεηαη εθ ηνπ λφκνπ αλαζηνιή θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ, δειαδή θαηά ην δηάζηεκα ηεο
πξνζσξηλήο απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε (βι. αλσηέξσ ππφ i), δπλάκεη ηεο πεξίπησζεο β ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 2362/1995 ή ηεο νκνίνπ πεξηερνκέλνπ δηάηαμεο ηεο
πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ λ. 4270/2015, θαηά πεξίπησζε,
θαηά ηηο νπνίεο: «(Η παξαγξαθή απηή αλαζηέιιεηαη επίζεο) … β. Γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν
κε ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν έρεη εκπνδηζηεί ην Δεκόζην λα επηδηώμεη ηελ είζπξαμε ηνπ
ρξένπο κε αλαγθαζηηθά κέηξα, ιόγσ αλαζηνιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί κε δηάηαμε
λόκνπ. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο (α΄ θαη β΄), ε παξαγξαθή ζπλερίδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο
αλαζηνιήο ηεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκπιεξώλεηαη πξηλ πεξάζεη έλα (1) έηνο από
ηε ιήμε είηε ηεο αλαζηνιήο πιεξσκήο ή ηεο παξαβηάζεσο ηεο ππνρξέσζεο ηκεκαηηθήο
θαηαβνιήο, είηε ηεο αλαζηνιήο ιήςεο ησλ αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ αληίζηνηρα».
4. ε φ, ηη αθνξά ηελ θαηαρψξεζε ηεο αλαζηνιήο παξαγξαθήο ζην ζχζηεκα taxis,
ε αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο παξαθαιείηαη λα απεπζχλεηαη ζηε
Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζηε Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ
Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ πξνο παξνρή νδεγηψλ. ε
πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί εθηθηή ε θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα taxis, απαηηείηαη λα
θαηαρσξεζεί κε επηκέιεηα ζην ηεξνχκελν ρεηξφγξαθν αξρείν.

III. Δπέξρεηαη ε απψιεηα («ιύζε» ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ
λφκνπ) ηεο ξχζκηζεο ή δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζηελ νπνία ηπρφλ
έρνπλ ππαρζεί νθεηιέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε. Δπηζεκαίλεηαη θαη ζην
ζεκείν απηφ, φπσο θαη ζην θεθάιαην Α, φηη ηπρφλ ξπζκηζκέλεο νθεηιέο δχλαληαη, θαη’
επηινγήλ ηνπ νθεηιέηε, λα ππαρζνχλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3869/2010. ε
πεξίπησζε πνπ ζηε ξχζκηζε ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ε νπνία ίζρπε θαηά ην
ρξφλν νινθιήξσζεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ λ. 3869/2010 έρνπλ ππαρζεί φρη κφλν
νθεηιέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ αίηεζε, δειαδή νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη
ξχζκηζε βάζεη ηνπ λ. 3869/2010, αιιά θαη νθεηιέο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ,
δειαδή νθεηιέο ηηο νπνίεο ν αηηψλ εμαηξεί απφ ην ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ,
επέξρεηαη κεξηθή απψιεηα ηεο ξχζκηζεο, δειαδή απψιεηα κφλν σο πξνο ηηο πξψηεο απφ
ηηο αλσηέξσ νθεηιέο.
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IV. Γεκηνπξγείηαη εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε ηνπ νθεηιέηε λα πξνβαίλεη
ζπκκέηξσο ζε κεληαίεο θαηαβνιέο πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα «ζην εδάθην γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξόληνο λόκνπ». Ζ ελ
ιφγσ ππνρξέσζε πξνθχπηεη εθ ηνπ λφκνπ (άξζξν 4 παξ. 6 πεξ. α) θαη αθνξά ην ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο έσο ηελ
εκέξα επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζπδήηεζεο γηα έθδνζε πξνζσξηλήο
δηαηαγήο.
Ο λφκνο δελ ζπλδέεη ξεηά ηελ παξάβαζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο κε ην παξαδεθηφ
ηεο αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε ή κε θάπνηα άιιε αξλεηηθή έλλνκε ζπλέπεηα, ρσξίο φκσο θαη λα
απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιεζεί απφ ην Γεκφζην, σο πηζησηή, ζρεηηθφο ηζρπξηζκφο
γηα ηελ αληίθξνπζε π.ρ. αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο, φηαλ
ε παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο γίλεηαη θαηαρξεζηηθά.
Οη ελ ιφγσ θαηαβνιέο απαηηείηαη θαηά λφκν λα γίλνληαη ζπκκέηξσο θαη πηζηψλνληαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. θαη ηνπ λ. 4174/2013, φπσο ηζρχνπλ.
Σέινο, παξαηεξείηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε πξνθαλψο δελ πθίζηαηαη ζηε
δηαδηθαζία «ηαρείαο δηεπζέηεζεο κηθξννθεηιψλ» θαη’ άξζξν 5α ηνπ λ. 3869/2010, παξά ην
γεγνλφο φηη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4 δελ γίλεηαη θάπνηα δηάθξηζε.
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο αλσηέξσ έλλνκεο
ζπλέπεηεο πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη άκεζα φηαλ επέξρνληαη κεηαβνιέο απηψλ
θαηά ηελ εμέιημε ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ. αλάθιεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο πεξί
αλαζηνιήο θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ, απφξξηςε αίηεζεο δηθαζηηθήο ξχζκηζεο ρξεψλ θαη’
άξζξν 8 ηνπ λ. 3869/2010, έθπησζε απφ ην θαζεζηψο πξνζσξηλήο απαιιαγήο θαη’ άξζξν
5α ηνπ λφκνπ θ.ιπ.)

Σ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΠΟ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
I. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο δηθαζηηθήο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ ππαγσγή νθεηιεηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010 θαη λα
ελεκεξψλεη άκεζα ην ζχζηεκα taxis, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ή ην ρεηξφγξαθν
αξρείν πνπ ηεξεί γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζην πιαίζην απηήο,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη ζχλλνκε δηαρείξηζε ησλ ρξεψλ ησλ
αλσηέξσ νθεηιεηψλ (βι. αλσηέξσ ζην θεθάιαην E). Γεδνκέλνπ φηη απφ ηελ επίδνζε ηεο
αίηεζεο ζην Γεκφζην ή, ζε θάζε πεξίπησζε, απφ ηελ απνζηνιή ζην Ν..Κ. ηεο εηζήγεζεο
ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα ηε δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ Γεκνζίνπ, ε ππφζεζε
ρξεψλεηαη ζε νξηζκέλν δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν, κέινο ηνπ Ν..Κ. ή δηθεγφξν ηνπ
Γεκνζίνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη αξκφδην Γηθαζηηθφ Γξαθείν), ε αξκφδηα
Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξέπεη λα επηθνηλσλεί ηαθηηθά κε ην
δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ
πνξεία ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σπρφλ θνηλνπνηήζεηο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ (π.ρ.
απφθαζεο ξχζκηζεο θαη δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηή θαη’ άξζξα 8 θαη 9, απφθαζεο απαιιαγήο
απφ ην ππφινηπν ρξεψλ θαη’ άξζξν 11, απφθαζεο πξνζσξηλήο απαιιαγήο θαη’ άξζξν
5α, απφθαζεο έθπησζεο απφ ηε ξχζκηζε ή ηελ απαιιαγή θαη’ άξζξα 11 ή 10 θ.ιπ.),
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δηθαζηηθψλ πξάμεσλ (π.ρ. επηθπξσκέλνπ ζρεδίνπ ζπκβηβαζκνχ, πξνζσξηλήο δηαηαγήο),
άιισλ πξάμεσλ (π.ρ. δηαθήξπμε δεκφζηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ εθθαζαξηζηή γηα
ηελ εθπνίεζε αθηλήηνπ ηνπ νθεηιέηε) ή αηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε ή ηξίησλ πηζησηψλ (π.ρ.
αίηεζε αλάθιεζεο, αίηεζε ηξνπνπνίεζεο χςνπο δφζεσλ θ.ιπ.), πνπ γίλνληαη ζηελ
Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ν..Κ., δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο, ε νπνία απνζηέιιεη αληίγξαθα απηψλ ζε ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ ηπρφλ
δελ έρνπλ ελεκεξσζεί (βι. αλσηέξσ ζην θεθάιαην Γ ).
II. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ λ. 3869/2010 πξνβιέπεηαη γεληθή δεκνζηφηεηα ηεο ελ
ιφγσ δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3869/2010, ζηε
Γξακκαηεία θάζε Δηξελνδηθείνπ ηεξείηαη αιθαβεηηθφ αξρείν ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη αίηεζε δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010, ζην
νπνίν εγγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ αηηνχλησλ, ε πνξεία ησλ αηηήζεσλ ηνπο θαη νη
απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη, ελψ ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ ηεξείηαη Γεληθφ Αξρείν, ζην
νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γηα νιφθιεξε ηε ρψξα. Σα ζηνηρεία απηά
ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην αλσηέξσ άξζξν.
III. Σν Γεκφζην δχλαηαη λα αζθεί έλδηθα κέζα θαηά ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ
εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ. 3869/2010 θαη ηδίσο θαηά ησλ απνθάζεσλ
πεξί ππαγσγήο ηνπ νθεηιέηε ζε δηθαζηηθή ξχζκηζε θαηά ηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ λφκνπ ή ησλ
απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο επηθπξψλεηαη «πξνδηθαζηηθφο» ή δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο θαηά
ηα άξζξα 5 θαη 7 απηνχ, αληίζηνηρα. χκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λφκνπ νη ελ ιφγσ
απνθάζεηο ππφθεηληαη ζε έθεζε θαη ζε αλαίξεζε θαηά ην άξζξν 560 ηνπ ΚΠνιΓ. Δηδηθά
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε απφθαζε, δελ
επηδφζεθε ζην Γεκφζην, κε απνηέιεζκα ην ηειεπηαίν λα κελ θαηαζηεί δηάδηθνο, πθίζηαηαη ε
δπλαηφηεηα άζθεζεο ηξηηαλαθνπήο, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία, παξά ηελ έιιεηςε
ζρεηηθήο ξεηήο πξφβιεςεο ζην λφκν. Γηα ηελ άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ απαηηείηαη ε
δηαηχπσζε ζρεηηθήο εηζήγεζεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο
είζπξαμεο Τπεξεζίαο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξνο ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ
Κξάηνπο, ην νπνίν εληνπίδεη ηπρφλ παξαβάζεηο θαλφλσλ νπζηαζηηθνχ ή δηθνλνκηθνχ
δηθαίνπ ζηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε.

Z. ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΔΙΛΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ Ν. 3869/2010
I. Ρχζκηζε βάζεη επηθπξσκέλνπ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αλσηέξσ ζην θεθάιαην Δ, ζε πεξίπησζε πνπ είηε θαηά
ηελ «εκέξα επηθχξσζεο», δειαδή ηελ εκέξα επηθχξσζεο πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή
ζπδήηεζεο γηα έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο, είηε αξγφηεξα, έσο ηε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο
αίηεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο θαη επηθπξσζεί
δηθαζηηθά, θαηά ηα άξζξα 5 ή 7 ηνπ λ. 3869/2010, αληίζηνηρα, ε αίηεζε αλαθαιείηαη
απηνδηθαίσο θαη ην Γεκφζην, φπσο θαη νη ππφινηπνη πηζησηέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε
δηαδηθαζία, δεζκεχνληαη απφ ην ζπκβηβαζκφ σο πξνο ηε ξχζκηζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο.
Γεδνκέλνπ φηη ε απφθαζε ηνπ Δηξελνδίθε κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ν ζπκβηβαζκφο
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απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν θαη’ άξζξν 904 ΚΠνιΓ, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ
νθεηιέηε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εθ ηνπ ζπκβηβαζκνχ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί
λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ηνπ πνζνχ πνπ, βάζεη ηνπ ζπκβηβαζκνχ,
έρεη θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκν. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ, κπνξεί λα επηδησρζεί θαη ε απνδέζκεπζε απφ ην ζπκβηβαζκφ κε ηελ
άζθεζε αίηεζεο αλάθιεζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία επηθπξψζεθε, θαηά ηηο
γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 758 ηνπ ΚΠνιΓ ή κε άζθεζε ηπρφλ δηθαηψκαηνο κνλνκεξνχο
απνδέζκεπζεο, εθφζνλ ην ηειεπηαίν πξνβιέπεηαη ξεηά ζην ζπκβηβαζκφ. ε πεξίπησζε
απνδέζκεπζεο απφ ην ζπκβηβαζκφ, θαηά ηα αλσηέξσ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί λα
επηδηψμεη ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ βεβαησκέλσλ ρξεψλ ηνπ νθεηιέηε
ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ. Παξάιιεια, κε ηελ αλαηξνπή ηνπ δηθαζηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ αίξεηαη ν ιφγνο αλάθιεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3869/2010,
αλαβηψλεη ε εθθξεκνδηθία θαη ν νθεηιέηεο κπνξεί λα επηζπεχζεη ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο
θαηά ην άξζξν 230 ΚΠνιΓ.

II. Ρχζκηζε βάζεη πξνζσξηλήο δηαηαγήο
ην άξζξν 5 παξ. 3 ηνπ λ. 3869/2010 πξνβιέπνληαη θξηηήξηα θαη θαηψηαηα φξηα,
θαη’ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ν Δηξελνδίθεο θαζνξίδεη ην πνζφ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ πξέπεη
λα θαηαβάιιεη ν νθεηιέηεο ζηνπο πηζησηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηαηαγήο, κε
εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο,
φπσο ρξφληα αλεξγία, ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, αλεπαξθέο εηζφδεκα γηα ηελ θάιπςε
ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ θ.ιπ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 5 ηνπ λφκνπ, νπφηε είλαη
δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ρακειφηεξσλ ή κεδεληθψλ δφζεσλ.
Σν πνζφ απηφ θαηαβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ην λφκν, ζπκκέηξσο ζηνπο πηζησηέο. Οη
θαηαβνιέο πηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. θαη ηνπ λ.
4174/2013 ζηηο νθεηιέο ηνπ αηηνχληνο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία. Ζ θαηαβνιή
είλαη ζχκκεηξε, φηαλ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θάζε πηζησηή είλαη αλάινγν κε ην
χςνο ηεο απαίηεζήο ηνπ, δειαδή αληηζηνηρεί ζηελ αλαινγία ηεο θάζε νθεηιήο επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε νπνηνδήπνηε πξνλφκην θαη
εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε θάπνηνπ πηζησηή. Δπνκέλσο, ζηε ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε πνπ
κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή θαζνξίδεηαη κφλν ην ζπλνιηθφ πνζφ (δειαδή σο πξνο ην
ζχλνιν ησλ πηζησηψλ) κεληαίσλ θαηαβνιψλ, πξέπεη λα γίλεη επηκεξηζκφο απηνχ κε βάζε
ηελ αλαινγία ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην επί ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ, ψζηε λα
θαζνξηζηεί ην πνζφ κεληαίσλ θαηαβνιψλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Ζ ηζρχο ηεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο δηαξθεί, ζχκθσλα κε ην λφκν (βι. πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 5), ην αξγφηεξν έσο ηε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο αίηεζεο, νπφηε ν Δηξελνδίθεο
απνθαζίδεη γηα ηε ζπλέρηζε ηζρχνο ηεο θαη ηνπο φξνπο απηήο.
Πέξαλ ηεο πεξίπησζεο πνπ ε αλάθιεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο δεηείηαη ιφγσ κε
ζπκκφξθσζεο ηνπ νθεηιέηε ζηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα κεληαίεο θαηαβνιέο, νπφηε
εθαξκφδνληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 (βι. θαησηέξσ
θεθάιαην Ζ), αλάθιεζε ή κεηαξξχζκηζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο απφ πηζησηή,
επνκέλσο θαη απφ ην Γεκφζην, κπνξεί λα δεηεζεί θαηά ην άξζξν 781 ηνπ ΚΠνιΓ (ζε
ζπλδπαζκφ κε ην 758 ΚΠνιΓ) θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απηφ δηθαηνινγείηαη φρη κφλν
απφ λέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά αιιά θαη απφ δεδνκέλα πνπ ζπλέηξεραλ κελ θαηά ηελ
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έθδνζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, αιιά δελ ειήθζεζαλ ππφςε απφ ηνλ Δηξελνδίθε.
Δπνκέλσο, εθφζνλ πθίζηαληαη βάζηκνη ηζρπξηζκνί γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζσξηλήο
δηαηαγήο (π.ρ. εκπνξηθή ηδηφηεηα ηνπ νθεηιέηε) ή ηελ εμαίξεζε νθεηιψλ απφ απηή ή ηε
κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ δφζεσλ (π.ρ. ζεκαληηθέο αλαθξίβεηεο σο πξνο ηελ πεξηγξαθή
ηεο πεξηνπζηαθήο ή εηζνδεκαηηθήο θαηάζηαζεο) πνπ δελ είραλ πξνβιεζεί απφ ην Γεκφζην
θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε απηψλ γηα ηελ
αλάθιεζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ή ηε κεηαξξχζκηζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, αληίζηνηρα.
ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηπρφλ άζθεζε αίηεζεο αλάθιεζεο ή κεηαξξχζκηζεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο απφ ην Γεκφζην, απαηηείηαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο Τπεξεζίαο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξνο ην
Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο.

III. Ρχζκηζε βάζεη νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο
1. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 & 5 ηνπ λ. 3869/2010, κε
ηελ νξηζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θάλεη δεθηή, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηελ θχξηα αίηεζε ηνπ
νθεηιέηε, δηαηάζζεηαη ε θαηαβνιή ζηνπο πηζησηέο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ
εηψλ, κεληαίσλ δφζεσλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ νπνίσλ ιακβάλεηαη
ππφςε απφ ηνλ Δηξελνδίθε ε αλάγθε θάιπςεο ησλ επιφγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ηνπ
νθεηιέηε θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8. Οη θαηαβνιέο πηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. θαη ηνπ λ. 4174/2013 ζηηο νθεηιέο ηνπ αηηνχληνο πνπ
έρνπλ εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία. Οη ελ ιφγσ θαηαβνιέο γίλνληαη ζπκκέηξσο πξνο ηνπο
πηζησηέο, κε ηελ έλλνηα πνπ αλαπηχρζεθε αλσηέξσ (ελφηεηα II). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην
ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εηψλ ζπλππνινγίδνληαη θαηά λφκν (άξζξν 5
παξ. 3) θαη νη θαηαβνιέο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνλ νθεηιέηε απφ ηελ θαηάζεζε ηεο
αίηεζεο έσο ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο. Όπσο ζεκεηψζεθε θαη γηα ηηο
θαηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζε πεξίπησζε πνπ
ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο, φπσο ρξφληα αλεξγία, ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο,
αλεπαξθέο εηζφδεκα γηα ηελ θάιπςε ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ηνπ νθεηιέηε ή άιινη ιφγνη
αλάινγεο βαξχηεηαο, πξνζδηνξίδνληαη πνιχ ρακειέο ή αθφκα θαη κεδεληθέο θαηαβνιέο
(βι. άξζξν 8 παξ. 5). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε κπνξεί λα νξίδεηαη
λέα δηθάζηκνο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ δφζεσλ.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ, ην χςνο
ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ πνπ νξίζηεθαλ κε ηελ απφθαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί
κε κεηαγελέζηεξε απφθαζε, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή, πνπ επηδίδεηαη
ζηνπο ππφινηπνπο δηαδίθνπο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ ε
ηξνπνπνίεζε «δηθαηνινγείηαη από κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα ή κεηαβνιέο ηεο πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε».
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο «πεξηφδνπ ξχζκηζεο» (δειαδή ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ πνπ
δηαηάζζνληαη κε ηελ απφθαζε) ν νθεηιέηεο έρεη εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε λα εξγάδεηαη ζε
θαηάιιειε εξγαζία ή λα θαηαβάιιεη εχινγε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε αλάινγεο
εξγαζίαο θαζψο θαη λα γλσζηνπνηεί ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θάζε κεηαβνιή
θαηνηθίαο, εξγαζίαο ή εξγνδφηε θαζψο θαη θάζε αμηφινγε βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ ή
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ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3
ηνπ άξζξνπ 8.
Σέινο, ζχκθσλα κε ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ,
ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «πεξηφδνπ ξχζκηζεο» πεξηέιζνπλ ζηνλ νθεηιέηε
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αηηία ζαλάηνπ, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ην ήκηζπ ηεο αμίαο απηψλ.
2. χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λφκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαηά ην
ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο έρεη ξεπζηνπνηήζηκε πεξηνπζία (απφ ηελ νπνία εμαηξνχληαη
ηα αθαηάζρεηα θαηά ηνλ ΚΠνιΓ), ε εθπνίεζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ, κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θάλεη δεθηή, ελ φισ ή ελ κέξεη,
ηελ θχξηα αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, νξίδεηαη εθθαζαξηζηήο κε βαζηθφ έξγν ηε δηαρείξηζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαη ηελ εθπνίεζε (ή εθκεηάιιεπζε) ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ζε απηή θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ απφ ην
πξντφλ ηεο εθπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θαηάηαμεο δαλεηζηψλ ηνπ
ΚΠνιΓ, δειαδή ησλ άξζξσλ 974 επ. απηνχ.
Απφ ηελ εθπνίεζε εμαηξείηαη, κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε, ην αθίλεην ηνπ
νθεηιέηε πνπ ρξεζηκεχεη σο θχξηα θαηνηθία ηνπ, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ
αίηεκα απφ ηνλ νθεηιέηε θαη πιεξνχληαη ηα ζρεηηθά θξηηήξηα ηνπ λφκνπ.
Σα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζην λφκν γηα ηελ ελ ιφγσ εμαίξεζε πξνβιέπνληαη:
πξνθεηκέλνπ γηα δηαδηθαζίεο πνπ αξρίδνπλ (δειαδή αηηήζεηο ππαγσγήο ζηνλ λ.
3869/2010 πνπ θαηαηίζεληαη) απφ 19/8/2015 έσο θαη 31/12/2015, απφ ην πξψην
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3869/2010, φπσο ίζρπε πξηλ
απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηνλ λ. 4336/2015-ΦΔΚ 94 Α΄/14-8-2015 (βι. ηε
κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 6 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α4 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ λ. 4336/2015), δειαδή εθφζνλ ε αμία ηεο θχξηαο θαηνηθίαο «δελ ππεξβαίλεη ην
πξνβιεπόκελν από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο όξην αθνξνιόγεηεο απόθηεζεο
πξώηεο θαηνηθίαο, πξνζαπμεκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηό».
πξνθεηκέλνπ γηα δηαδηθαζίεο πνπ αξρίδνπλ, κε ηελ αλσηέξσ έλλνηα, απφ
1/1/2016, απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ
ηξνπνπνίεζή ηεο κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 4346/2015-ΦΔΚ 152 Α΄/20-11-2015,
κε ηελ νπνία κεηαβιήζεθαλ ηα αλψηαηα φξηα σο πξνο ηελ αμία ηεο
πξνζηαηεπφκελεο θχξηαο θαηνηθίαο θαη εηζήρζεζαλ επηπξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ εμαίξεζε απηήο απφ ηελ εθπνίεζε, αλαθνξηθά αθελφο κε ην νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα ηνπ νθεηιέηε, αθεηέξνπ κε ηελ ηδηφηεηα απηνχ σο «ζπλεξγάζηκνπ
δαλεηνιήπηε» βάζεη ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Σξαπεδψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαηνηθεί ή δηακέλεη ζε μέλν αθίλεην, ζηελ πξνζηαζία
ηνπ λφκνπ εκπίπηεη, ππφ ηνπο αλσηέξσ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ην κνλαδηθφ αθίλεην ηνπ
νθεηιέηε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία («δπλεηηθή θαηνηθία»). ην ζεκείν
απηφ πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ κε ρξφλν έλαξμεο έσο θαη
31/12/2015 θαη εθείλσλ πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2016. ηελ πξψηε πεξίπησζε, γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο «δπλεηηθήο θαηνηθίαο» απαηηείηαη θαηά λφκν ν ζχδπγνο ηνπ νθεηιέηε λα κελ
δηαζέηεη αθίλεην πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε
(κε ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε πνπ επέθεξε ν λ. 4346/2015 ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ
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9 ηνπ λ. 3869/2010), δελ απαηηείηαη πιένλ ε ζπλδξνκή ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο,
εθφζνλ φκσο ην κνλαδηθφ αθίλεην ηνπ νθεηιέηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη απιά σο
θαηνηθία, αιιά σο θχξηα θαηνηθία (ε ιέμε «θχξηα» πξνζηέζεθε κε ηνλ λ. 4346/2015).
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ πξνζηαζία ηεο θχξηαο θαηνηθίαο εκπίπηεη φρη κφλν ε
πιήξεο θπξηφηεηα θαη ην ηδαληθφ κεξίδην επ’ απηήο (πνζνζηφ ζπγθπξηφηεηαο) αιιά θαη ε
ςηιή θπξηφηεηα θαη ε επηθαξπία θαζψο θαη ηα ηδαληθά κεξίδηα επ’ απηψλ (πνζνζηά
δηθαηψκαηνο).
3. i. Δθφζνλ κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε εμαηξείηαη απφ ηελ εθπνίεζε ε θχξηα θαηνηθία
ηνπ νθεηιέηε, δηαηάζζεηαη ε έληνθε θαηαβνιή ζηνπο πηζησηέο νξηζκέλνπ πνζνχ
εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απνπιεξσκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζε απηή, ην νπνίν,
θαηά λφκν δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη έηε ή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα ηξηάληα πέληε έηε,
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3869/2010.
Σν χςνο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνχ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δηξελνδίθε βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
θξηηεξίσλ πνπ ηίζεληαη ζην λφκν, γηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε δηάθξηζε κεηαμχ
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αξρίδνπλ απφ 19/8/2015 έσο θαη 31/12/2015 απφ ηε κία πιεπξά θαη
εθείλσλ πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2016, απφ ηελ άιιε, θαζψο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηζρχεη
ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 9, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4336/2015, ελψ ζηε
δεχηεξε πεξίπησζε ε αλσηέξσ παξάγξαθνο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4346/2015.
εκεηψλεηαη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, δειαδή ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αξρίδνπλ
απφ 1/1/2016, θξηηήξηα θαηά λφκν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ θαηαβνιψλ είλαη ε
«κέγηζηε ηθαλόηεηα απνπιεξσκήο» ηνπ νθεηιέηε θαη ην «πνζό ην νπνίν ζα ειάκβαλαλ νη
πηζησηέο ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο», ψζηε κε ηε ξχζκηζε θαη’ άξζξν 9 παξ.
2 ηνπ λ. 3869/2010 νη πηζησηέο λα κελ πεξηέξρνληαη «ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπο, ζε
ρεηξόηεξε νηθνλνκηθή ζέζε από απηήλ ζηελ νπνία ζα βξίζθνληαλ ζε πεξίπησζε
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο». Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ εθδφζεθε, θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ, ε ππ’ αξηζ. 54/15.12.2015
Πξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ 2740 Β΄/16-12-2015)
κε ζέκα «Γηαδηθαζία θαη θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο κέγηζηεο ηθαλφηεηαο απνπιεξσκήο
ηνπ νθεηιέηε θαη ηνπ πνζνχ πνπ ζα ειάκβαλαλ νη πηζησηέο ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 Ν. 3869/2010», ε νπνία έρεη
θνηλνπνηεζεί κε ην ππ’ αξηζ. 3 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο.
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2016 ν λφκνο (άξζξν 9 παξ. 2, φπσο
ηζρχεη κεηά ηνλ λ. 4346/2015) πξνβιέπεη πεξαηηέξσ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη
νξηδφκελεο ζε απηφλ πξνυπνζέζεηο (βι. ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9), ηε
δπλαηφηεηα κεξηθήο θάιπςεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ηνπ πνζνχ κεληαίαο θαηαβνιήο γηα
ηελ εμαίξεζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε. Γηα ηνλ
εηδηθφηεξν θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ θξηηεξίσλ θαη ηνπ χςνπο ζπκκεηνρήο ηνπ
Γεκνζίνπ ζηελ απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ γηα ηε δηάζσζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ
νθεηιέηε θαη ησλ θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ειάρηζηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ηειεπηαίνπ
εθδφζεθε, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ, ε ππ’ αξηζ.
130377/15.12.2015 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ θαη
Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 2723 Β΄/16-12-2015) κε ζέκα «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3869/2010 (ΦΔΚ Α΄130) φπσο
ηζρχεη».
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εκεηψλεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην εηδηθφ ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ γηα ηελ
εμαίξεζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε δελ είλαη
δεζκεπηηθφ γηα ην δηθαζηήξην, ην νπνίν κπνξεί λα νξίζεη δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαηαβνιψλ.
ii. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ απφ
ηηο θαηαβνιέο πνπ δηαηάζζνληαη γηα ηελ εμαίξεζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ νθεηιέηε
απφ ηελ εθπνίεζε, πξέπεη λα γίλεη ε αθφινπζε δηάθξηζε:
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αξρίδνπλ απφ 19/8/2015 κέρξη θαη 31/12/2015, νη
θαηαβνιέο ησλ δφζεσλ γηα ηελ εμαίξεζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο πξέπεη θαηά λφκν λα
γίλνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή (φπσο θαη ε θαηαβνιή θαη’ άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ
λφκνπ, πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ) ζπκκέηξσο πξνο
ηνπο πηζησηέο (βι. ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.
3869/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4336/2015) ελψ
 ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2016, νη αλσηέξσ θαηαβνιέο πξέπεη λα
γίλνληαη «κατά αναλογική ευαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ», δειαδή
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θαηάηαμεο δαλεηζηψλ ηνπ ΚΠνιΓ, (βι. δέθαην
πέκπην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3869/2010, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4346/2015), φπσο ηζρχεη θαη γηα ηε δηαλνκή ηνπ
πξντφληνο ηεο εθπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε (βι. αλσηέξσ ππφ
2).
4. πλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ (ππ’ αξηζ. 1, 2 θαη 3), κε ηελ νξηζηηθή δηθαζηηθή
απφθαζε, κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε θχξηα αίηεζε ηνπ νθεηιέηε γηα δηθαζηηθή ξχζκηζε
ησλ ρξεψλ ηνπ θαηά ηνλ λ. 3869/2010:
Γηαηάζζεηαη ε ζχκκεηξε θαηαβνιή κεληαίσλ δφζεσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηξηψλ εηψλ, ζην νπνίν ζπλππνινγίδνληαη θαη νη θαηαβνιέο πνπ έρνπλ γίλεη απφ
ηνλ νθεηιέηε απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο έσο ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο
απφθαζεο, κε ζθνπφ ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε κεηά ηελ ηήξεζε ηεο
ξχζκηζεο ή νξίδνληαη κεδεληθέο θαηαβνιέο. ε πεξίπησζε νξηζκνχ κεδεληθψλ ή
κηθξνχ χςνπο θαηαβνιψλ, κε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα νξηζηεί λέα δηθάζηκνο
γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ (άξζξν 8 παξ. 2 & 5 ηνπ
λφκνπ).
Οξίδεηαη εθθαζαξηζηήο θαη θαζνξίδνληαη ηα θαζήθνληα απηνχ σο πξνο ηε
δηαρείξηζε ή/θαη εθπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε (άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ
λφκνπ).
Γηαηάζζεηαη ε εθπνίεζε ή εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
νθεηιέηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ. ε πεξίπησζε δηαηαγήο εθπνίεζεο,
νξίδεηαη θαη ν ηξφπνο ηεο εθπνίεζεο (άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ λφκνπ).
Δμαηξείηαη απφ ηελ εθπνίεζε ε θχξηα θαηνηθία ηνπ νθεηιέηε θαη δηαηάζζεηαη ε
θαηαβνιή δφζεσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο είθνζη εηψλ, ή θαη’ εμαίξεζε,
έσο ηξηάληα πέληε εηψλ, γηα ηελ πξνζηαζία απηήο (άξζξν 9 παξ. 2 θαη 3 ηνπ
λφκνπ).
Οη ηξεηο ηειεπηαίεο πξνβιέςεηο ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο απφθαζεο πξνυπνζέηνπλ,
φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηελ χπαξμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ νπνίσλ ε εθπνίεζε είλαη
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απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ θαη αίηεκα γηα εμαίξεζε ηεο θχξηαο
θαηνηθίαο απφ απηήλ.
Δπνκέλσο, κε ηελ νξηζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε αλαηίζεηαη ζην δηνξηζκέλν
εθθαζαξηζηή ε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε πνπ πξνζδηνξίδνληαη
ζε απηή θαη δηαηάζζεηαη ε εθπνίεζε ή ε εθκεηάιιεπζή ηνπο κε άιιν ηξφπν. Παξάιιεια,
δπλάκεη ηεο αλσηέξσ απφθαζεο δεκηνπξγνχληαη δχν μερσξηζηέο «ξπζκίζεηο» γηα ηηο
βεβαησκέλεο νθεηιέο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία,
κία θαη’ άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ λ. 3869/2010 θαη κία θαη’ άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ ίδηνπ
λφκνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα ζπληξέρνπλ ρξνληθά, αλάινγα κε ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο.
Αθνινχζσο, ιφγσ ηεο δεζκεπηηθήο ηζρχνο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, νη απαηηήζεηο ηνπ
Γεκνζίνπ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία ηθαλνπνηνχληαη πιένλ κέζσ ηεο ξνήο
πιεξσκψλ ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 θαη ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 θαζψο θαη απφ ην πξντφλ
εθκεηάιιεπζεο ή εθπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε απφ ηνλ εθθαζαξηζηή.
5. Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9
ηνπ λφκνπ, γηα ηνλ εθθαζαξηζηή πνπ δηνξίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ δηθαζηηθή απφθαζε
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (λ. 3588/2007) πεξί
ζπλδίθνπ, ζηελ έθηαζε βέβαηα πνπ ην έξγν ηνπ δελ ξπζκίδεηαη εηδηθά απφ ηε δηθαζηηθή
απφθαζε.
Αθνινχζσο, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ
Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ εθθαζαξηζηή απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαζψο θαη ζε θάζε άιιε ζπλαιιαγή ηνπ κε ην Γεκφζην ζην
πιαίζην ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ λ. 3869/2010.
Πεξαηηέξσ, εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ λ. 3869/2010 ε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 4 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (λ.δ. 356/1974, φπσο ηζρχεη), κε ηελ νπνία
πξνβιέπεηαη πξνζεζκία ηξηάληα εκεξψλ γηα ηελ άζθεζε απφ ην Γεκφζην αλαθνπήο θαηά
πίλαθα θαηάηαμεο, ε νπνία (πξνζεζκία) αξρίδεη απφ ηε δηπιή επίδνζε ηνπ πίλαθα ηφζν
ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο Τπεξεζίαο ηεο
Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο φζν θαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ
Ν..Κ.), δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.
3842/2010-ΦΔΚ 58 Α΄, ε αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο πίλαθεο
δηαλνκήο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ζπλδίθνπο πηψρεπζεο θαηά ηνλ λ. 3588/2007 (βι. ΠΟΛ
1050/2010 κε ζέκα «Οδεγίεο γηα ηελ είζπξαμε ρξεψλ πησρψλ νθεηιεηψλ»).

Η. ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΣΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ-ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ
ΔΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Οη θαηαβνιέο πνπ δηελεξγνχληαη ζε εθηέιεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη, ζηε
ζπλέρεηα, ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο πηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. θαη ηνπ λ. 4174/2013 ζηηο νθεηιέο ηνπ αηηνχληνο πνπ έρνπλ εληαρζεί
ζηε δηαδηθαζία. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε ηνπ
νθεηιέηε ζηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ.

36

ΑΔΑ: 7ΝΟΜΗ-0Λ6

I. Με ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε ζε ξχζκηζε βάζεη πξνζσξηλήο δηαηαγήο
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5, ζε πεξίπησζε πνπ θαζπζηεξεί ε
θαηαβνιή απφ ηνλ νθεηιέηε πνζνχ πνπ αζξνηζηηθά ππεξβαίλεη ηελ αμία ηξηψλ κεληαίσλ
δφζεσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη βάζεη ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ν ζηγφκελνο πηζησηήο
δηθαηνχηαη εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ιφγνπ αλάθιεζεο
(δειαδή απφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν ην θαζπζηεξνχκελν πνζφ αλήιζε ζε χςνο
ίζν κε ηελ αμία ηξηψλ κεληαίσλ δφζεσλ) λα θαηαζέζεη αίηεζε κε αίηεκα ηελ αλάθιεζε ηεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ ή ηελ αλάθιεζε
θάζε άιινπ πξνιεπηηθνχ ή αλαζηαιηηθνχ κέηξνπ. εκεηψλεηαη φηη, ζε δηαδηθαζίεο
ππαγσγήο ζηνλ λ. 3869/2010 πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1/1/2016 έρεη εθαξκνγή ε
παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4346/2015, θαηά
ηελ νπνία, γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο αλάθιεζεο, ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο απφ ηνλ
νθεηιέηε πνζνχ πνπ αζξνηζηηθά ππεξβαίλεη ηελ αμία ηξηψλ κεληαίσλ δφζεσλ πξέπεη λα
ζπληξέρεη ζε εηήζηα βάζε («εηεζίσο» θαηά ηε δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ). Δπνκέλσο, ε
δηάηαμε απηή ζα έρεη πξαθηηθή εθαξκνγή κφλν ζηηο (ζπλήζεηο ζηελ πξάμε) πεξηπηψζεηο
πνπ ε πξνζσξηλή δηαηαγή δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο (ζε αληίζεζε κε ηελ λνκνζεηηθή
πξφβιεςε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ, πνπ πξνβιέπεη σο αλψηαηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ηνπο έμη κήλεο). Γηα ηελ θιήηεπζε ηνπ νθεηιέηε
θαη ησλ ινηπψλ πηζησηψλ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία δέθα εκεξψλ πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε
ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηε βαζηκφηεηα ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο
ηνπ νθεηιέηε ζηηο δηαηαρζείζεο κεληαίεο θαηαβνιέο απαηηείηαη θαηά λφκν ε θαζπζηέξεζε λα
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ νθεηιέηε, πξνθεηκέλνπ γηα δηαδηθαζίεο ππαγσγήο ζηνλ λ.
3869/2010 κε ρξφλν έλαξμεο έσο θαη 31/12/2015, ελψ ζε δηαδηθαζίεο πνπ αξρίδνπλ απφ
1/1/2016 αξθεί ην αληηθεηκεληθφ γεγνλφο ηεο θαζπζηέξεζεο (βι. άξζξν 14 λ. 4346/2015).
Δίλαη, φκσο, επλφεην φηη ν ιφγνο ηεο θαζπζηέξεζεο, εθφζνλ κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ
ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζε απηή ζηνηρεία, πξέπεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα ιακβάλεηαη ππφςε, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα άξζε ηεο
πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ νθεηιέηε, ζε πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε
νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζε αλππαίηηα νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ, δεδνκέλεο θαη ηεο -θαηά
ην λφκν- κηθξήο ρξνληθήο ηζρχνο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βέβαηα,
ν λφκνο παξέρεη ζηνλ νθεηιέηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην ν ίδηνο ηε
κείσζε ηνπ χςνπο ησλ δφζεσλ ή θαη ηνλ θαζνξηζκφ κεδεληθψλ δφζεσλ, θαη’ επίθιεζε
λέσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, κε ζρεηηθή αίηεζε κεηαξξχζκηζεο ηεο πξνζσξηλήο
δηαηαγήο θαηά ην άξζξν 781 ηνπ ΚΠνιΓ (βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 5).
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε ηπρφλ δπζηξνπία ηνπ νθεηιέηε γηα θαηαβνιή δφζεσλ θαηά
ην ζηάδην ηζρχνο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο κπνξεί λα πξνηαζεί απφ ην Γεκφζην θαηά ηε
ζπδήηεζε ηεο θχξηαο αίηεζεο.
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II. Με ζπκκφξθσζε ζε ξχζκηζε βάζεη νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεοΈθπησζε ηνπ νθεηιέηε απφ ηε δηαδηθαζία
1. Ζ νξηζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία ν νθεηιέηεο ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία
ηνπ λ. 3869/2010 αλαπηχζζεη δεζκεπηηθή ηζρχ έλαληη ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ πηζησηψλ πνπ
εληάζζνληαη ζε απηή. Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία,
ηθαλνπνηνχληαη πιένλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, κέζσ ησλ θαηαβνιψλ ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2
θαη ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 θαζψο θαη απφ ην πξντφλ εθκεηάιιεπζεο ή εθπνίεζεο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε απφ ηνλ εθθαζαξηζηή. Αλ θαη δελ ππάξρεη ξεηή δηάηαμε ζην λφκν
ζηελ νπνία λα νξίδεηαη σο ζπλέπεηα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ε αλαζηνιή αηνκηθψλ
θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ είζπξαμε ησλ
απαηηήζεσλ πνπ εληάρζεθαλ ζηε δηαδηθαζία, ε ζπλέπεηα απηή κπνξεί λα εμαρζεί10 απφ ην
ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 (αλαινγηθή εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ
Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010), ηνπ άξζξνπ 9
παξ. 1 (δηνξηζκφο εθθαζαξηζηή κε έξγν ηε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
νθεηιέηε) θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ θαζψο θαη, ζπλνιηθά, απφ ην πλεχκα θαη ην ζθνπφ
ηνπ λφκνπ. Δπνκέλσο, αλαζηέιιεηαη ε ιήςε ή ζπλέρηζε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο
θαη’ απηνχ, αθφκα θη αλ ν νθεηιέηεο δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην λφκν ζε
πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο εηδηθήο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ λφκνπ, δειαδή ηεο
ξχζκηζεο γηα ηε δηάζσζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, ππφ ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα αλαγθαζηηθήο
είζπξαμεο απφ ηνλ πηζησηή, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ. 3869/2010, ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ πνπ είλαη θαηαβιεηέα βάζεη ηεο απφθαζεο, ζε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο ηνπ νθεηιέηε ζε απηή, παξαηεξείηαη φηη, αθφκα θη αλ γίλεη δεθηή ε
δπλαηφηεηα απηή11, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηελ πξάμε αληηθείκελν εθηέιεζεο, κε ηελ
αλσηέξσ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 ηνπ λφκνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο θαηά θαλφλα
δέζκεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε απφ ηνλ εθθαζαξηζηή.
Αθνινχζσο, παξαηίζεηαη θαησηέξσ ε πξνβιεπφκελε ζην λφκν δπλαηφηεηα
αλάθιεζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πεξί ππαγσγήο ζηνλ λ. 3869/2010, κε έθπησζε ηνπ
νθεηιέηε απφ ηε δηαδηθαζία, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο απηνχ ζηελ ππνρξέσζε
θαηαβνιψλ βάζεη ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ζηγφκελνπ πηζησηή,
επνκέλσο θαη ηνπ Γεκνζίνπ.
2. Ο λφκνο (άξζξν 11 παξ. 2) πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηεο
δηθαζηηθήο απφθαζεο ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο ηνπ νθεηιέηε. πγθεθξηκέλα, ζε
πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο:
θαζπζηεξεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηε ξχζκηζε γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ ή
«δπζηξνπεί επαλεηιεκκέλα ζηελ ηήξεζε ηεο ξύζκηζεο»,

10

Βλ. ενδεικτικά Κιουπτςίδου-τρατουδάκθ Ευδοξία, Εφζτθ, «Η απόφαςθ διευκζτθςθσ οφειλών κατά το νόμο 3869/2010, ειςιγθςθ ςτο ςεμινάριο
επιμόρφωςθσ Ειρθνοδικών τθσ Εκνικισ χολισ Δικαςτών τθσ 29-30.9.2010, Αρμενόπουλοσ 2010, ςελ. 1490, Ι. Βενιζρθ, Θ. Κατςά, «Εφαρμογι
του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμζνα φυςικά πρόςωπα», 2013, ςελ. 400, όπου γίνεται λόγοσ για αναλογικι εφαρμογι του άρκρου 21
παρ. 2 του Πτωχευτικοφ Κώδικα βάςει του άρκρου 15 του ν. 3869/2010..
11 Βλ. Βενιζρθ , ό.π. ςελ. 401, Περάκθ Ε., Πτωχευτικό Δίκαιο 2012, ςελ. 498.
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ν ζηγφκελνο πηζησηήο, επνκέλσο θαη ην Γεκφζην, κπνξεί κε αίηεζή ηνπ ζην
δηθαζηήξην λα δεηήζεη ηελ έθπησζε ηνπ νθεηιέηε απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 3869/2010
θαη, επνκέλσο, ηελ αλάθιεζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία δηεπζεηήζεθαλ νη
νθεηιέο ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζχκθσλα κε ηε ζέζε πνπ ππνζηεξίδεηαη
ζηε ζεσξία12, νη αλσηέξσ ιφγνη έθπησζεο αλαθέξνληαη κφλν ζηε (βαζηθή) ξχζκηζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3869/2010, αλάγνληαη δειαδή κφλν ζηε κε ηήξεζε απηήο θαη φρη ζηε
ξχζκηζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχξηαο θαηνηθίαο (άξζξν 9 παξ. 2), ε κε ηήξεζε ηεο
νπνίαο επηθέξεη σο ζπλέπεηα κφλν ηε δπλαηφηεηα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ. Παξά ηαχηα, ππνζηεξίδεηαη θαη ε
άπνςε, φηη κπνξεί λα δεηεζεί ε έθπησζε απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 3869/2010 θαη ιφγσ κε
ηήξεζεο ηεο εηδηθήο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ λφκνπ, είηε γηα ηνπο
πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 13 είηε γηα
ηνπο εηδηθνχο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 14.
Αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ε θήξπμε απφ ην δηθαζηήξην ηνπ νθεηιέηε
έθπησηνπ, ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο έθπησζεο είλαη πάληα γεληθή, αθνξά
δειαδή ηε ζπλνιηθή δηθαζηηθή δηεπζέηεζε ησλ νθεηιψλ ηνπ θαηά ηνλ λ. 3869/2010
θαη επέξρεηαη έλαληη φισλ ησλ πηζησηψλ.
Ζ αίηεζε έθπησζεο πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ κελψλ
απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ιφγνπ έθπησζεο. Γηα ηελ θιήηεπζε ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ινηπψλ
πηζησηψλ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο
έθπησζεο.
Αλαθνξηθά κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζην λφκν ιφγνπο έθπησζεο («θαζπζηέξεζε
εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ»,
«επαλεηιεκκέλε δπζηξνπία ζηελ ηήξεζε ηεο ξχζκηζεο», επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα:
Όζνλ αθνξά ηνλ πξψην εμ απηψλ, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε θαη αλαθνξηθά κε ηελ
αίηεζε γηα αλάθιεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο ιφγσ θαζπζηέξεζεο ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ,
ε ππνβνιή αίηεζεο έθπησζεο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη αλ ε
κε έγθαηξε θαηαβνιή νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή, γεληθά, δελ
αλάγεηαη ζηε ζθαίξα επζχλεο ηνπ νθεηιέηε (έθηαθηε θαη δηθαηνινγεκέλε αχμεζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θάιπςε βηνηηθψλ αλαγθψλ, π.ρ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο
αζζέλεηαο).
Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ιφγν έθπησζεο, επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε
λνκνινγία, «επαλεηιεκκέλε δπζηξνπία πιεξσκψλ» ζπληξέρεη, φηαλ ν νθεηιέηεο, αλ θαη
δελ νθείιεη ζπλερείο δφζεηο, φπσο ζηνλ πξψην ιφγν έθπησζεο, θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή
δφζεσλ παξά ηελ φριεζή ηνπ απφ ηνλ πηζησηή «ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηώζεηο, θαηά
ηξόπν πνπ δείρλεη εκκνλή ζηε κε ηαθηηθή εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ γηα
πιεξσκή»15. Γεδνκέλνπ φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, ν φξνο «δπζηξνπία»
εξκελεχεηαη απφ ηε λνκνινγία σο «ππεξεκεξία», γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ απαηηείηαη
ππαηηηφηεηα, δειαδή επζχλε, ηνπ νθεηιέηε.

12 Βλ. ενδεικτικά Κιουπτςίδου-τρατουδάκθ ό.π. ςελ. 1498, Βενιζρθ, Κατςά ό.π. ςελ. 543.
13 Βλ. ενδεικτικά ΕιρΧαν 96/2014, Δ/νθ 2014,286, ΧρθΔικ 2015,120.
14 Βλ. Περάκθ, ό.π. ςελ. 499, κατά τον οποίο ειδικό λόγο ζκπτωςθσ του οφειλζτθ ι ανάκλθςθσ τθσ απόφαςθσ αποτελεί θ κακυςτζρθςθ πλθρωμισ
4 μθνιαίων δόςεων τθσ ρφκμιςθσ του άρκρου 9 παρ. 2, κατά τθν παρ. 3 αυτοφ.
15
Βλ. ενδεικτικά Βενιζρθ, Κατςά ό.π., ςελ. 544-545 με παραπομπι ςε ςχετικι νομολογία
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Όπσο ηζρχεη γηα θάζε έλδηθν βνήζεκα πνπ αζθείηαη απφ ην Γεκφζην, γηα ηπρφλ
άζθεζε αίηεζεο έθπησζεο απφ ην Γεκφζην, απαηηείηαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο Τπεξεζίαο ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο πξνο ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο.

III. Έθπησζε ηνπ νθεηιέηε ιφγσ παξάβαζεο ηνπ θαζήθνληνο εηιηθξηλνχο
δήισζεο
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη, κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ λφκνπ, εθηφο απφ ηνπο αλσηέξσ
(ππφ II) ιφγνπο έθπησζεο, πνπ αλάγνληαη ζηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε ζηηο κεληαίεο
θαηαβνιέο ηεο ξχζκηζεο, πξνβιέπεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα νπνηνπδήπνηε πηζησηή λα
δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ζην δηθαζηήξην ηελ έθπησζε ηνπ νθεηιέηε γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη
ζε παξάβαζε ηνπ «θαζήθνληνο εηιηθξηλνχο δήισζεο», κε ην νπνίν βαξχλεηαη απφ ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο. Δηδηθφηεξα νη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο κπνξεί λα δεηεζεί ε έθπησζε ηνπ νθεηιέηε είλαη νη αθφινπζνη, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη αλάγνληαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα ηνπ νθεηιέηε:
ε παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο εηιηθξηλνχο δήισζεο γηα ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη εηζνδήκαηά ηνπ θαζ’ φιε ηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία, πνπ αξρίδεη απφ ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ξχζκηζεο ή
ε παξάιεηςε ηνπ νθεηιέηε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ θαηάζηαζε πηζησηψλ, πνπ
πεξηέρεηαη ζηελ αίηεζή ηνπ θαηά ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ, νξηζκέλν πηζησηή ή
νξηζκέλνπο πηζησηέο.
Ζ αίηεζε έθπησζεο, γηα θάπνηνλ απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, πξέπεη λα ππνβιεζεί
εληφο ελφο έηνπο απφ ην ρξνληθφ ζεκείν, θαηά ην νπνίν ν πηζησηήο πνπ αηηείηαη ηελ
έθπησζε πιεξνθνξήζεθε φηη ν νθεηιέηεο είρε πεξηνπζία ή εηζφδεκα θαη δελ ην δήισζε ή
πιεξνθνξήζεθε ηελ χπαξμε ηνπ πηζησηή πνπ έρεη παξαιεηθζεί θαη ην αξγφηεξν κέρξη δχν
έηε απφ ηελ επέιεπζε ηεο απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε απφ ην ππφινηπν ησλ νθεηιψλ ηνπ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ λφκνπ (βι. θαησηέξσ ζην θεθάιαην Θ).

Θ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΩΝ ΥΡΔΩΝ ΣΟΤ
I. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λφκνπ, ε θαλνληθή εθηέιεζε
απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ επηβιήζεθαλ κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ
εθδφζεθε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2,4 θαη 5 ηνπ λφκνπ, δειαδή ε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ ππνρξέσζε ζχκκεηξσλ θαηαβνιψλ πξνο φινπο ηνπο πηζησηέο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε απηή θαη ζην λφκν, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ
εηψλ, ζην νπνίν ζπλππνινγίδνληαη νη θαηαβνιέο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο έσο ηελ
έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο, ζπλεπάγεηαη, ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ «θάζε
ηπρόλ πθηζηάκελν ππόινηπν νθεηιήο» αλαθνξηθά κε ηηο νθεηιέο πνπ εληάρζεθαλ ζηε
ξχζκηζε16 (βι. θαη αλσηέξσ ζην θεθάιαην Δ). Ζ απαιιαγή επέξρεηαη, ζχκθσλα κε ην
16

Επιςθμαίνεται ότι θ παραπομπι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11, ωσ προσ τθν επιφφλαξθ που διατυπώνεται ςε αυτι, ςτθ διάταξθ τθσ
παραγράφου 6 του άρκρου 4 του νόμου είναι εςφαλμζνθ, κακώσ αναφζρεται ςτθν εν λόγω διάταξθ, ωσ είχε πριν από τθν τροποποίθςθ του νόμου
με τον ν. 4336/2015. Με διορκωτικι ερμθνεία του νόμου ςυνάγεται ότι θ επιφφλαξθ αφορά πλζον τθν αντίςτοιχου περιεχομζνου νζα διάταξθ του
τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1.
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λφκν, «κε ηελ επηθύιαμε ησλ όζσλ νξίδνληαη … ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9». Καηά
ηελ θξαηνχζα άπνςε ζηε ζεσξία, ε ελ ιφγσ επηθχιαμε αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην λφκν ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο
εηδηθήο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ λφκνπ, δειαδή ηεο ξχζκηζεο γηα ηε δηάζσζε
ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, ππφ ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, κε ηελ έλλνηα φηη γηα ηελ επέιεπζε ηεο απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε αξθεί ε
ηήξεζε ηεο (ρξνληθά πην ζχληνκεο) ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 8, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
νινθιεξσζνχλ θαη νη θαηαβνιέο ηεο (ζπρλά πνιπεηνχο) ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2,
δηαηεξείηαη φκσο ν θίλδπλνο ηνπ νθεηιέηε λα ππνζηεί αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 9 παξ. 3 ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ηειεπηαίαο17. Τπνζηεξίδεηαη,
σζηφζν, θαη ε άπνςε φηη γηα ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ θαη νη
θαηαβνιέο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ λφκνπ18.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξφλν ηεο απαιιαγήο εθθξεκεί αθφκα ε εθπνίεζε
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε απφ ηνλ εθθαζαξηζηή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
πηζησηψλ, ε εθθξεκφηεηα απηή δελ απνηειεί θψιπκα θαηά ην λφκν γηα ηελ επέιεπζε ηεο
απαιιαγήο θαη ηελ πηζηνπνίεζε απηήο απφ ην δηθαζηήξην. ηελ πεξίπησζε απηή, φκσο, ην
πνζφ ηνπ «ππνινίπνπ νθεηιήο», απφ ην νπνίν απαιιάζζεηαη ν νθεηιέηεο, ζα
δηακνξθσζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπνίεζεο θαη ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο απηήο
ζηνπο πηζησηέο θαηά ην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ λφκνπ, ζα αλέξρεηαη δειαδή ζην αλεμφθιεην
ππφινηπν ησλ νθεηιψλ κεηά ηηο θαηαβνιέο ηνπ άξζξνπ 8 θαη κεηά ηελ είζπξαμε ησλ
πνζψλ γηα ηα νπνία θαηεηάγεζαλ νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ ζην πξντφλ ηεο εθπνίεζεο
θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο.
Λφγσ ησλ αλσηέξσ πνιιαπιψλ επηθπιάμεσλ ππφ ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα ηειεί ε
απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ην ππφινηπν ησλ νθεηιψλ ηνπ, απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ζπλέπεηαο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απνηειεί ε
δηθαζηηθή απφθαζε πεξί πηζηνπνίεζεο απηήο (παξά ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ
απφθαζε έρεη κφλν αλαγλσξηζηηθφ ραξαθηήξα), ψζηε απφ ην πεξηερφκελν απηήο λα
θαζίζηαηαη θάζε θνξά δπλαηή ε αζθαιήο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ έθηαζε
ηεο απαιιαγήο θαη ηηο επηθπιάμεηο ππφ ηηο νπνίεο ηπρφλ ηειεί απηή.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηελ απαιιαγή απφ ην ππφινηπν νθεηιψλ πηζηνπνηεί ην
δηθαζηήξην κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πηζησηέο (βι. άξζξν 11
παξ. 1 ηνπ λφκνπ). ηε δίθε απηή κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ ην ζηγφκελν πηζησηή,
επνκέλσο θαη απφ ην Γεκφζην, ηπρφλ ηζρπξηζκφο πεξί κε θαλνληθήο εθπιήξσζεο
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αζθήζεθε εκπξνζέζκσο
αίηεζε έθπησζεο θαη ηα θαζπζηεξνχκελα πνζά δελ θαηαβιήζεθαλ ηειηθά, έζησ θαη
εθπξφζεζκα.
II. ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο «ηαρείαο δηεπζέηεζεο κηθξννθεηιψλ» θαηά ην λέν
άξζξν 5α ηνπ λ. 3869/2010, ε νξηζηηθή απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ηνπ, θαηά ην
άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ λφκνπ, επέξρεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο
πξνζσξηλήο απαιιαγήο, δηάξθεηαο 18 κελψλ, πνπ δηαηάρζεθε κε ηε ζρεηηθή δηθαζηηθή
απφθαζε, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νθεηιέηεο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ην
θαζεζηψο πξνζσξηλήο απαιιαγήο, ιφγσ κεηαβνιήο ηεο πεξηνπζηαθήο ή εηζνδεκαηηθήο
17
18

Βλ. ενδεικτικά Κιουπτςίδου-τρατουδάκθ ό.π. ςελ. 1498, Βενιζρθ, Κατςά ό.π. ςελ. 480,516
Βλ. Κλεάνκθ Ροφςςου, «Υπερχρεωμζνα φυςικά πρόςωπα-Δομι και λειτουργία Ν. 3869/2010, ΕφΑΔ 2010, ςελ. 1294
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θαηάζηαζήο απηνχ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο έπαςαλ λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5α ή ιφγσ παξάβαζεο ησλ θαηά λφκν ππνρξεψζεψλ ηνπ (βι.
άξζξν 5α παξ. 3 θαη 2, αληίζηνηρα). Δπηπξνζζέησο, ν νθεηιέηεο είλαη δπλαηφλ λα εθπέζεη
απφ ηε δηαδηθαζία ιφγσ παξάβαζεο ηνπ θαζήθνληνο εηιηθξηλνχο δήισζεο θαηά ηηο γεληθέο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ (βι. αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα Ζ III).
III. ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη φηη ε απαιιαγή απφ ην ππφινηπν
νθεηιψλ επέξρεηαη κφλν ππέξ ηνπ αηηνχληνο νθεηιέηε πνπ ππήρζε ζηηο
πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010 θαη δελ έρεη θακία επίπησζε ζηελ επζχλε
ηπρφλ ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ επζχλνληαη αιιειεγγχσο κε απηφλ έλαληη ηνπ
Γεκνζίνπ (βι. άξζξν 12 ηνπ λφκνπ).
IV. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ην ελδερφκελν λα επέιζεη έθπησζε ηνπ
νθεηιέηε απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 3869/2010 κεηά ηελ απαιιαγή θαη ηελ πηζηνπνίεζε
απηήο απφ ην δηθαζηήξην, κε ζπλέπεηα ηελ αλαηξνπή ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, θαζψο,
ζχκθσλα κε ην πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ, ε
αίηεζε έθπησζεο ηνπ νθεηιέηε ιφγσ κε ηήξεζεο ηνπ θαζήθνληνο εηιηθξηλνχο δήισζεο (βι.
αλσηέξσ ζην θεθάιαην Ζ III), κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη θαη δχν έηε κεηά ηελ επέιεπζε
ηεο απαιιαγήο απηνχ.
Απφ φια ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη γηα ηε δηαγξαθή ή κε ησλ βεβαησκέλσλ
ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιψλ πνπ εληάζζνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ λ.
3869/2010, κεηά ηελ επέιεπζε ηεο απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε θαη ηελ πηζηνπνίεζε
απηήο απφ ην δηθαζηήξην θαηά ην άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη γηα ηελ
νξζή επηινγή ηνπ ηξφπνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ φξσλ δηαγξαθήο απηψλ απφ ηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, επηβάιιεηαη ε εμαηνκηθεπκέλε εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ θάζε
ππφζεζεο. Γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ νδεγηψλ, ε αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο
Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο παξαθαιείηαη λα απεπζχλεηαη ζην Δ΄ Σκήκα
«Οθεηιεηψλ ππφ θαζεζηψο αθεξεγγπφηεηαο θαη άιισλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ» ηεο
Γηεχζπλζεο Δηζπξάμεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
Παξαξηήκαηα:
I. Τπφδεηγκα «Αλαιπηηθήο Καηάζηαζεο Βεβαησκέλσλ Οθεηιψλ»
II. Κσδηθνπνίεζε άξζξσλ 1-17 λ. 3869/2010, φπσο ηζρχνπλ

Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ.
2. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.)
3. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.)
4. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Α΄ έσο θαη Γ΄ (εθηφο ησλ απνδεθηψλ πξνο ελέξγεηα)
2. Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζε φια ηα Δηξελνδηθεία
3. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ
α. Γξαθείν Τπνπξγνχ
β. Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή
4. Όινη νη Γηθεγνξηθνί χιινγνη
5. Όινη νη πκβνιαηνγξαθηθνί χιινγνη
Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ
4.
Γξαθείν θ. Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
5. Γηεχζπλζε Δηζπξάμεσλ – Σκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ, Γξακκαηεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόδειγμα κειμένος απανηηηικού εγγπάθος ζε αίηηζη για σοπήγηζη αναλςηικήρ καηάζηαζηρ
βεβαιωμένων οθειλών καη’ άπθπο 2 παπ. 4α ηος ν. 3869/2010

«Σε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ. ………….. αίηεζήο ζαο, επηζπλάπηνληαη ζην παξφλ έγγξαθν, σο
αλαπφζπαζην ηκήκα απηνχ, θαηαζηάζεηο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζαο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3869/2010, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ
ππνπαξάγξαθν Α4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (ΦΔΚ 94 Α΄) θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. θαηάζηαζε ηεο Γ.Ο.Υ. ……………. κε ηίηιν «Φνξνινγνχκελνη κε Φξέε» θαη εκεξνκελία
…………………, φπνπ εκθαλίδνληαη νη αηνκηθέο νθεηιέο ζαο θαη
2. θαηάζηαζε ηεο Γ.Ο.Υ. …………………… κε ηίηιν «Πίλαθαο Φξεψλ απφ Σπλππεπζπλφηεηα», θαη
εκεξνκελία …………………, φπνπ εκθαλίδνληαη νθεηιέο βεβαησκέλεο ζε ηξίηα πξφζσπα, γηα ηηο
νπνίεο πθίζηαηαη πξνζσπηθή θαη αιιειέγγπα επζχλε ζαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
………………………………………………………………………………………………………..
Σηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνληαη αλά βεβαησκέλε νθεηιή -κεηαμχ άιισλ- ηα ζηνηρεία
ηξηπινηχπνπ βεβαίσζεο θάζε νθεηιήο, ην είδνο/αηηία ηεο νθεηιήο, ην αξρηθφ πνζφ βεβαίσζεο, ην
ηξέρνλ αλεμφθιεην ππφινηπν απηήο (ιεμηπξφζεζκν θαη κε) θαη νη ηξέρνπζεο πξνζαπμήζεηο ή ηφθνη
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, κε ηνπο νπνίνπο επηβαξχλεηαη.
Σηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο ζεκεηψλεηαη ρεηξφγξαθα ην επηηφθην (πνζνζηφ πξνζαχμεζεο ή ηφθνπ
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ην νπνίν νξίδεηαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αλάινγα κε ην είδνο θαη ην
ρξφλν βεβαίσζεο θάζε νθεηιήο. Σεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί απφ 1/1/2014
έσο 21/3/2015 εηζπξάηηεηαη πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 57 ηνπ λ.
4174/2013 θαη 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (βι. άξζξν 19 λ. 4321/2015-ΦΔΚ 32 Α΄), ην χςνο ηνπ νπνίνπ
ππνινγίδεηαη θαηά ηελ είζπξαμε.
Απφ ηηο νθεηιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ……………. νη εκθαηλφκελεο ζηε ζπλεκκέλε ππ’ αξηζ. ………….. απφθαζε
ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο:
α) πεξηιακβάλνληαη μόνο νθεηιέο βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαηά ηνλ Κψδηθα
Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ-Κ.Δ.Γ.Δ. (λ.δ. 356/1974) θαη ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο
(λ. 4174/2013), ελψ δεν πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ βεβαησκέλεο νθεηιέο ζαο ζε ηεισλεία θαη
β) δεν γίνεηαι διάκπιζη κεηαμχ νθεηιψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3869/2010 θαη
νθεηιψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε απηφ, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ.
Σπλεκκέλα:
1.
2.
………………………………………………………………………………………………………»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κωδικοποιημένο κείμενο άπθπων 1-17 ηος ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 130/3.8.2010),
όπωρ ιζσύει μεηά ηην ηποποποίηζή ηος με ηον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-8-2015) και ηον
ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152/20-11-2015)
Σεκεηώζεηο:
1. νη δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη ζε αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 19/8/2015 ή επαλππνβάιινληαη κεηά
ηελ αλωηέξω εκεξνκελία ζύκθωλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α4 ηνπ Μέξνπο
Β΄ ηνπ λ. 4336/2015 - Κ.Υ.Α. 8986/2015 – ΦΕΚ Β΄2208
2. Σηηο πεξηπηώζεηο δηαηάμεωλ ηνπ λ. 3869/2010, πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ εθ λένπ κε ηνλ λ. 4346/2015
θαη θαηαιακβάλνπλ αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 1/1/2016 (βι. παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
4346/2015), παξαηίζεληαη θαη ηα δύν θείκελα ηωλ δηαηάμεωλ (δειαδή αθελόο όπωο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνλ λ. 4336/2015 θαη ηζρύνπλ γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη έωο θαη
31.12/2015, αθεηέξνπ όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνλ λ. 4346/2015 θαη ηζρύνπλ γηα αηηήζεηο πνπ
θαηαηίζεληαη από 1/1/2016)
Κείμενο άπθπων 1-17 ν. 3869/2010
Άπθπο 1
1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ ζηεξνχληαη πησρεπηηθήο ηθαλφηεηαο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
3588/2007 θαη έρνπλ πεξηέιζεη, ρσξίο δφιν, ζε κφληκε θαη γεληθή αδπλακία πιεξσκήο
ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ ηνπο, δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ ζην αξκφδην δηθαζηήξην
αίηεζε γηα ηελ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Τελ χπαξμε
δφινπ απνδεηθλχεη ν πηζησηήο. Απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ απφ ηα ρξέε ηνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4
επηηξέπεηαη κφλν κία θνξά. Απαίηεζε πηζησηή, ε νπνία δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε δελ
επεξεάδεηαη απφ ηε δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο θαηά ηνλ παξφληα λφκν.
2. Σην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ εκπίπηεη ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ησλ πξνζψπσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 πξνο ηνπο ηδηψηεο. Σην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξηιακβάλνληαη
επίζεο: α) νη βεβαησκέλεο νθεηιέο ζηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Γ.), ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη
ηνλ Τεισλεηαθφ Κψδηθα, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο πξνζαπμήζεηο θαη ηνπο ηφθνπο
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηηο επηβαξχλνπλ, β) νη βεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ, φπσο έρνπλ
δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο πξνζαπμήζεηο θαη ηνπο ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθεηιψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εηζθνξά ζε ρξήκα ή ηελ κεηαηξνπή
εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα ησλ πξνο έληαμε ή θαη ησλ ήδε εληαγκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, ζχκθσλα κε ην
λ. 1337/1983 απφ θφξνπο θαη ηέιε πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη γ) αζθαιηζηηθέο νθεηιέο πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο πξνζαπμήζεηο θαη ηνπο ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.
Τα αλαθεξφκελα ζηα ζηνηρεία α΄, β΄ θαη γ΄ πξφζσπα, δελ επηηξέπεηαη λα ζπληζηνχλ ην ζχλνιν
ησλ πηζησηψλ ηνπ αηηνχληνο θαη νη νθεηιέο ηνπ πξνο απηά ππνβάιινληαη ζε ξχζκηζε θαηά ηνλ
παξφληα λφκν καδί κε ηηο νθεηιέο ηνπ πξνο ηνπο ηδηψηεο πηζησηέο.
3. Σηελ δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηνπ λφκνπ δχλαληαη λα ππαρζνχλ νθεηιέο ηνπ εδαθίνπ β' ηεο
παξαγξάθνπ 2 νη νπνίεο: α) έρνπλ γελλεζεί έλα έηνο πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη β)
βεβαηψλνληαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεηά απφ παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ή
θαη ηνπ δηθνγξάθνπ νπνηνπδήπνηε ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ ελψπηνλ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ή
πξνζθπγήο ελψπηνλ δηνηθεηηθήο αξρήο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ
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αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηνλ παξφληα λφκν, εθφζνλ νη ππνζέζεηο εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ
αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη δελ έρνπλ αθφκε ζπδεηεζεί.
Σην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ δχλαληαη θαη’ επηινγήλ ηνπ νθεηιέηε λα ππαρζνχλ
επίζεο νη νθεηιέο ηνπ, νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε γηα
ηελ ππαγσγή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηεινχλ ζε αλαζηνιή δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή ή
εθ ηνπ λφκνπ ή έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ε νπνία είλαη ζε
ηζρχ.
4. Γελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ νη νθεηιέο, νη νπνίεο: είηε α) έρνπλ
αλαιεθζεί ή βεβαησζεί ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 4, είηε β) δεκηνπξγήζεθαλ απφ αδίθεκα πνπ ηειέζζεθε απφ ηνλ νθεηιέηε κε δφιν ή
βαξεία ακέιεηα, είηε γ) ζπλίζηαληαη ζε δηνηθεηηθά πξφζηηκα ή ρξεκαηηθέο πνηλέο, είηε δ) αθνξνχλ
ζηελ ππνρξέσζε δηαηξνθήο ζπδχγνπ ή αλειίθνπ ηέθλνπ. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ εδαθίνπ α΄ ζηνηρείν
α΄ δελ ηζρχεη φζνλ αθνξά ηηο νθεηιέο ηνπ εδαθίνπ β' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άπθπο 2
Διαδικαζία πποδικαζηικού ζςμβιβαζμού
1. Τα κέξε δχλαληαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο λα
πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί απηή ε δηαδηθαζία
θαη απνηχρεη, ν νθεηιέηεο δχλαηαη λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο ελψπηνλ
ηνπ αξκφδηνπ Δηξελνδηθείνπ κε ην αλαθεξφκελν ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο πεξηερφκελν, θαζψο
θαη αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ
άξζξνπ 4 ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηελ
πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 5 δηαδηθαζία. Σην πιαίζην ηνπ πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ν
νθεηιέηεο δχλαηαη λα δεηά ηε ζπκβνπιεπηηθή ζπλδξνκή ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή, ηεο
Δπηηξνπήο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 2251/1994 (Α` 191) ηεο
Έλσζεο Καηαλαισηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2251/1994 ή ηνπ Μεζνιαβεηή Τξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ ή
δηθεγφξνπ.
* Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξ.3 άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4161/2013 (ΦΕΚ Α΄
143/14.6.2013).
4. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ζε
απηά ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε λα ηνπ παξαδψζνπλ ρσξίο επηβάξπλζε αλαιπηηθή
θαηάζηαζε ησλ πξνο απηά νθεηιψλ ηνπ θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα, θαζψο θαη ην επηηφθην
κε ην νπνίν εθηνθίδεηαη ε νθεηιή, θαζψο θαη λα ηνλ ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο γηα ην πνζφ πνπ
αληηζηνηρεί ζην 10% ηεο ηειεπηαίαο ελήκεξεο δφζεο.
Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο επηβάιιεη γηα θάζε παξάβαζε ηεο
ππνρξέσζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πξφζηηκν πνπ αλέξρεηαη απφ πεληαθφζηα έσο δέθα
ρηιηάδεο επξψ. Οη θαηαγγειίεο γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο θαηαηίζεληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Καηαλαισηή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
4.α. Τν Γεκφζην, νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α` θαη β` βαζκνχ (Ο.Τ.Α.), ηα λνκηθά
πξφζσπα απηψλ θαη νη Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ππνρξενχληαη θαηφπηλ ππνβνιήο
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε λα παξαδψζνπλ ζε απηφλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο
αλαιπηηθή θαηάζηαζε: α) ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηνλ
Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (ΚΦ.Γ.). ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
(Κ.Δ.Γ.Δ.), αλαιπφκελεο ζε θεθάιαην, πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο,
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αλαθέξνληαο θαη ην επηηφθην εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, β) ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ πξνο ηνπο
Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) α` θαη β` βαζκνχ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ,
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2 εδάθην β` ζηνηρείν β` : ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
αλαιπφκελεο ζε θεθάιαην, πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, γ) ησλ
βεβαησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
5. Αλ εθρσξεζεί απαίηεζε πηζησηή πξνο ηξίηνπο, ν εθδνρέαο πνπ δελ έρεη θχξηα θαηνηθία ή έδξα
ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα νθείιεη λα νξίζεη αληίθιεην ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαηά ην άξζξν
142 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη λα ηνλ γλσζηνπνηήζεη ζηνλ νθεηιέηε. Μέρξη ηε
γλσζηνπνίεζε ηεθκαίξεηαη σο αληίθιεηνο ν ηειεπηαίνο εθρσξεηήο ηεο απαίηεζεο κε θχξηα
θαηνηθία ή έδξα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.

Άπθπο 3
Απμόδιο δικαζηήπιο - Διαδικαζία
Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 4 είλαη ην Δηξελνδηθείν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν νθεηιέηεο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ,
άιισο ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. Τν αξκφδην Δηξελνδηθείν δηθάδεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο
δηθαηνδνζίαο.

Άπθπο 4
Καηάθεζη αίηηζηρ και εγγπάθων
1. Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ν νθεηιέηεο θαηαζέηεη αίηεζε ζην γξακκαηέα ηνπ αξκφδηνπ
δηθαζηεξίνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, Η αίηεζε
ηνπ νθεηιέηε πξέπεη λα αλαθέξεη: α) ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ ζπδχγνπ θαη
ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηά ηνπο, β) ηνπο πηζησηέο ηνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο, αλαιπφκελεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 4α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, γ) ηπρφλ
κεηαβηβάζεηο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ηνπ επί αθηλήησλ, ζηηο νπνίεο ν νθεηιέηεο πξνέβε ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο, δ) ηπρφλ αίηεκα γηα δηαγξαθή
ησλ ρξεψλ ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5° ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ζρέδην γηα ηελ δηεπζέηεζε
ησλ νθεηιψλ ηνπ, πνπ ιακβάλεη ππφςε κε εχινγν ηξφπν θαη ζπζρέηηζε ηα ζπκθέξνληα ησλ
πηζησηψλ, ηελ πεξηνπζία, ηα εηζνδήκαηα θαη ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγελείαο
ηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θχξηα θαηνηθίαο ηνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαη Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ ζα εθδνζεί
εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνζδηνξίδνληαη ν ηχπνο ηεο
αίηεζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κε ηππνπνηεκέλα ππνδείγκαηα θαη ηα απαηηνχκελα
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά.
2. Η αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: α) ηα έγγξαθα πνπ ν νθεηιέηεο έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ θαη αθνξνχλ ζηελ πεξηνπζία θαη ηα εηζνδήκαηά ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ ζπδχγνπ, ζηα
θάζε θχζεο εηζνδήκαηα ηνπ, ζηνπο πηζησηέο ηνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο, β) έγγξαθε ππεχζπλε
δήισζε ηνπ νθεηιέηε φζνλ αθνξά ηελ νξζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αηηήζεσο ηεο παξαγξάθνπ
1. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (Α` 67) εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ.
47

ΑΔΑ: 7ΝΟΜΗ-0Λ6

3. Με ηελ παξαιαβή θαη πξσηνθφιιεζε ηεο αίηεζεο θαη ησλ εγγξάθσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ε
γξακκαηεία ηνπ εηξελνδηθείνπ, πξνβαίλεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε θαη ην αξγφηεξν εληφο δχν
(2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζηνλ ηππηθφ έιεγρν απηήο, φζνλ αθνξά ηελ
πιεξφηεηα ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηελ θαηαβνιή απφ
ηνλ αηηνχληα θάζε ηέινπο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία σο πξνυπφζεζε γηα ην
παξαδεθηφ ηεο ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο. Με ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο αλνίγεη ζην αξκφδην
δηθαζηήξην θάθεινο ηνπ νθεηιέηε ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηεο γξακκαηείαο φια ηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αίηεζή ηνπ.
4. Δθφζνλ απφ ηνλ αλσηέξσ έιεγρν δελ δηαπηζηψζεθε νπνηαδήπνηε έιιεηςε φζνλ αθνξά ην
πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο, ηα ζπλνδεπηηθά απηήο έγγξαθα ή ηελ θαηαβνιή ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε
ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ηειψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε εηζάγεηαη άκεζα πξνο πξνζδηνξηζκφ δηθαζίκνπ γηα ηελ ζπδήηεζε
ηεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δθφζνλ θαηά ηνλ
αλσηέξσ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ε αίηεζε, ηα πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά δελ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ ή δελ είλαη αθξηβή θαη πιήξε, ε γξακκαηεία ηνπ
δηθαζηεξίνπ πξνζθαιεί ηνλ αηηνχληα, είηε εγγξάθσο είηε κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο, δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηεο αίηεζεο,
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ
απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο νπνίαο ν θάθεινο ηεο
αίηεζεο ηίζεηαη ζην αξρείν. Η αλσηέξσ πξνζεζκία δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη έλα (1) κήλα,
εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα
ζπκπιεξσζνχλ. Μέρξηο φηνπ ζπκπιεξσζνχλ νη ειιείςεηο πνπ επηζεκάλζεθαλ απφ ηελ
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαη
δελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο δηθαζίκνπ γηα ηελ ζπδήηεζή ηεο.
5. Η δηθάζηκνο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε πξνζδηνξίδεηαη ππνρξεσηηθψο εληφο έμη
(6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο θαηάζεζήο ηεο. Ο νθεηιέηεο πξέπεη εληφο
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ηεο αηηήζεψο ηνπ λα επηδψζεη
αληίγξαθν απηήο ζηνπο πηζησηέο θαη ηνπο εγγπεηέο ηνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ηεο
αίηεζεο πξνζδηνξίδεηαη επίζεο ε εκέξα επηθχξσζεο, θαηά ηελ νπνία είηε επηθπξψλεηαη ν
ελδερφκελνο πξνδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο απφ ηνλ Δηξελνδίθε είηε ζπδεηείηαη αη ελδερφκελν
αίηεκα γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη’ εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ 781 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Η εκέξα επηθχξσζεο πξνζδηνξίδεηαη ππνρξεσηηθψο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε
ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. Η εκέξα ζπδήηεζεο ηεο αηηήζεσο ηνπ άξζξνπ 5α πξνζδηνξίδεηαη
ππνρξεσηηθψο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. Μέρξη ηελ
εκέξα ηεο επηθχξσζεο ή ηεο ζπδήηεζεο ηεο αλαζηνιήο ή ηεο ζπδήηεζεο ηεο αηηήζεσο ηνπ
άξζξνπ 5α απαγνξεχεηαη ε ιήςε θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε φζνλ αθνξά ηηο
απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε ηνπ θαη ε κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο
θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.
(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη
31/12/2015 - λ. 4336/2015)

έωο

θαη

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 1/1/2016 λ. 4346/2015)

6. Απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ηεο
αίηεζεο θαη εθεμήο: α) ν νθεηιέηεο
ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζπκκέηξσο πξνο
ηνπο πηζησηέο ηνπ ζηηο κεληαίεο θαηαβνιέο πνπ
νξίδνληαη ζην εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ, β)

6. Απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ηεο
αίηεζεο θαη εθεμήο: α) ν νθεηιέηεο
ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζπκκέηξσο πξνο
ηνπο πηζησηέο ηνπ ζηηο κεληαίεο θαηαβνιέο πνπ
νξίδνληαη ζην εδάθην γ` ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ, β)
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αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο
απνθάζεσο ε παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ησλ
πηζησηψλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ
αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 θαη γ) επέξρεηαη ε ιχζε ηεο
κέρξη
ηφηε
ηζρχνπζαο
ξχζκηζεο
ή
δηεπθφιπλζεο ή ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ
νθεηιψλ ηνπ εδαθίνπ β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 1, νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηεο αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ
ππαγσγή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ηεινχλ ζε αλαζηνιή δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή ή
εθ ηνπ λφκνπ ή έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε ή
δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ παξφληνο λφκνπ.

αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο
απνθάζεσο ε παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ησλ
πηζησηψλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ
αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 θαη γ) επέξρεηαη ε ιχζε ηεο
κέρξη
ηφηε
ηζρχνπζαο
ξχζκηζεο
ή
δηεπθφιπλζεο ή ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ
νθεηιψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1, νη
νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο
αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ππαγσγή ζηε
δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηεινχλ ζε
αλαζηνιή δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή ή εθ ηνπ
λφκνπ ή έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε ή
δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ παξφληνο λφκνπ.

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ππνδείγκαηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, δειψζεσλ, θαηαζηάζεσλ θαη
ζρεδίσλ δηεπζέηεζεο νθεηιψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφλ.

Άπθπο 5
Πποδικαζία
1. Ο νθεηιέηεο πξέπεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε λα επηδψζεη ηελ αίηεζε
ζηνπο πηζησηέο θαη ηνπο εγγπεηέο. Δληφο κελφο απφ ηελ επίδνζε νη πηζησηέο νθείινπλ λα
θαηαζέζνπλ ζην θάθειν ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ζρέδην ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο. Οη
πηζησηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν
άξζξν. Αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπλαίλεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνη 2-4 ηνπ
παξφληνο, επέξρεηαη ν πξνδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο ησλ κεξψλ. Ο ζπκβηβαζκφο ησλ κεξψλ
επηθπξψλεηαη απφ ηνλ Δηξελνδίθε ζηελ ηαρζείζα εκέξα, θαηά ηα άξζξα 210 επ. θαη 293
Κ.Πνι.Γ., θαη επηθέξεη ηελ αλάθιεζε ηεο αίηεζεο.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5α ηνπ παξφληνο λφκνπ αλ δελ επέιζεη
ζπκβηβαζκφο θαη επηθχξσζε ν εηξελνδίθεο απνθαζίδεη θαηά ηελ εκέξα επηθχξσζεο, θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε ή ελφο εθ ησλ πηζησηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ή θαη
απηεπαγγέιησο γηα θάζε δήηεκα πνπ ρξήδεη πξνζσξηλήο ξπζκίζεσο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 745,
751 θαη 781 ΚΠνιΓ, θαη ηδίσο γηα ηελ αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε,
ηε δηαηήξεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ην χςνο ησλ
κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πξνο ηνπο πηζησηέο πνπ έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ν εηξελνδίθεο
πηζαλνινγεί κεηαμχ άιισλ: α) ην παξαδεθηφ ηεο αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε, β) ηελ πιήξσζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, γ) ηελ ηήξεζε ηεο
πξνδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ, δ) ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ
δηθαηψκαηνο, ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ νπνίνπ απνβιέπεη ε πξνζσξηλή δηαηαγή θαη ην επείγνλ απηήο.
Η ρξνληθή ηζρχο ηεο αλσηέξσ πξνζσξηλήο δηαηαγήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε δηάξθεηα ηνπο
έμη (6) κήλεο, ζπλππνινγηδφκελεο θαη ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο άζθεζεο θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ,
αξρνκέλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ή εθφζνλ ε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο
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αηηήζεσο έρεη πξνζδηνξηζζεί ζε βξαρχηεξν ρξφλν, έσο ηελ εκέξα ζπδήηεζεο ηεο θχξηαο αηηήζεσο
ηνπ νθεηιέηε, Η πξνζσξηλή δηαηαγή αλαθαιείηαη ή κεηαξξπζκίδεηαη θαηά ην άξζξν 781 ΚΠνιΓ.
3. Τν πνζφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ δηαηάζζνληαη κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ηεο παξαγξάθνπ
2 θαηαβάιιεηαη ζπκκέηξσο πξνο ηνπο πηζησηέο, Οη κεληαίεο θαηαβνιέο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο
αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο, ζπλππνινγίδνληαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα
θαηαβνιψλ ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 2. Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ ησλ ηειεπηαίσλ ελήκεξσλ
κεληαίσλ θαηαβνιψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο επιφγσλ δαπαλψλ
δηαβίσζεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, φπσο απηέο εθάζηνηε
πξνζδηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Φξένπο
δπλάκεη ηνπ λ. 4224/2013 ή κέρξηο φηνπ εθδνζεί ε αλσηέξσ απφθαζε, φπσο απηέο
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Έξεπλα Οηθνλνκηθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (Δ.Ο.Π.) πνπ δηελεξγεί θάζε ρξφλν
ε Διιεληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, θαη ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ νθεηιέηε, σζηφζν ην αλσηέξσ πνζφ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν
ηνπ 10% ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ν αηηψλ φθεηιε λα θαηαβάιεη ζε φινπο ηνπο δαλεηζηέο κέρξη
ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Κάζε πνζφ πνπ ππνιείπεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ πνπ
θαιχπηεη ηηο εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ αηηνχληνο θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ, δηαλέκεηαη ζπκκέηξσο ζηνπο πηζησηέο. Σε θάζε πεξίπησζε, ην ειάρηζην
ζπλνιηθφ πνζφ θαηαβνιήο ζηνπο δαλεηζηέο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ ζαξάληα (40) επξψ
κεληαίσο. Δμαίξεζε απφ ηα νξηδφκελα ζηα εδάθηα 2, 3 θαη 4 επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ν ατηψλ
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νπφηε είλαη δπλαηφο ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο κεληαίαο δφζεσο ζε πνζφ πνπ ππνιείπεηαη ησλ αλσηέξσ νξίσλ ή θαη ν
νξηζκφο κεδεληθψλ δφζεσλ.
(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη
31/12/2015 - λ. 4336/2015)

έωο

θαη

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 1/1/2016 λ. 4346/2015)

4. Σε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξεί
ππαηηίσο ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ πνπ
νξίδνληαη απφ ηνλ εηξελνδίθε, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2, κε ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ χςνο
ηνπ πνζνχ ζε θαζπζηέξεζε λα ππεξβαίλεη
αζξνηζηηθψο ηελ αμία ηξηψλ κεληαίσλ δφζεσλ,
ν εηξελνδίθεο ή ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην
δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ αλάθιεζε ηεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε
θαηαβνιή ησλ δφζεσλ, ή ηελ αλάθιεζε θάζε
άιινπ πξνιεπηηθνχ ή αλαζηαιηηθνχ κέηξνπ. Η
αίηεζε ηνπ πηζησηή γηα ηελ αλάθιεζε
θαηαηίζεηαη ζην ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ
κελψλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ιφγνπ
αλάθιεζεο. Κάζε θιήηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη
πξν δέθα εκεξψλ.

4. Σε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξεί
ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ
ηνλ εηξελνδίθε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2,
κε ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ πνζνχ ζε
θαζπζηέξεζε λα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθψο ηελ
αμία ηξηψλ (3) κεληαίσλ δφζεσλ εηεζίσο, ν
εηξελνδίθεο ή ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην
δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ αλάθιεζε ηεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε
θαηαβνιή ησλ δφζεσλ ή ηελ αλάθιεζε θάζε
άιινπ πξνιεπηηθνχ ή αλαζηαιηηθνχ κέηξνπ. Η
αίηεζε ηνπ πηζησηή γηα ηελ αλάθιεζε
θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ (4)
κελψλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ιφγνπ
αλάθιεζεο. Κάζε θιήηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη
πξν δέθα (10) εκεξψλ.
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Άπθπο 5α
Τασεία Διεςθέηηζη Μικποοθειλών
1. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο απνδεηθλχεη ζσξεπηηθψο φηη:
α) θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ηεο επηθχξσζεο δελ δηαζέηεη νπνηαδήπνηε αθίλεηε
πεξηνπζία θαη δελ έρεη πξνβεί ζε πξάμε δηάζεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, β) ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ είηε σο δηθαηνχρνπ είηε
σο ζπλδηθαηνχρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ
ππεξβαίλνπλ ζε αμία ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ, γ) νη νθεηιέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
αίηεζε ηνπ θαηά ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπληζηνχλ ην ζχλνιν ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε, γ) ην χςνο ησλ ππφ β’ νθεηιψλ ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο
(20.000) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ, εμφδσλ θαη πάζεο θχζεσο πξνζαπμήζεσλ δ) νη
πεξηιακβαλφκελεο ζηελ αίηεζε νθεηιέο δελ είλαη εμαηξεηέεο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο λφκνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1, ε) δελ ππάξρνπλ εκπξαγκάησο ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν αζθαιηζκέλνη πηζησηέο, ζη) ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηα ηνπ
νθεηιέηε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο επηθχξσζεο είλαη
κεδεληθά θαη δ) είλαη ζπλεξγάζηκνο ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο πνπ ζεζπίζηεθε κε
Απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο - Δπξσζχζηεκα Δπηηξνπή Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ
Θεκάησλ (Β' 2289/27.8.2014), ν εηξελνδίθεο δχλαηαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε
θαη εθφζνλ νη δαλεηζηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε δελ ακθηζβεηνχλ, θαηά ην ρξφλν ηεο
ζπδήηεζεο ηεο αηηήζεσο ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, λα δηαηάμεη, δηθάδνληαο θαηά
ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, ηελ πξνζσξηλή απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε.
(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη
31/12/2015 - λ. 4336/2015)

έωο

θαη

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 1/1/2016 λ. 4346/2015)

2. Η πξνζσξηλή απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε θαηά
ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν ρνξεγείηαη γηα
δηάζηεκα δεθανθηψ (18) κελψλ. Απφ ηεο
εθδφζεσο ηεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο ηεο
παξαγξάθνπ 1 θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε
πξνζσξηλή
απαιιαγή
ηνπ
νθεηιέηε
αλαζηέιινληαη ην πάζεο θχζεσο αηνκηθά
θαηαδησθηηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπ. Με ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 938 ΑΚ
επ. πεξί θαηαδνιίεπζεο δαλεηζηψλ θαη εθφζνλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζσξηλήο
απαιιαγήο δελ κεηαβιεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο
ηεο
πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, αθνχ
παξέιζεη δηάζηεκα δεθανθηψ (18) κελψλ, ν
νθεηιέηεο απαιιάζζεηαη απφ ην ππφινηπν ησλ
ρξεψλ ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11
παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 3869/2010. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ν
νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη
νπνηεδήπνηε θαηαζηεί αλαγθαίν, θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ην αξγφηεξν αλά ηξίκελν, απφ ηελ
εκεξνκελία
εθδφζεσο
ηεο
δηθαζηηθήο
απνθάζεσο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηε γξακκαηεία
ηνπ εηξελνδηθείνπ ζηελ νπνία ηεξείηαη ν

2. Η πξνζσξηλή απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε θαηά
ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν ρνξεγείηαη γηα
δηάζηεκα δεθανθηψ (18) κελψλ. Απφ ηεο
εθδφζεσο ηεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο ηεο παξ.
1 θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πξνζσξηλή
απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε αλαζηέιινληαη ην
πάζεο θχζεσο αηνκηθά θαηαδησθηηθά κέηξα
ελαληίνλ ηνπ. Με ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 938 επ. ΑΚ πεξί
θαηαδνιίεπζεο δαλεηζηψλ θαη, εθφζνλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζσξηλήο απαιιαγήο
δελ κεηαβιεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αθνχ παξέιζεη
δηάζηεκα δεθανθηψ (18) κελψλ, ν νθεηιέηεο
απαιιάζζεηαη απφ ην ππφινηπν ησλ ρξεψλ ηνπ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ Ν.
3869/2010. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλσηέξσ
δηαζηήκαηνο, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψλεη νπνηεδήπνηε θαηαζηεί αλαγθαίν,
θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν αλά
ηξίκελν, απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο
δηθαζηηθήο απνθάζεσο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηε
γξακκαηεία ηνπ εηξελνδηθείνπ ζηελ νπνία
ηεξείηαη ν θάθειφο ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε
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θάθεινο ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο
πξνζσπηθήο πεξηνπζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη
ησλ πάζεο θχζεσλ εηζνδεκάησλ ηνπ ηδίνπ θαη
ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Σε πεξίπησζε ππαίηηαο
παξάβαζεο ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο, ή ζε
πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο παξαιείςεη
ππαηηίσο λα ελεκεξψζεη εηιηθξηλψο ηνλ
θάθειν ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη
ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηα ηνπ ηδίνπ θαη ηεο
νηθνγελείαο ηνπ, ηφηε κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ
εηξελνδηθείνπ, ε νπνία δηθάδεηαη θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, ν
νθεηιέηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ην
θαζεζηψο πξνζσξηλήο απαιιαγήο θαη αίξεηαη
ε αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ θαηαδησθηηθψλ
κέηξσλ ελαληίνλ ηνπ.

κεηαβνιή ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζηαθήο ηνπ
θαηάζηαζεο θαη ησλ πάζεο θχζεσλ
εηζνδεκάησλ ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγελείαο
ηνπ. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο αλσηέξσ
ππνρξέσζεο, ή ζε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο
παξαιείςεη λα ελεκεξψζεη εηιηθξηλψο ην
θάθειφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη
ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηα ηνπ ηδίνπ θαη ηεο
νηθνγελείαο ηνπ, ηφηε κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ
εηξελνδηθείνπ, ε νπνία δηθάδεηαη θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, ν
νθεηιέηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ην
θαζεζηψο πξνζσξηλήο απαιιαγήο θαη αίξεηαη
ε αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ θαηαδησθηηθψλ
κέηξσλ ελαληίνλ ηνπ.

3. Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο πεξηνπζηαθήο ή εηζνδεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο απαιιαγήο, είλαη δπλαηφλ κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ εηξελνδηθείνπ, ε νπνία δηθάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, ν νθεηιέηεο λα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ην θαζεζηψο πξνζσξηλήο
απαιιαγήο θαη λα αξζεί ε αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ηνπ, εθφζνλ
απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο πεξηνπζηαθήο ή εηζνδεκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο.
4. Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηπρφλ ππνβνιή λένπ αηηήκαηνο απφ ηνλ νθεηιέηε
θαηά ηνλ παξφληα λφκν δελ ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 1 εδάθην δ',
εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα ππνβνιή λένπ αηηήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άπθπο 6
Αναζηολή καηαδιωκηικών μέηπων
(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη
31/12/2015 - λ. 4336/2015)

έωο

θαη

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 1/1/2016 λ. 4346/2015)

1. Μεηά ηε ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ εηξελνδίθε
θαηά ηελ εκέξα επηθχξσζεο θαη εθφζνλ δελ
έρεη εθδνζεί πξνζσξηλή δηαηαγή θαηά ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ν νθεηιέηεο ή θάζε άιινο πνπ έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην
αξκφδην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη θαηά ηε
δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηελ
αλαζηνιή ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ
έρεη μεθηλήζεη θαηά ηνπ νθεηιέηε. Η αλαζηνιή
ρνξεγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή, εθφζνλ ε
ζπδήηεζε ηεο θχξηαο αηηήζεσο έρεη
πξνζδηνξηζζεί ζε βξαρχηεξν ρξφλν, έσο ηελ

1. Μεηά ηε ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ εηξελνδίθε
θαηά ηελ εκέξα επηθχξσζεο θαη, εθφζνλ δελ
έρεη εθδνζεί πξνζσξηλή δηαηαγή θαηά ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ν νθεηιέηεο ή θάζε άιινο πνπ έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην
αξκφδην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη θαηά ηε
δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηελ
αλαζηνιή ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ
έρεη μεθηλήζεη θαηά ηνπ νθεηιέηε. Η αλαζηνιή
ρνξεγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα
ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, αξρνκέλεο απφ
ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο ή, εθφζνλ ε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο
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εκέξα ζπδήηεζεο ηεο θχξηαο αηηήζεσο. Η
ηζρχο ηεο απφθαζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
δεζκεχεη φινπο ηνπο πηζησηέο πνπ έρνπλ
πεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, αλεμαξηήησο εάλ απηνί έρνπλ εθθηλήζεη
ή φρη δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο εηο
βάξνο ηνπ νθεηιέηε. Η αλαζηνιή ηεο
εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο δηαηάζζεηαη απφ ην
αξκφδην δηθαζηήξην εθφζνλ απηφ πηζαλνινγεί:
α) ηελ επδνθίκεζε ηεο θχξηαο αίηεζεο θαη β)
ηελ πξφθιεζε νπζηψδνπο βιάβεο ζηα
ζπκθέξνληα ηνπ αηηνχληνο.

αηηήζεσο έρεη πξνζδηνξηζζεί ζε βξαρχηεξν
ρξφλν, έσο ηελ εκέξα ζπδήηεζεο ηεο θχξηαο
αηηήζεσο. Η ηζρχο ηεο απφθαζεο ησλ
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δεζκεχεη φινπο ηνπο
πηζησηέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλεμαξηήησο εάλ απηνί
έρνπλ
εθθηλήζεη
ή
φρη
δηαδηθαζίεο
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο εηο βάξνο ηνπ
νθεηιέηε. Η αλαζηνιή ηεο εθηειεζηηθήο
δηαδηθαζίαο δηαηάζζεηαη απφ ην αξκφδην
δηθαζηήξην, εθφζνλ απηφ πηζαλνινγεί: α) ηελ
επδνθίκεζε ηεο θχξηαο αίηεζεο θαη β) ηελ
πξφθιεζε νπζηψδνπο βιάβεο ζηα ζπκθέξνληα
ηνπ αηηνχληνο.

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη
31/12/2015 - λ. 4336/2015)

θαη

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 1/1/2016 λ. 4346/2015)

2. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο,
ην
αξκφδην
δηθαζηήξην κπνξεί κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ε νπνία δηθάδεηαη θαηά
ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ λα
δηαηάμεη φπνην κέηξν θξίλεη αλαγθαίν γηα λα
απνηξαπεί θάζε επηδήκηα γηα ηνπο πηζησηέο
κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε ή
κείσζε ηεο αμίαο ηεο. Η ηζρχο ηεο απνθάζεσο
ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο
έμη (6) κήλεο ή, εθφζνλ ε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο
αηηήζεσο έρεη πξνζδηνξηζζεί ζε βξαρχηεξν
ρξφλν, ηελ εκέξα ζπδήηεζεο ηεο θχξηαο
αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε. Η ηζρχο ηεο απφθαζεο
ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δεζκεχεη φινπο
ηνπο πηζησηέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ
αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Τν δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηα
αζθαιηζηηθά κέηξα εθφζνλ πηζαλνινγεί φηη: α)
ε θχξηα αίηεζε ζα επδνθηκήζεη θαη β) επίθεηηαη
κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε ή
κείσζε ηεο αμίαο ηεο, νπζησδψο επηδήκηα γηα
ηνπο πηζησηέο.

2. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο,
ην
αξκφδην
δηθαζηήξην κπνξεί κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ε νπνία δηθάδεηαη θαηά
ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ λα
δηαηάμεη φπνην κέηξν θξίλεη αλαγθαίν γηα λα
απνηξαπεί θάζε επηδήκηα γηα ηνπο πηζησηέο
κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε ή
κείσζε ηεο αμίαο ηεο. Η ηζρχο ηεο απνθάζεσο
ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο
έμη (6) κήλεο, αξρνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ή,
εθφζνλ ε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο αηηήζεσο έρεη
πξνζδηνξηζζεί ζε βξαρχηεξν ρξφλν, ηελ εκέξα
ζπδήηεζεο ηεο θχξηαο αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε.
Η ηζρχο ηεο απφθαζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ δεζκεχεη φινπο ηνπο πηζησηέο πνπ
έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ παξφληνο λφκνπ. Τν δηθαζηήξην δηαηάζζεη
ηα αζθαιηζηηθά κέηξα, εθφζνλ πηζαλνινγεί
φηη: α) ε θχξηα αίηεζε ζα επδνθηκήζεη θαη β)
επίθεηηαη κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
νθεηιέηε ή κείσζε ηεο αμίαο ηεο, νπζησδψο
επηδήκηα γηα ηνπο πηζησηέο.

έωο

3. Οη απαηηήζεηο ησλ ηδησηψλ πηζησηψλ πνπ είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε εηδηθφ πξνλφκην ή
εκπξάγκαην δηθαίσκα ζπλερίδνπλ λα εθηνθίδνληαη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο
αηηήζεσο κε επηηφθην ελήκεξεο νθεηιήο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο παχνπλ κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
αίηεζεο λα παξάγνπλ λφκηκνπο ή ζπκβαηηθνχο ηφθνπο. Οη νθεηιέο απηέο ζεσξνχληαη
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ιεμηπξφζεζκεο θαη ππνινγίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα θαηά ην ρξφλν θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο αμία
ηνπο.
(*Η παξάγξαθνο 4 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.1.β ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4161/2013,ΦΔΚ Α
143/14.6.2013).
5. Αλαζηνιή ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κπνξεί λα δεηεζεί θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο
απφθαζεο, εθφζνλ έρεη αζθεζεί εκπξφζεζκα έθεζε απφ ηνλ νθεηιέηε. Η αλαζηνιή ρνξεγείηαη
εάλ πηζαλνινγείηαη φηη απφ ηελ εθηέιεζε ζα πξνθιεζεί νπζηψδεο βιάβε ζηα ζπκθέξνληα ηνπ
αηηνχληνο θαη φηη ζα επδνθηκήζεη ε αίηεζε. Η ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο επάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ
απαγφξεπζε δηάζεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε.

Άπθπο 7
Δςναηόηηηα ζςμβιβαζηικήρ επίλςζηρ ηηρ διαθοπάρ
1. Οη νθεηιέηεο θαη νη πηζησηέο δχλαληαη λα ζπκβηβάδνληαη θαη κεηά ηελ εκέξα επηθχξσζεο έσο
ηελ εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, νπφηε
εκθαλίδνληαη ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδίθε, ππνβάιινπλ ην ζρέδην θαη δεηνχλ ηελ επηθχξσζε ηνπ. Τν
ζρέδην επηθπξψλεηαη απφ ηνλ Δηξελνδίθε θαη απνθηά πιένλ ηζρχ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Η
αίηεζε γηα ξχζκηζε θαη απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο.
2. Αλ ζπγθαηαηίζεληαη ζην ζρέδην πηζησηέο κε απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ απαηηήζεσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ην ζχλνιν
ησλ πηζησηψλ κε εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλεο απαηηήζεηο θαη πηζησηέο κε απαηηήζεηο πνπ
ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ησλ ηπρφλ εξγαηηθψλ απαηηήζεσλ, ν Δηξελνδίθεο ππνθαζηζηά ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηελ έιιεηςε ζπγθαηάζεζεο ησλ πηζησηψλ πνπ αληηηίζεληαη
θαηαρξεζηηθά ζην ζπκβηβαζκφ. Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη επήιζε ν ζπκβηβαζκφο θαη ε
αίηεζε γηα ηελ απαιιαγή απφ ηα ρξέε αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα
επηδψζεη ζηνπο πηζησηέο, νη νπνίνη δελ ζπγθαηαηίζεληαη αληίγξαθν, ηνπ επηθπξσκέλνπ ζρεδίνπ.
3. Γελ επηηξέπεηαη ππνθαηάζηαζε ηεο ζπγθαηάζεζεο πηζησηή φηαλ: α) ε απαίηεζε ηνπ πηζησηή
πνπ αληηηίζεηαη δελ ηθαλνπνηείηαη ζε αλάινγν, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο πηζησηέο, βαζκφ ή β) ζε
πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ, ν πηζησηήο πνπ αληηηίζεηαη απνδεηθλχεη φηη ζα πεξηέιζεη ζε
δπζκελέζηεξε νηθνλνκηθά ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα πεξηεξρφηαλ, αλ ζπλερηδφηαλ ε
δηαδηθαζία απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε απφ ηηο νθεηιέο, ή γ) ακθηζβεηείηαη απαίηεζε απφ νθεηιέηε ή
νπνηνλδήπνηε πηζησηή.
4. Οη πηζησηέο δελ απνθηνχλ απαίηεζε θαηά ηνπ νθεηιέηε γηα ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη ην ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ.
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Άπθπο 8
Δικαζηική πύθμιζη σπεών
1. Αλ ην ζρέδην δελ γίλεηαη δεθηφ απφ ηνπο πηζησηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν
2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ή αλ εθδειψζεθαλ αληηξξήζεηο θαηά ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο ησλ
νθεηιψλ θαη δελ ππνθαζίζηαληαη απηέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ην
δηθαζηήξην ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ απαηηήζεσλ θαη ηελ πιήξσζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ θαη απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε. Η
απφθαζε εθδίδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα.
Σε πεξίπησζε πνπ πηζησηήο δελ έρεη εληαρζεί ζην ζρέδην δηεπζέηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαη δελ έρεη
αζθεζεί απφ απηφλ θχξηα παξέκβαζε, ην δηθαζηήξην ξπζκίδεη θαη ηηο απαηηήζεηο απηνχ θαηά ην
άξζξν 744 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ή δηαηάδεη ηελ θιήηεπζε ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν
3 ηνπ άξζξνπ 748 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο νξίδνληαο λέα δηθάζηκν.
Αλ ην δηθαζηήξην απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί λέα αίηεζε πξηλ
απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο.
2. Αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε δελ είλαη επαξθή, ην δηθαζηήξην, αθνχ αθαηξέζεη ην
πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ επιφγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, φπσο απηέο εθάζηνηε πξνζδηνξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Φξένπο δπλάκεη ηνπ λ. 4224/2013 ή κέρξηο
φηνπ εθδνζεί ε αλσηέξσ απφθαζε, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Έξεπλα Οηθνλνκηθψλ
Πξνυπνινγηζκψλ (Δ.Ο.Π.) πνπ δηελεξγεί θάζε ρξφλν ε Διιεληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία θαη ζηηο
νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ νθεηιέηε,
δηαηάζζεη ηελ θαηαβνιή κεληαίσο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ, ηνπ πνζνχ πνπ απνκέλεη
κε βάζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηά ηνπ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ, ζπκκέηξσο δηαλεκφκελνπ.
Με ηελ απφθαζε κπνξεί λα νξηζηεί φηη ην πνζφ απηφ αλαπξνζαξκφδεηαη αλά δηαζηήκαηα πνπ
νξίδνληαη ζε απηή κε βάζε αληηθεηκεληθφ δείθηε αλαθνξάο. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γίλεηαη
απεπζείαο ζηνπο πηζησηέο, εθηφο αλ νξίδεη δηαθνξεηηθά ην δηθαζηήξην. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ξχζκηζεο πεξηέιζνπλ ζηνλ νθεηιέηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αηηία ζαλάηνπ, ν
νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ην ήκηζπ ηεο αμίαο απηψλ.
Σε πεξίπησζε πνπ ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηε ξχζκηζε απνξξηθζεί
ηειεζίδηθα, νη ινηπνί πηζησηέο ππνθαζίζηαληαη ζηε ζέζε ηνπ πηζησηή ηεο ακθηζβεηνχκελεο
απαίηεζεο θαη έρνπλ απφ απηφλ αμίσζε θαηαβνιήο ζηελ αλαινγία πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα
ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε εμαηηίαο ηεο έληαμεο ηεο απαίηεζεο ζηε ξχζκηζε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ
εληαρζεί ζηε ξχζκηζε ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε, ε χπαξμε ηεο νπνίαο επαιεζεπηεί αθνινχζσο
κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ν πηζησηήο ππνθαζίζηαηαη θαηά ηελ αλαινγία ηεο απαίηεζεο ηνπ ζηηο
ζέζεηο ησλ ππνινίπσλ πηζησηψλ γηα ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζηελ απαίηεζε ηνπ θαη έρεη απφ
απηνχο αμίσζε θαηαβνιήο ησλ πνζψλ πνπ εηζέπξαμαλ εμαηηίαο ηεο κε έληαμεο ηεο απαίηεζεο ηνπ
ζηηο ππφ ξχζκηζε νθεηιέο. Τν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ θαηάζεζε ζην Τακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαλνκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ακθηζβεηνχκελε
απαίηεζε πνπ έρεη εληαρζεί ζε ξχζκηζε κέρξη ηελ επαιήζεπζε ηεο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή
απφθαζε.
3. Ο νθεηιέηεο νθείιεη λα εξγάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ξχζκηζεο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ ζε θαηάιιειε εξγαζία ή, αλ δελ εξγάδεηαη, λα θαηαβάιεη εχινγε πξνζπάζεηα γηα
ηελ εμεχξεζε αλάινγεο εξγαζίαο. Η πξνζπάζεηα αλεχξεζεο εξγαζίαο ηεθκαίξεηαη εθφζνλ ν
νθεηιέηεο έρεη εγγξαθεί ζην Μεηξψν Αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ ή έρεη θάξηα αλεξγίαο θαη δελ έρεη απνθξνχζεη αδηθαηνιφγεηα πξφηαζε απφ ηνλ
Οξγαληζκφ γηα αλάιεςε εξγαζίαο. Οθείιεη επίζεο λα γλσζηνπνηεί κέζα ζε έλα κήλα ζηε
55

ΑΔΑ: 7ΝΟΜΗ-0Λ6

γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θάζε κεηαβνιή θαηνηθίαο ή εξγαζίαο, αιιαγή εξγνδφηε, θαζψο θαη
θάζε αμηφινγε βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ψζηε λα
ελεκεξψλεηαη ν θάθεινο πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 4.
4. Με αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή, πνπ επηδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζην
αξκφδην δηθαζηήξην, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ξχζκηζε νθεηιψλ ηεο απφθαζεο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ σο πξνο ην χςνο ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ, φηαλ ηνχην δηθαηνινγείηαη
απφ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ή κεηαβνιέο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ
ηνπ νθεηιέηε.
Η ηζρχο ηεο απφθαζεο πνπ ηξνπνπνηεί ηε ξχζκηζε κπνξεί λα αλαηξέρεη ζην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο. Σε πεξίπησζε θαηαβνιήο απφ ηνλ νθεηιέηε ζε πηζησηέο κεγαιχηεξνπ
πνζνχ απφ απηφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ν νθεηιέηεο
ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ζπκκέηξσο φινπο ηνπο πηζησηέο.
5. Σε πεξηπηψζεηο πνπ εμαηηίαο εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, φπσο ρξφληα αλεξγία ρσξίο
ππαηηηφηεηα ηνπ νθεηιέηε, ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, αλεπαξθέο εηζφδεκα γηα ηελ θάιπςε
ζηνηρεησδψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ νθεηιέηε ή άιισλ ιφγσλ ίδηαο ηνπιάρηζηνλ βαξχηεηαο,
πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε κεληαίεο θαηαβνιέο κηθξνχ χςνπο ή θαη κεδεληθέο, ην
δηθαζηήξην κπνξεί κε ηελ ίδηα απφθαζε λα νξίζεη, φρη λσξίηεξα απφ πέληε κήλεο, λέα δηθάζηκν
γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ.
6. Η απφθαζε πνπ νξίδεη κεληαίεο θαηαβνιέο είλαη ακέζσο εθηειεζηή θαη δελ επηηξέπεηαη
δηθαζηηθή αλαζηνιή ηεο. Γηθαζηηθή δαπάλε δελ επηδηθάδεηαη.

Άπθπο 9
Διαδικαζία πεςζηοποίηζηρ πεπιοςζίαρ - Πποζηαζία κύπιαρ καηοικίαρ
(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη έωο θαη
31/12/2015 - λ. 4336/2015)
1. Δθφζνλ ππάξρεη ξεπζηνπνηήζηκε πεξηνπζία,
ε εθπνίεζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ, ή φηαλ ην
δηθαζηήξην
θξίλεη
αλαγθαίν
λα
παξαθνινπζήζεη θαη λα ππνβνεζήζεη ηελ
εθηέιεζε ησλ φξσλ ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ γηα
ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ή ηελ
εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πηζησηψλ,
νξίδεηαη εθθαζαξηζηήο. Δθθαζαξηζηήο κπνξεί
λα νξίδεηαη ην πξφζσπν πνπ πξνηείλνπλ
πηζησηέο νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ
πιεηνςεθία ησλ πηζηψζεσλ ή πξφζσπν απφ
ηνλ θαηάινγν ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 371 ηνπ ΚΠνιΓ. Έξγν
ηνπ
εθθαζαξηζηή
είλαη
απηφ
πνπ
πξνζδηνξίδεηαη εηδηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ
δηνξηζκνχ ηνπ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, ε
δηαζθάιηζή ηεο ζε φιν ην λφκηκν χςνο ηεο
ράξηλ ησλ πηζησηψλ, ε πξφζθνξε εθπνίεζή
ηεο, ε πξνλνκηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ
πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζην

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 1/1/2016 λ. 4346/2015)
1. Δθφζνλ ππάξρεη ξεπζηνπνηήζηκε πεξηνπζία,
ε εθπνίεζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ή φηαλ ην
δηθαζηήξην
θξίλεη
αλαγθαίν
λα
παξαθνινπζήζεη θαη λα ππνβνεζήζεη ηελ
εθηέιεζε ησλ φξσλ ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ γηα
ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ή ηελ
εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πηζησηψλ
νξίδεηαη εθθαζαξηζηήο. Δθθαζαξηζηήο κπνξεί
λα νξίδεηαη ην πξφζσπν πνπ πξνηείλνπλ
πηζησηέο νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ
πιεηνςεθία ησλ πηζηψζεσλ ή πξφζσπν απφ
ηνλ θαηάινγν ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 371 ηνπ ΚΠνιΓ. Έξγν
ηνπ
εθθαζαξηζηή
είλαη
απηφ
πνπ
πξνζδηνξίδεηαη εηδηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ
δηνξηζκνχ ηνπ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, ε
δηαζθάιηζή ηεο ζε φιν ην λφκηκν χςνο ηεο
ράξηλ ησλ πηζησηψλ, ε πξφζθνξε εθπνίεζή
ηεο θαη ε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο
εθπνίεζεο ζηνπο πηζησηέο. Οη δηαηάμεηο ηνπ
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εθπνηνχκελν πξάγκα θαη ε ζχκκεηξε
ηθαλνπνίεζε ησλ αλέγγπσλ πηζησηψλ. Οη
δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα πεξί
ζπλδίθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνλ
εθθαζαξηζηή. Απφ ηε ξεπζηνπνηήζηκε
πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε, εμαηξνχληαη ηα
πξάγκαηα πνπ νξίδνληαη σο αθαηάζρεηα, ζε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 953 ηνπ
ΚΠνιΓ. Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ
ηθαλνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηνλ ΚΠνιΓ.

Πησρεπηηθνχ
Κψδηθα
πεξί
ζπλδίθνπ
εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο
θαη
ζηνλ
εθθαζαξηζηή. Απφ ηε ξεπζηνπνηήζηκε
πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε, εμαηξνχληαη ηα
πξάγκαηα πνπ νξίδνληαη σο αθαηάζρεηα, ζε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 953 ηνπ
ΚΠνιΓ. Όιε ε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε πνπ
δελ εμαηξείηαη απφ ηελ θαηάζρεζε θαηά ην
άξζξν 953 ΚΠνιΓ ζα θαηάζρεηαη θαη ζα
εθπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
δαλεηζηψλ. Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ
ηθαλνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηνλ ΚΠνιΓ.

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη
31/12/2015 - λ. 4336/2015)

θαη

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 1/1/2016 λ. 4346/2015)

2. Ο νθεηιέηεο κπνξεί λα ππνβάιεη ζην
δηθαζηήξην πξφηαζε εθθαζάξηζεο δεηψληαο λα
εμαηξεζεί απφ ηελ εθπνίεζε βεβαξεκέλν ή κε
κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα αθίλεην, πνπ
ρξεζηκεχεη σο θχξηα θαηνηθία ηνπ. Με θνηλή
απφθαζε
ησλ
Υπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο,
Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, θαη
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ πνπ εθδίδεηαη ζε έλα κήλα απφ
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαζνξίδνληαη ηα
θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη
πξνθεηκέλνπ λα εμαηξεζεί ε θπξία θαηνηθία ηνπ
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, ηδίσο σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθή
αμία ηνπ αθηλήηνπ ην χςνο ηνπ ζπλφινπ ησλ
νθεηιψλ θαηά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαη ην κηθηφ εηήζην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ νθεηιέηε.
Η εμππεξέηεζε ηεο νθεηιήο γίλεηαη κε
επηηφθην πνπ δελ ππεξβαίλεη απηφ ηεο
ελήκεξεο νθεηιήο ή ην κέζν επηηφθην
ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ κε θπκαηλφκελν επηηφθην
πνπ ίζρπε ζχκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ δειηίν
ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά ηνλ ηειεπηαίν
κήλα γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη κέηξεζε,
αλαπξνζαξκνδφκελν κε επηηφθην αλαθνξάο
απηφ
ησλ
Πξάμεσλ
Κχξηαο
Αλαρξεκαηνδφηεζεο
ηεο
Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Τξάπεδαο ή, ζε πεξίπησζε
θαζνξηζκνχ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ην κέζν
επηηφθην ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ γηα αλάινγε ηεο
ξχζκηζεο πεξίνδν, φπσο νκνίσο πξνθχπηεη απφ
ην ζηαηηζηηθφ δειηίν ηεο Τξάπεδαο ηεο
Διιάδνο, θαη ρσξίο αλαηνθηζκφ. Οη απαηηήζεηο

2. Μέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 ν
νθεηιέηεο κπνξεί λα ππνβάιεη ζην δηθαζηήξην
πξφηαζε εθθαζάξηζεο θαη ζρέδην δηεπζέηεζεο
νθεηιψλ δεηψληαο λα εμαηξεζεί απφ ηελ
εθπνίεζε βεβαξεκέλν ή κε κε εκπξάγκαηε
αζθάιεηα αθίλεην, εθφζνλ, ζην πξφζσπν ηνπ
νθεηιέηε, πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο
πξνυπνζέζεηο: α) ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην
ρξεζηκεχεη σο θχξηα θαηνηθία ηνπ, β) ην
κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ ηνπ εηζφδεκα
δελ ππεξβαίλεη ηηο εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο,
φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν
3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, πξνζαπμεκέλεο
θαηά εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%), γ) ε
αληηθεηκεληθή αμία ηεο θχξηαο θαηνηθίαο θαηά
ην ρξφλν ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο δελ
ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ νγδφληα ρηιηάδεο
(180.000) επξψ γηα ηνλ άγακν νθεηιέηε,
πξνζαπμεκέλε θαηά ζαξάληα ρηιηάδεο επξψ
(40.000) επξψ γηα ηνλ έγγακν νθεηιέηε θαη
θαηά είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ αλά ηέθλν
θαη κέρξη ηξία (3) ηέθλα θαη δ) ν νθεηιέηεο
είλαη ζπλεξγάζηκνο δαλεηνιήπηεο, βάζεη ηνπ
Κψδηθα Γενληνινγίαο Τξαπεδψλ, φπνπ απηφο
εθαξκφδεηαη. Τν ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ
ζα πξνβιέπεη φηη ν νθεηιέηεο ζα θαηαβάιιεη
ην κέγηζην ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ηνπ
θαη φηη θαηαβάιιεη πνζφ ηέηνην ψζηε νη
πηζησηέο ηνπ δελ ζα βξεζνχλ, ρσξίο ηε
ζπλαίλεζή ηνπο, ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε
απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα βξίζθνληαλ ζε
πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο.
Με απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ε
νπνία ζα εθδνζεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ

έωο
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ησλ πηζησηψλ ηθαλνπνηνχληαη ζπκκέηξσο απφ
ηηο θαηαβνιέο ηνπ νθεηιέηε κε βάζε ηελ
παξνχζα παξάγξαθν. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο πεξηφδνπ ηνθνρξενιπηηθήο εμφθιεζεο ηεο
νξηδφκελεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ιακβάλεηαη
ππφςε ε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ
νπνίσλ ρνξεγήζεθαλ πηζηψζεηο ζηνλ νθεηιέηε.
Η πεξίνδνο πάλησο απηή δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα είθνζη έηε, εθηφο αλ ε δηάξθεηα
ησλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ
ρνξεγήζεθαλ πηζηψζεηο ζηνλ νθεηιέηε ήηαλ
κεγαιχηεξε ησλ είθνζη εηψλ, νπφηε ν
Δηξελνδίθεο
δχλαηαη
λα
πξνζδηνξίζεη
κεγαιχηεξε δηάξθεηα, ε νπνία πάλησο δελ
ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα πέληε έηε.

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο νξίδνληαη ε
δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κέγηζηεο
ηθαλφηεηαο απνπιεξσκήο ηνπ νθεηιέηε θαη
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ην νπνίν ζα
ειάκβαλαλ νη πηζησηέο ζε πεξίπησζε
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, θαζψο θαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ελδερφκελεο δεκίαο ησλ
πηζησηψλ.
Μέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ζηηο
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζην πξφζσπν ηνπ
νθεηιέηε πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο
πξνυπνζέζεηο: α) ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην
ρξεζηκεχεη σο θχξηα θαηνηθία ηνπ, β) ην
κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ ηνπ εηζφδεκα
ππνιείπεηαη ή είλαη ίζν ησλ επιφγσλ δαπαλψλ
δηαβίσζεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, γ) ε
αληηθεηκεληθή αμία ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ
θαηά ην ρξφλν ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο δελ
ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο
(120.000) επξψ γηα ηνλ άγακν νθεηιέηε,
πξνζαπμεκέλε θαηά ζαξάληα ρηιηάδεο (40.0)
επξψ γηα ηνλ έγγακν νθεηιέηε θαη θαηά είθνζη
ρηιηάδεο (20.000) επξψ αλά ηέθλν θαη κέρξη
ηξία
ηέθλα,
δ)
είλαη
ζπλεξγάζηκνο
δαλεηνιήπηεο,
βάζεη
ηνπ
Κψδηθα
Γενληνινγίαο
Τξαπεδψλ,
φπνπ
απηφο
εθαξκφδεηαη θαη ε) βξίζθεηαη ζε πξαγκαηηθή
αδπλακία πιεξσκήο ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην ζρέδην δηεπζέηεζεο
νθεηιψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
δηαζθαιίδεηαη, φηη νη πηζησηέο δελ ζα βξεζνχλ,
ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπο, ζε ρεηξφηεξε
νηθνλνκηθή ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα
βξίζθνληαλ ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο, κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν.
Ο νθεηιέηεο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ζην
Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηε κεξηθή θάιπςε ηνπ
πνζνχ ηεο κεληαίαο θαηαβνιήο ηνπ ζρεδίνπ
δηεπζέηεζεο νθεηιψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην
νπνίν νξίδεη ε δηθαζηηθή απφθαζε. Ο
νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην
κέγηζην ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ηνπ
θαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη ζηελ
θαηαβνιή
ειάρηζηεο
ζπλεηζθνξάο.
Η
ζπλεηζθνξά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην
παξαπάλσ ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε δηάξθεηα ηα ηξία (3)
έηε, θαη θαηαβάιιεηαη ζηνπο πηζησηέο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν νθεηιέηεο παξακέλεη
ζπλεπήο ζηελ θαηαβνιή ηεο ειάρηζηεο
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ζπλεηζθνξάο. Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ θαη
Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία ζα εθδνζεί έσο 31
Γεθεκβξίνπ 2015, θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο ζπλεηζθνξάο
ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο ειάρηζηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ
νθεηιέηε, θαζψο θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο.
Μέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ην Γεκφζην έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε κεξηθή θάιπςε ηεο
δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεη ν
νθεηιέηεο, πνπ πιεξνί ηηο παξαπάλσ
πξνυπνζέζεηο θαη ηνπ πνζνχ πνπ νξίδεηαη ζην
ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ. Σηελ πεξίπησζε
απηή ην ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ ζεσξείηαη
φηη εμππεξεηείηαη θαη νπνηνδήπνηε κε
θαηαβιεζέλ πνζφ θεθαιαηνπνηείηαη ζην
ππνιεηπφκελν πνζφ ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο
νθεηιψλ.
Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο εμφθιεζεο ηεο
νθεηιήο απηήο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην
ζηνπο πηζησηέο γηα ην 2016 νξίδνληαη νκνίσο
κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ θαη
Οηθνλνκηθψλ.
Η εμππεξέηεζε ηεο νθεηιήο γίλεηαη κε
επηηφθην πνπ δελ ππεξβαίλεη απηφ ηεο
ελήκεξεο νθεηιήο ή ην κέζν επηηφθην
ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ κε θπκαηλφκελν επηηφθην
πνπ ίζρπε, ζχκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ δειηίν
ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά ηνλ ηειεπηαίν
κήλα γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη κέηξεζε,
αλαπξνζαξκνδφκελν κε επηηφθην αλαθνξάο
απηφ
ησλ
Πξάμεσλ
Κχξηαο
Αλαρξεκαηνδφηεζεο
ηεο
Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Τξάπεδαο ή, ζε πεξίπησζε
θαζνξηζκνχ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ην κέζν
επηηφθην ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ γηα αλάινγε ηεο
ξχζκηζεο πεξίνδν, φπσο νκνίσο πξνθχπηεη απφ
ην ζηαηηζηηθφ δειηίν ηεο Τξάπεδαο ηεο
Διιάδνο, θαη ρσξίο αλαηνθηζκφ. Γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ηνθνρξενιπηηθεο
εμφθιεζεο ηεο νξηδφκελεο ζπλνιηθήο νθεηιήο
ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο
νθεηιήο θαη ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ
νθεηιέηε. Η πεξίνδνο πάλησο απηή δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη (20) έηε εθηφο αλ ε
δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ
ρνξεγήζεθαλ νη πηζηψζεηο ζηνλ νθεηιέηε ήηαλ
κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εηψλ, νπφηε ν
Δηξελνδίθεο
δχλαηαη
λα
πξνζδηνξίζεη
κεγαιχηεξε δηάξθεηα ε νπνία πάλησο δελ
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ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα πέληε (35) έηε. Οη
απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ ηθαλνπνηνχληαη απφ
ηηο θαηαβνιέο ηνπ νθεηιέηε κε βάζε ηελ
παξνχζα
παξάγξαθν
θαηά
αλαινγηθή
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 974 επ. ΚΠνιΓ.
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπιεξσκήο ηνπ
ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο νθεηιψλ, ν νθεηιέηεο
πσιήζεη ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπ θαη ην ηίκεκα
απφ ηελ πψιεζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο
δηεπζεηεκέλεο δαλεηαθήο νθεηιήο, φπσο απηή
θαζνξίδεηαη απφ ηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα
ηελ νπνία έρεη εγγξάθεη πξνζεκείσζε ή
ππνζήθε ζηελ θχξηα θαηνηθία, ηφηε ην ήκηζπ
ηεο δηαθνξάο θαηαλέκεηαη ππέξ ησλ ελέγγπσλ
θαη πξνλνκηνχρσλ πηζησηψλ. Σε θάζε
πεξίπησζε ην πνζφ ην νπνίν ιακβάλεη ν θάζε
πηζησηήο απφ ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή, δελ
κπνξεί λα είλαη αλψηεξν ηνπ πνζνχ πνπ ζα
ιάκβαλε δπλάκεη ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο
νθεηιψλ.
Η έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξνχζαο παξαγξάθνπ
νξίδεηαη απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016.

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη
31/12/2015 - λ. 4336/2015)

έωο

θαη

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 1/1/2016 λ. 4346/2015)

3. Η κε ηήξεζε απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ
ππνρξεψζεσλ
πνπ
επηβάιινληαη
θαη’
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, επηηξέπεη
ζηνλ πηζησηή λα θηλήζεη δηαδηθαζίεο
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε
θαη ηεο κνλαδηθήο θαηνηθίαο ηνπ. Καηαγγειία
ηεο ξχζκηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 επηηξέπεηαη
εθφζνλ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξεί ππαηηίσο ηελ
θαηαβνιή ηεζζάξσλ δηαδνρηθψλ κεληαίσλ
δφζεσλ εηεζίσο ή θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή
δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο, έηζη ην ζπλνιηθφ χςνο
ηνπ πνζνχ ζε θαζπζηέξεζε λα ππεξβαίλεη
αζξνηζηηθψο ηελ αμία ηεζζάξσλ (4) κεληαίσλ
δφζεσλ εηεζίσο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
έηνπο ζην πξνεγνχκελν εδάθην ιακβάλεηαη σο
αθεηεξία ν ρξφλνο έθδνζεο ηεο απνθάζεσο
πνπ δηαηάζζεη ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ θαηά
ην παξφλ άξζξν. Αλ ν νθεηιέηεο θαηνηθεί ή
δηακέλεη ζε μέλν αθίλεην θαη ν ζχδπγνο απηνχ
δελ δηαζέηεη αθίλεην πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία, ηφηε νη δηαηάμεηο
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη
γηα ην κνλαδηθφ αθίλεην ηνπ νθεηιέηε πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία. Η
πξνζηαζία ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηα

3. Η κε ηήξεζε απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ
ππνρξεψζεσλ
πνπ
επηβάιινληαη
θαη’
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, επηηξέπεη
ζηνλ πηζησηή λα θηλήζεη δηαδηθαζίεο
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε
θαη ηεο κνλαδηθήο θαηνηθίαο ηνπ. Καηαγγειία
ηεο ξχζκηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 επηηξέπεηαη
εθφζνλ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξεί ππαηηίσο ηελ
θαηαβνιή ηεζζάξσλ δηαδνρηθψλ κεληαίσλ
δφζεσλ εηεζίσο ή θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή
δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο, έηζη ην ζπλνιηθφ χςνο
ηνπ πνζνχ ζε θαζπζηέξεζε λα ππεξβαίλεη
αζξνηζηηθψο ηελ αμία ηεζζάξσλ (4) κεληαίσλ
δφζεσλ εηεζίσο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
έηνπο ζην πξνεγνχκελν εδάθην ιακβάλεηαη σο
αθεηεξία ν ρξφλνο έθδνζεο ηεο απνθάζεσο
πνπ δηαηάζζεη ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ θαηά
ην παξφλ άξζξν. Αλ ν νθεηιέηεο θαηνηθεί ή
δηακέλεη ζε μέλν αθίλεην, ηφηε νη δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα
ην κνλαδηθφ αθίλεην ηνπ νθεηιέηε πνπ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θχξηα θαηνηθία. Η
πξνζηαζία ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηα
πξνεγνχκελα, ηζρχεη θαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο
έρεη ηελ επηθαξπία ή ςηιή θπξηφηεηα ή ηδαληθφ
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πξνεγνχκελα, ηζρχεη θαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο
έρεη ηελ επηθαξπία ή ςηιή θπξηφηεηα ή ηδαληθφ
κεξίδην επ’ απηψλ.

κεξίδην επ’ απηψλ.

4. Δθφζνλ νη κεληαίεο θαηαβνιέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηε
δηαλνκή ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ, νη πξνλνκηνχρνη ή ελππφζεθνη δαλεηζηέο
ζπληξέρνπλ ζε απηέο ζην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 159 θαη 160 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα σο ηζρχεη.
5. Σε πεξίπησζε πνπ νη, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3869/2010, πξαγκαηνπνηεζείζεο
θαηαβνιέο ζηνπο πηζησηέο ππνιείπνληαη απηψλ πνπ νξίδνληαη κε ηελ νξηζηηθή απφθαζε ηνπ
δηθαζηεξίνπ θαηά ηα άξζξα 8 παξάγξαθνο 2 ή 9 παξάγξαθνο 2, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα
εμνθιήζεη ην πνζφ ηεο δηαθνξάο πνπ ππνιείπεηαη.
Τν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απνπιεξψλεηαη εληφθσο κέζα ζε έλα έηνο απφ ηε ιήμε ησλ θαηαβνιψλ
ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 2 θαη ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 2 κε επηηφθην απηφ ησλ Πξάμεσλ
Κχξηαο Αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, πξνζαπμεκέλν θαηά δπφκηζη
εθαηνζηηαίεο κνλάδεο.

Άπθπο 10
Καθήκον ειλικπινούρ δήλωζηρ
1. Ο νθεηιέηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη εηιηθξηλή δήισζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαη εηζνδήκαηα ηνπ, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ. Παξάβαζε ηεο
ππνρξέσζεο απηήο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα, ηελ νπνία κπνξεί λα επηθαιεζζεί κε αίηεζε ηνπ
νπνηνζδήπνηε πηζησηήο, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη έλα έηνο απφ ηφηε πνπ ηελ πιεξνθνξήζεθε,
ζπλεπάγεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πνηληθήο επζχλεο, ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα ξχζκηζε
νθεηιψλ κε απαιιαγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ή ηελ έθπησζε απφ ηε ξχζκηζε νθεηιψλ θαη ηελ
απαιιαγή πνπ έρεη ήδε απνθαζηζηεί.
Τν ίδην απνηέιεζκα θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επέξρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο
παξαιείςεη δνιίσο ή κε βαξηά ακέιεηα λα ζπκπεξηιάβεη πηζησηέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο
πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4.
Η αίηεζε απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη θαη δχν έηε κεηά ηελ επέιεπζε ηεο απαιιαγήο ηνπ
νθεηιέηε απφ νθεηιέο ηνπ. Πξηλ απφ ηελ πάξνδν δχν εηψλ απφ ηελ απφξξηςε, γηα ηελ αηηία απηή,
αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε ή ηελ έθπησζε ηνπ είλαη απαξάδεθηε ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο.
2. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ζηνπο πηζησηέο ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ
απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα ηξέρνληα εηζνδήκαηα ηνπ. Παξάβαζε ηεο
ππνρξέσζεο απηήο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, λα
επηθέξεη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ξχζκηζε νθεηιψλ θαη απαιιαγή.
3. Ύζηεξα απφ αίηεζε πηζησηή ζηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε επίδνζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ε νπνία δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα, ν εξγνδφηεο, ε αξκφδηα
ππεξεζία θαη ν αξκφδηνο νηθνλνκηθφο έθνξνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δίλνπλ θάζε ρξήζηκε
πιεξνθνξία γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε.
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(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη
31/12/2015 - λ. 4336/2015)

έωο

θαη

(γηα αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη από 1/1/2016 λ. 4346/2015)

4. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
φπσο επίζεο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα
απνπιεξσκήο ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο νθεηιψλ
λα επηδεηθλχεη ηε ζπκπεξηθνξά ζπλεξγάζηκνπ
δαλεηνιήπηε ππφ ηελ έλλνηα ηεο Απφθαζεο ηεο
Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Δπξσζχζηεκα Δπηηξνπή
Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ (ΦΔΚ
2287/27.8.2014)
ζε
ζρέζε
κε
ηνπο
ζπλεξγάζηκνπο δαλεηνιήπηεο.

4. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ παξφληνο
λφκνπ, φπσο επίζεο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα
απνπιεξσκήο ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο
νθεηιψλ λα επηδεηθλχεη ηε ζπκπεξηθνξά
ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε ππφ ηελ έλλνηα
ηεο Απφθαζεο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο,
Δπξσζχζηεκα Δπηηξνπή Πηζησηηθψλ θαη
Αζθαιηζηηθψλ
Θεκάησλ
(ΦΔΚ
2287/27.8.2014) ζε ζρέζε κε ηνπο
ζπλεξγάζηκνπο δαλεηνιήπηεο.

Άπθπο 11
Απαλλαγή από ςπόλοιπα σπεών
1. Η θαλνληθή εθηέιεζε απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε
πνπ εθδίδεηαη ζε εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 2, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 8 επηθέξεη, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4 θαη» ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9, ηελ
απαιιαγή ηνπ απφ θάζε ηπρφλ πθηζηάκελν ππφινηπν νθεηιήο έλαληη φισλ ησλ πηζησηψλ, αθφκε
θαη έλαληη εθείλσλ πνπ δελ αλήγγεηιαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Τν δηθαζηήξην κε αίηεζε ηνπ
νθεηιέηε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πηζησηέο πηζηνπνηεί ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ην ππφινηπν ησλ
νθεηιψλ.
2. Σε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηε ξχζκηζε
νθεηιψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ ή δπζηξνπεί επαλεηιεκκέλα ζηελ
ηήξεζε ηεο ξχζκηζεο, ην δηθαζηήξην δηαηάδεη ηελ έθπησζε ηνπ νθεηιέηε απφ ηε ξχζκηζε κεηά
απφ αίηεζε ζηγφκελνπ πηζησηή πνπ θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο απφ ηε
δεκηνπξγία ηνπ ιφγνπ έθπησζεο. Κάζε θιήηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ δεθαπέληε εκέξεο.
3. Σε πεξίπησζε πνπ δελ επνδσζεί ε απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο
λφκνπ, νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ επαλέξρνληαη ζην χςνο ζην νπνίν ζα βξίζθνληαλ αλ δελ είρε
ππνβιεζεί ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ
απαηηήζεσλ απνθιείεηαη, εθφζνλ είρε γίλεη δεθηή ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, ν
αλαηνθηζκφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο απηήο ζηνπο πηζησηέο θαη αθαηξνχληαη ηα πνζά
πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε.

Άπθπο 12
Δικαιώμαηα ενέγγςων πιζηωηών και ένανηι εγγςηηών
Τα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ έλαληη ζπλνθεηιεηψλ ή εγγπεηψλ ηνπ νθεηιέηε, θαζψο θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ εκπξαγκάησο αζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ επί ηνπ ππέγγπνπ αληηθεηκέλνπ δελ
ζίγνληαη. Ο νθεηιέηεο απαιιάζζεηαη έλαληη ησλ εγγπεηψλ, ησλ εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ ή άιισλ
δηθαηνχρσλ ζε αλαγσγή.
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Άπθπο 13
Τήπηζη Απσείος Αιηήζεων
1. Σηε Γξακκαηεία θάζε Δηξελνδηθείνπ ηεξείηαη αιθαβεηηθφ αξρείν ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη ηελ αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, ζην νπνίν εγγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ
αηηνχλησλ, ε πνξεία ησλ αηηήζεσλ ηνπο θαη νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη. Σην Δηξελνδηθείν
Αζελψλ ηεξείηαη Γεληθφ Αξρείν, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ηα πην πάλσ ζηνηρεία γηα νιφθιεξε
ηε ρψξα. Απφ ην αξρείν δηαγξάθνληαη έλα έηνο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ φια ηα ζηνηρεία
πνπ ηεξνχληαη γηα απηέο, εθφζνλ νη αηηήζεηο απνξξηθζνχλ ακεηάθιεηα, αλαθιεζνχλ ή
θαηαιήμνπλ ζε ζπκβηβαζκφ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 7 ηνπ παξφληνο.
Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ηνπ αξρείνπ κπνξεί λα έρεη θάζε ελδηαθεξφκελνο. Μεηά ηελ πάξνδν
πεληαεηίαο απφ ηελ επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 πξφζβαζε ζε
ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε ζην αξρείν επηηξέπεηαη κφλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ηεο
πξνυπφζεζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαζνξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε
ησλ αξρείσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηά.
2. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε αίηεζεο νθεηιέηε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο ην Δηξελνδηθείν ειέγρεη απηεπαγγέιησο ζην παξαπάλσ αξρείν αλ
εθθξεκεί αίηεζε γηα ηνλ νθεηιέηε απηφλ θαη αλ έρεη εθδνζεί απφθαζε γηα ξχζκηζε κε απαιιαγή
απφ ηηο νθεηιέο ηνπ.
3. Σηα Δηξελνδηθεία ηεο Δπηθξάηεηαο αλαπηχζζεηαη θαη ηεξείηαη Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ
Σχζηεκα (Ο.Π.Σ.) Αηηήζεσλ θαη θαθέισλ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ησλ
αηηήζεσλ θαη ε πνξεία ησλ ππνζέζεσλ. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Π.Σ.
4. Με επζχλε θαη πξσηνβνπιία ηεο Γξακκαηείαο ησλ Δηξελνδηθείσλ ηφζνλ νη ήδε εθθξεκείο
αηηήζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ φζν θαη νη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε: α) ην χςνο ησλ νθεηιψλ θαη β) ην χςνο ηεο
πεξηνπζίαο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε. Οη ζεκαληηθφηεξεο κε βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα
αηηήζεηο πξνζδηνξίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα φζνλ αθνξά ηε ζπδήηεζή ηνπο. Με απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ."

Άπθπο 14
Ένδικα μέζα
Οη απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ ππφθεηληαη ζε έθεζε θαη ζε αλαίξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 560
ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.

Άπθπο 15
Αναλογική εθαπμογή διαηάξεων
Γηα ηε ξχζκηζε θαη απαιιαγή ρξεψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ εθαξκφδνληαη, φπνπ επηβάιιεηαη, κε
ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, νη δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα.
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Άπθπο 16
Φπόνορ ηήπηζηρ και σπήζηρ δεδομένων
Ο ρξφλνο ηήξεζεο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηξίηνπο ράξηλ απηψλ δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο
ζπκπεξηθνξάο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ επέιεπζε ηεο απαιιαγήο απφ ηα ρξέε ζχκθσλα κε
ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11.

Άπθπο 17
Διαγπαθή απαιηήζεων
Γηα απαηηήζεηο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δηαγξάθνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν εθαξκφδεηαη ε
παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 2789/2000 (ΦΔΚ 21 Α). Τα δηαγξαθφκελα εθπίπηνπλ απφ
ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο ελεξγείηαη ε δηαγξαθή πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. Η σθέιεηα πνπ απνθηάηαη απφ ηε δηαγξαθή ηφθσλ δελ
ζεσξείηαη εηζφδεκα ππνθείκελν ζε θνξνινγία.
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