Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε
ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:
Άπθπο 1
Πεδίο εθαπμογήρ
1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη έρνπλ πεξηέιζεη, ρσξίο
δφιν, ζε κφληκε αδπλακία πιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ ηνπο
(εθεμήο νθεηιέηεο) δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηελ αίηεζε πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ απηψλ θαη
απαιιαγή. Σελ χπαξμε δφινπ απνδεηθλχεη ν πηζησηήο.
2. Γελ επηηξέπεηαη ε ξχζκηζε νθεηιψλ πνπ: α) έρνπλ αλαιεθζεί ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη β) πνπ πξνέθπςαλ απφ αδηθνπξαμία πνπ
δηαπξάρζεθε κε δφιν, δηνηθεηηθά πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο, θφξνπο θαη ηέιε πξνο
ην Γεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ
βαζκνχ, ηέιε πξνο Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη εηζθνξέο πξνο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
3. Απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κία θνξά.
Άπθπο 2
Διαδικαζία εξωδικαζηικού ζςμβιβαζμού
1. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ππνβνιή αίηεζεο ηνπ
νθεηιέηε γηα ξχζκηζε νθεηιψλ θαη απαιιαγή απνηειεί ε εθ κέξνπο ηνπ θαηαβνιή
πξνζπάζεηαο επίηεπμεο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο ηνπ θαη ε
απνηπρία απηήο, θαηά ην ηειεπηαίν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εμάκελν. Η
πξνζπάζεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή,
Δπηηξνπήο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 2251/ 1994
(ΦΔΚ 191 Α), φπσο ηζρχεη, ή Έλσζεο Καηαλαισηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην
Μεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2251/1994 ή ηνπ
Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή δηθεγφξνπ ή άιινπ δεκφζηνπ ή
ηδησηηθνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξέα απφ απηνχο πνπ νξίδνληαη κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.
2. Αλ ε πξνζπάζεηα εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ απνηχρεη, ν θνξέαο ή ν δηθεγφξνο
πνπ βνήζεζε ηελ πξνζπάζεηα ζπληάζζεη βεβαίσζε, ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε
απνηπρία ηεο πξνζπάζεηαο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Αλ επηηεπρζεί κε ηε ζχκθσλε

γλψκε ησλ πηζησηψλ εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην
νπνίν απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ απφ ηελ επηθχξσζε ηνπ απφ ηνλ αξκφδην Δηξελνδίθε.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδνληαη θαη άιινη θνξείο δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηνπο
νθεηιέηεο γηα ηελ επίηεπμε εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο ηνπο. Οη
θνξείο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ νθείινπλ λα
ελεκεξψλνπλ ηνπο νθεηιέηεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ηελ
ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ λφκνπ, λα ελεξγνχλ θαηά ηξφπν πνπ δηαθπιάηηεη ηα
ζπκθέξνληα ησλ νθεηιεηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επηδίσμε ηνπ δηθαζηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηελ
θαηάζηξσζε νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεινχκελα
εηζνδήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ νθεηιέηε θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα απνπιεξψλεη
ρξέε. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ κπνξνχλ λα
εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο ησλ θνξέσλ απηψλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο,
ηα πξνζφληα, ε εθπαίδεπζε θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πξφζσπα
πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ, λα ρνξεγνχληαη νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία
πνπ ζα αθνινπζείηαη ζηελ επηδίσμε εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, λα εθδίδνληαη ζρεηηθά
ππνδείγκαηα, θαζψο επίζεο θαη νη δηαδηθαζίεο ππφ ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ζπλδξνκή ησλ
πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη γηα ηελ επηδίσμε ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ.
4. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη κέζα ζε πέληε 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. Ο Τπνπξγφο 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 Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
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. Σν 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.

Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη: α) θαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ θάζε
θχζεο εηζνδεκάησλ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ ζπδχγνπ ηνπ, β) θαηάζηαζε ησλ πηζησηψλ ηνπ
θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα θαη γ) ζρέδην δηεπζέηεζεο
νθεηιψλ, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε κε εχινγν ηξφπν θαη ζπζρέηηζε ηφζν ηα ζπκθέξνληα
ησλ πηζησηψλ, φζν θαη ηελ πεξηνπζία, ηα εηζνδήκαηα θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
ηνπ νθεηιέηε.
2. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη:
α) ηε βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη
β) ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' θαη β'ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη γηα ηηο κεηαβηβάζεηο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ, ζηηο νπνίεο πξνέβε ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (ΦΔΚ 67 Α') εθαξκφδεηαη θαη γηα
ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
3. Η δηθάζηκνο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο πξνζδηνξίδεηαη κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο.
4. Ο νθεηιέηεο θαηαζέηεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηε
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζία ηνπ, ηα θάζε θχζεο εηζνδήκαηα ηνπ, ηνπο πηζησηέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο.
5. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλνίγεη ζην αξκφδην δηθαζηήξην θάθεινο ηνπ νθεηιέηε
ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηεο γξακκαηείαο ηνπ φια ηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο.
6. Αλ δελ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πηζησηήο, ε απαίηεζε ηνπ
δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.
7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 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
Επίδοζη ηηρ αίηηζηρ
Ο νθεηιέηεο ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηδίδεη
ζηνπο πηζησηέο αληίγξαθα: α) ηεο αίηεζεο κε νξηζκφ δηθαζίκνπ γηα ηε ζπδήηεζε ηεο,
β) ηεο θαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο πεξηνπζίαο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε θαη
γ) ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ, κε πξφζθιεζε λα ππνβάιινπλ ζηε
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο θαη λα δειψζνπλ αλ

ζπκθσλνχλ κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Οη πηζησηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Οη πην πάλσ πηζησηέο κπνξνχλ, κε έγγξαθν
ηνπο πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ λα πξνηείλνπλ
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ. Με ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο άπξαθηεο,
ηεθκαίξεηαη φηη ν πηζησηήο ζπκθσλεί κε ην ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ. ηελ
πξφζθιεζε γίλεηαη κλεία γηα ηε ζπλέπεηα απηή.
Άπθπο 6
Αναζηολή καηαδιωκηικών μέηπων
1. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 δελ επηθέξεη αλαζηνιή
ησλ κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο 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, θαηά ηνπ νθεηιέηε. Η αλαζηνιή ρνξεγείηαη
έσο ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο 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.
2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πνπ 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 κέρξη λα δεκνζηεπζεί ε απφθαζε επί ηεο αίηεζεο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4.
3. Οη απαηηήζεηο ησλ 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 ιεμηπξφζεζκεο θαη ππνινγίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα θαηά ην
ρξφλν θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο αμία ηνπο.
4. ε πεξίπησζε νθεηιήο απφ ζηεγαζηηθφ δάλεην ην δηθαζηήξην ηεο παξαγξάθνπ 1
κπνξεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ επηηξέπεη ην εηζφδεκα ηνπ νθεηιέηε,
λα ρνξεγήζεη ηελ αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ νθεηιή απηή κε ή
ρσξίο ηνλ φξν ηεο θαηαβνιήο εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε φινπ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ ελήκεξε ηνθνρξενιπηηθή δφζε πνπ ζα φθεηιε λα θαηαβάιιεη απφ ην
ρξνληθφ ζεκείν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο θαη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο
απφθαζεο, αλ ε ζχκβαζε δαλείνπ δελ είρε θαηαγγειζεί ή δελ εκθάληδε ιεμηπξφζεζκεο
νθεηιέο.
Άπθπο 7

Δικαζηικόρ ζςμβιβαζμόρ
1. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ πνπ αξρίδεη κε ηελ πάξνδν δχν
κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
4, ν νθεηιέηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ πηζησηψλ, κπνξεί λα
επηθέξεη κεηαβνιέο ζην αξρηθφ ζρέδην δηεπζέηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
ζπκθσλία φισλ ησλ πηζησηψλ. Οη πηζησηέο ελεκεξψλνληαη κε δηθή ηνπο επηκέιεηα γηα
ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο θαη ιακβάλνπλ ζέζε εγγξάθσο γηα ην αλακνξθσκέλν ζρέδην
κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηξνπνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κφλν κία θνξά.
2. Αλ θαλέλαο πηζησηήο δελ πξνβάιεη αληηξξήζεηο γηα ην αξρηθφ ή ην ηξνπνπνηεκέλν
ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ ή ζπγθαηαηίζεληαη φινη ζε απηφ, ζεσξείηαη φηη ν
ζπκβηβαζκφο έρεη γίλεη απνδεθηφο. Ο Δηξελνδίθεο κε απφθαζε ηνπ επηθπξψλεη ην
ζρέδην, ην νπνίν απνθηά πιένλ ηζρχ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Η αίηεζε γηα ξχζκηζε θαη
απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο ζεσξείηαη φηη αλαθιήζεθε.
3. 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 εμαζθαιηδφκελεο απαηηήζεηο θαη
πηζησηέο κε απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ησλ ηπρφλ εξγαηηθψλ απαηηήζεσλ,
ην δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο πηζησηέο πνπ
ππνβάιιεηαη εγγξάθσο κέρξη ηε ζπδήηεζε, ππνθαζηζηά ηελ έιιεηςε ζπγθαηάζεζεο ησλ
πηζησηψλ πνπ αληηηίζεληαη θαηαρξεζηηθά ζην ζπκβηβαζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή
ζεσξείηαη φηη επήιζε ν ζπκβηβαζκφο θαη φηη αλαθιήζεθε ε αίηεζε γηα ηελ απαιιαγή
απφ ηα ρξέε.
4. 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.
5. Αλ δελ εληαρζεί ζην ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ απαίηεζε αλέγγπνπ πηζησηή,
ζηνλ νπνίν επηδφζεθαλ ε αίηεζε θαη ην ζρέδην, ε απαίηεζε απνζβέλλπηαη, αλ ν
πηζησηήο δελ ιάβεη εγγξάθσο ζέζε επί ηνπ ζρεδίνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5.
6. Οη πηζησηέο δελ απνθηνχλ απαίηεζε θαηά ηνπ νθεηιέηε γηα ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο
πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη ην ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ.
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. 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,
ιακβάλνληαο ππφςε ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηα ηνπ, ηδίσο εθείλα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία, ηε δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ηνπ ζπδχγνπ, θαη ζηαζκίδνληαο απηά κε
ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ,
ηνλ ππνρξεψλεη λα θαηαβάιιεη κεληαίσο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ
νξηζκέλν πνζφ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ ζπκκέ-ηξσο
δηαλεκφκελν.
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. ε 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. ε 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 απν απηφλ αμίσζε θαηαβνιήο ζηελ αλαινγία
πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε εμαηηίαο ηεο έληαμεο ηεο
απαίηεζεο ζηε ξχζκηζε. ε 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. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ
θαηάζεζε ζην Σακείν 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 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. ε 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. ε 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
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 Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
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
δηαζθάιηζε ηεο ζε φιν ην λφκηκν χςνο ηεο ράξηλ ησλ πηζησηψλ, ε πξφζθνξε εθπνίεζε
ηεο, ε πξνλνκηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζην
εθπνηνχκελν πξάγκα θαη ε ζχκκεηξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλέγγπσλ πηζησηψλ. Οη
δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα πεξί ζπλδίθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνλ
εθθαζαξηζηή.
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, εθφζνλ ηνχην δελ ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν απφ

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φξην αθνξνιφγεηεο
πξνζαπμεκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ.

απφθηεζεο

πξψηεο

θαηνηθίαο,

ηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην ξπζκίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ησλ
πηζησηψλ κέρξη ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζην νγδφληα πέληε ηνηο εθαηφ ηεο
εκπνξηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, φπσο απηή απνηηκάηαη απφ ην
δηθαζηήξην.
Η ξχζκηζε κπνξεί λα πξνβιέπεη θαη πεξίνδν ράξηηνο. 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 Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη
κέηξεζε, αλαπξνζαξκνδφκελν κε επηηφθην αλαθνξάο απηφ ησλ Πξάμεσλ Κχξηαο
Αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαη ρσξίο αλαηνθηζκφ. Οη
απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζην αθίλεην ηθαλνπνηνχληαη
πξνλνκηαθά 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. 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. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ηεο ξχζκηζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλ δελ
ππάξρεη θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ κεληαίσλ δφζεσλ. 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.
3.
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 αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 159 θαη 160
ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα.
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 α-

παιιαγή πνπ έρεη ήδε απνθαζηζηεί. 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.
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 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. Σν
δηθαζηήξην κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πηζησηέο πηζηνπνηεί ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ην ππφινηπν ησλ νθεηιψλ.
2. ε 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. ε 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

Σα 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.

Άθπο 13
Σήπηζη Απσείος Αιηήζεων
1. ηε 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. ην 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 γη' απηέο, εθφζνλ νη
αηηήζεηο απνξξηθζνχλ ακεηάθιεηα, αλαθιεζνχλ ή θαηαιήμνπλ ζε δηθαζηηθφ
ζπκβηβαζκφ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 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
Τπνπξγνχ 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.
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.

Άπθπο 16
Χπόνορ 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'). Σα 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.
Άπθπο 18
Αύξηζη θέζεων Ειπηνοδικών
Ο αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ Δηξελνδηθψλ απμάλεηαη θαηά νγδφληα θαη
νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε επηαθφζηεο ζαξάληα κία.
Άπθπο 19
Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ
1. Γηα έμη κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο απαγνξεχεηαη ν πιεηζηεξηαζκφο ηνπ αθηλήηνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 9.
2. Αηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ππνβάιινληαη κεηά ηελ πάξνδν πέληε
κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Άπθπο 20
1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη:

α) ε νξγάλσζε θαη εηδηθφηεξα ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο κε
ηίηιν «Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Αλάπηπμεο», πνπ ηδξχζεθε κε ην π.δ. 28/2010, ζε
νξγαληθέο κνλάδεο (Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα, απηνηειή Γξαθεία),
β) ν ηίηινο, ε έδξα θαη ε αξκνδηφηεηα ησλ πην πάλσ νξγαληθψλ κνλάδσλ,
γ) νη θιάδνη ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ
νξγαληθψλ ζέζεσλ θάζε θιάδνπ,
δ) ν θιάδνο θαη βαζκφο ηνπ πξντζηακέλνπ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πεξίπησζε α '.
πληζηψληαη επίζεο ζέζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ππαιιήισλ πνπ κπνξεί λα
πξνζιεθζνχλ κε ζχκβαζε θαη θαηαλέκνληαη νη ζέζεηο απηέο θαηά εηδηθφηεηα.
2. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα θαιπθζνχλ
κε κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο ή κεηαηάμεηο ππαιιήισλ απφ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ίδηνπ ή άιισλ Τπνπξγείσλ ή
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ. Σηο ίδηεο ζέζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέμνπλ,
θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αξρηθή επηινγή ππεξεζίαο ηνπνζέηεζεο, νη
εθπαηδεπφκελνη ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.
3. ΟΙ κεηαηάμεηο δηελεξγνχληαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, χζηεξα απφ
πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο θαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:
α) Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθφ
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη βεβαίσζε ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ. Η Γηεχζπλζε απηή
ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαξηίδεη θαηάινγν κε βάζε ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπο.
β) Οη ππνςήθηνη πξνο κεηάηαμε αμηνινγνχληαη απφ Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη απνηειείηαη
απφ:
αα) έλαλ ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, σο
Πξφεδξν, κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία θαη πηζηνπνηεκέλε γλψζε δηνηθεηηθήο
επηζηήκεο, θαηά πξνηίκεζε απφθνηην ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
ββ) έλα κέινο ηνπ δηδαθηηθνχ - εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζηα αληηθείκελα ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ή ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη
γγ) έλαλ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο πξνηεηλφκελν απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ΔΚΓΓΑ.

γ) ΟΙ ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη ζε πξνθνξηθή εμέηαζε ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο. Η εμέηαζε απνζθνπεί ζηε δηαθξίβσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, πλεπκαηηθήο
ζπγθξφηεζεο θαη ππεξεζηαθήο επάξθεηαο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ
ζέζεσλ ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα κεηαηαγνχλ.
δ) Η επηηξνπή κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηίδεη πίλαθα ζηνλ νπνίν
θαηαηάζζνληαη θαηά αμηνινγηθή ζεηξά φζνη επηιέγνληαη γηα κεηάηαμε.
ε) Οη κεηαηάμεηο δηελεξγνχληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ.
ζη) Γηα ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηεξνχληαη πξαθηηθά, ηα νπνία είλαη ζηε
δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
δ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο ζέκα.
Άπθπο 21
Σν άξζξν 5 ηνπ λ. 1279/1982 (ΦΔΚ 108 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 9
ηνπ λ. 3190/2003 (ΦΔΚ 249 Α'), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Αξζξν 5
1. Η δηάξθεηα ησλ κηζζψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 θαη ησλ
αλαλενχκελσλ κηζζψζεσλ ηνπ άξζξνπ 3 δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε.
Η δηάξθεηα ησλ κηζζψζεσλ απηψλ παξαηείλεηαη έσο ηέζζεξα (4) επηπιένλ έηε ζε
επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) νη επηρεηξήζεηο εληφο δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο λα έρνπλ
ππνβάιεη πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο/νινθιήξσζεο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζην πιαίζην
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξναπαηηεί δηάξθεηα κίζζσζεο κεγαιχηεξε ησλ έμη
(6) εηψλ, ή
β) λα νινθιεξσζνχλ εληφο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ έμη (6) εηψλ ζπγρσλεχζεηο
επηρεηξήζεσλ εληφο ησλ θεληξηθψλ αγνξψλ.
2. ε πεξίπησζε κε ππαγσγήο ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο ηεο επηρείξεζεο ή κε
νινθιήξσζεο ηεο εγθεθξηκέλεο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο, ή ζε θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη
ηα έμη (6) έηε.
3. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Οξγαληζκψλ Κεληξηθήο Αγνξάο Αζελψλ Α.Δ. θαη
Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ., χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.., κπνξεί λα
αλαλεψλεη ηηο κηζζψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κέρξη έμη (6) έηε θάζε θνξά απφ ηε ιήμε

ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.. ηνπ
Οξγαληζκνχ.»
Άπθπο 22
Έναπξη ιζσύορ ηος νόμος
Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2010,
εθηφο απφ ηα άξζξα 20 θαη 21 ε ηζρχο ησλ νπνίσλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ
εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.

Λεπθάδα, 31 Ινπιίνπ 2010

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο

Αζήλα, 31 Ινπιίνπ 2010

