
Ο ν. 3869/2010 όπωρ είσε 

μέσπι 13.06.2013 

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε 

με ηον ν. 4161/2013 

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε 

με ηον ν. 4336/2015 

Άξζξν 1 
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εθαξκνγήο 
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 ηνπο" θαη 

απαιιαγή. Σελ χπαξμε δφινπ απνδεηθλχεη 

ν πηζησηήο. 
 

 Πεδίν εθαξκνγήο 
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 ηνπο" θαη απαιιαγή. Σελ 

χπαξμε δφινπ απνδεηθλχεη ν πηζησηήο. 
 

Πεδίν εθαξκνγήο 
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. 

Σελ 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. 
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2. Δελ επηηξέπεηαη ε ξχζκηζε νθεηιψλ, νη 

νπνίεο: είηε 
α) έρνπλ αλαιεθζεί ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 4 είηε 
β) πξνέθπςαλ απφ αδηθνπξαμία πνπ δηαπξάρζεθε 

κε δφιν, απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα, 

ρξεκαηηθέο πνηλέο, θφξνπο θαη ηέιε πξνο 

ην Δεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ 

βαζκνχ, ηέιε πξνο λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εηζθνξέο πξνο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είηε 
γ) πξνέθπςαλ απφ ρνξήγεζε δαλείσλ απφ Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηνπ λ. 

3586/2007, φπσο ηζρχνπλ (Α' 151). 
 

2. Δελ επηηξέπεηαη ε ξχζκηζε νθεηιψλ, νη νπνίεο: είηε 
α) έρνπλ αλαιεθζεί ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 είηε 
β) πξνέθπςαλ απφ αδηθνπξαμία πνπ δηαπξάρζεθε κε δφιν, 

απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο, θφξνπο 

θαη ηέιε πξνο ην Δεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, 

ηέιε πξνο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

εηζθνξέο πξνο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είηε 
γ) πξνέθπςαλ απφ ρνξήγεζε δαλείσλ απφ Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 

θαη 16 ηνπ λ. 3586/2007, φπσο ηζρχνπλ (Α' 151). 

2. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ εκπίπηεη 

ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ησλ πξνζψπσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πξνο ηνπο ηδηψηεο. ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο: α) νη βεβαησκέλεο νθεηιέο ζηελ Φνξνινγηθή 

Δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Δηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Δ.), ηνλ Κψδηθα Γίζπξαμεο Δεκνζίσλ 

Γζφδσλ (Κ.Γ.Δ.Γ.) θαη ηνλ Σεισλεηαθφ Κψδηθα, φπσο 

έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο πξνζαπμήζεηο θαη ηνπο 

ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηηο επηβαξχλνπλ, 

β) νη βεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.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 Δεκφζην θαη ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη γ) 

αζθαιηζηηθέο νθεηιέο πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κε 

βάζε ηηο πξνζαπμήζεηο θαη ηνπο ηφθνπο εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο. Σα 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. Απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε 

ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κία 

θνξά. 

3. Απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ηνπ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κπνξεί λα γίλεη 

κφλν κία θνξά. 

3. ηελ 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 Δηνίθεζε 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 αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηνλ 

παξφληα λφκν. εθφζνλ νη ππνζέζεηο εθθξεκνχλ ελψπηνλ 

ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη 

δελ έρνπλ αθφκε ζπδεηεζεί. 
ην 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. Δελ 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 
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εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 
 
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, Επηηξνπήο 

Φηιηθνχ Δηαθαλνληζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 2251/ 1994 (ΦΕΚ 191 

Α), φπσο ηζρχεη, ή Ελσζεο Καηαλαισηψλ 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2251/1994 ή ηνπ 

Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ Επελδπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ ή δηθεγφξνπ ή άιινπ δεκφζηνπ 

ή ηδησηηθνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

θνξέα απφ απηνχο πνπ νξίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3. 
 

Δηαδηθαζία Πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 
 
1. Σα κέξε δχλαληαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ 

άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο λα πξνζθχγνπλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο. ε πεξίπησζε πνπ 

επηιεγεί απηή ε δηαδηθαζία θαη απνηχρεη, ν νθεηιέηεο 

δχλαηαη λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γηξελνδηθείνπ 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. ην πιαίζην ηνπ 

πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ν νθεηιέηεο δχλαηαη λα 

δεηά ηε ζπκβνπιεπηηθή ζπλδξνκή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Καηαλαισηή, ηεο Γπηηξνπήο Φηιηθνχ Δηαθαλνληζκνχ 

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 

Σξαπεδηθψλ Γπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή δηθεγφξνπ. 

Δηαδηθαζία Πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 
 
1. Σα κέξε δχλαληαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ 

άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο λα πξνζθχγνπλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο. ε πεξίπησζε πνπ 

επηιεγεί απηή ε δηαδηθαζία θαη απνηχρεη, ν νθεηιέηεο 

δχλαηαη λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γηξελνδηθείνπ 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. ην πιαίζην ηνπ 

πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ν νθεηιέηεο δχλαηαη λα 

δεηά ηε ζπκβνπιεπηηθή ζπλδξνκή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Καηαλαισηή, ηεο Γπηηξνπήο Φηιηθνχ Δηαθαλνληζκνχ 

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 

Σξαπεδηθψλ Γπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή δηθεγφξνπ. 

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 

Εηξελνδίθε. 

 
 
 

Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 θαηαξγνχληαη. 
 

 
 
 

Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 θαηαξγνχληαη. 
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3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα 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 

 
 
 

Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 θαηαξγνχληαη. 
 
 
 

 
 
 

Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 θαηαξγνχληαη. 
 
 

 



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 "θαζψο θαη ην επηηφθην 

κε ην νπνίν εθηνθίδεηαη ε νθεηιή". 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. 

4. Σα 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 

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. 

4. Σα 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 

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. 
 

  «4.α. Σν Δεκφζην, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

α΄ θαη β΄ βαζκνχ (Ο.Σ.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 Δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο (ΚΦ.Δ.). ηνλ Κψδηθα 

Γίζπξαμεο Δεκνζίσλ Γζφδσλ (Κ.Γ.Δ.Γ.), αλαιπφκελεο ζε 



θεθάιαην, πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο, αλαθέξνληαο θαη ην επηηφθην εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο, β) ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ πξνο ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.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 

Γιιεληθή Γπηθξάηεηα νθείιεη λα νξίζεη αληίθιεην ζηελ 

Γιιεληθή Γπηθξάηεηα θαηά ην άξζξν 142 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο θαη λα ηνλ γλσζηνπνηήζεη ζηνλ 

νθεηιέηε. Μέρξη ηε γλσζηνπνίεζε ηεθκαίξεηαη σο 

αληίθιεηνο ν ηειεπηαίνο εθρσξεηήο ηεο απαίηεζεο κε 

θχξηα θαηνηθία ή έδξα ζηελ Γιιεληθή Γπηθξάηεηα.» 

5. Αλ εθρσξεζεί απαίηεζε πηζησηή πξνο ηξίηνπο, ν 

εθδνρέαο πνπ δελ έρεη θχξηα θαηνηθία ή έδξα ζηελ 

Γιιεληθή Γπηθξάηεηα νθείιεη λα νξίζεη αληίθιεην ζηελ 

Γιιεληθή Γπηθξάηεηα θαηά ην άξζξν 142 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο θαη λα ηνλ γλσζηνπνηήζεη ζηνλ 

νθεηιέηε. Μέρξη ηε γλσζηνπνίεζε ηεθκαίξεηαη σο 

αληίθιεηνο ν ηειεπηαίνο εθρσξεηήο ηεο απαίηεζεο κε 

θχξηα θαηνηθία ή έδξα ζηελ Γιιεληθή Γπηθξάηεηα.» 
 
 
 
 
 
 
 

Άπθπο 3 

https://www.blogger.com/nullΑξκφδην 

δηθαζηήξην - Δηαδηθαζία 
 
Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο 

αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 είλαη ην 

Εηξελνδηθείν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ 

ν νθεηιέηεο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ, άιισο 

ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. To αξκφδην 

Εηξελνδηθείν δηθάδεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. 

Αξκφδην δηθαζηήξην - Δηαδηθαζία 
 
Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 είλαη ην 

Εηξελνδηθείν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν νθεηιέηεο 

έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ, άιισο ηε ζπλήζε δηακνλή 

ηνπ. To αξκφδην Εηξελνδηθείν δηθάδεη κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. 

Αξκφδην δηθαζηήξην - Δηαδηθαζία 
 
Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 είλαη ην 

Εηξελνδηθείν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν νθεηιέηεο 

έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ, άιισο ηε ζπλήζε δηακνλή 

ηνπ. To αξκφδην Εηξελνδηθείν δηθάδεη κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. 
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Άπθπο 4 

https://www.blogger.com/nullΚαηάζεζε 

αίηεζεο θαη εγγξάθσλ 
 
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 απαηηήζεψλ 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 

Καηάζεζε αίηεζεο θαη εγγξάθσλ 
 
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 απαηηήζεψλ 

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 

Καηάζεζε αίηεζεο θαη εγγξάθσλ 
 
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 Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, Δηθαηνζχλεο Δηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ θαη Γξγαζίαο 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. 
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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 

πξνβιέπνληαί 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 (ΦΕΚ 67 Α) εθαξκφδεηαη θαη γηα 

ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ. 
 
 
 

2. Η αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πξνο 

δηεπθφιπλζε ηνπ πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη φρη 

σο ζηνηρείν παξαδεθηνχ, ζπλνδεχεηαη απφ: α. έγγξαθα 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζία ηνπ, 

ηα θάζε θχζεο εηζνδήκαηά ηνπ, ηνπο πηζησηέο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο 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 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. Σα ππφ α΄ θαη β΄ έγγξαθα 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο.» 

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. 

3. Η δηθάζηκνο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο πξνζδηνξίδεηαη κέζα ζε έμη κήλεο 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο. «Γηα 

ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη ηε 

ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ εθαξκφδεηαη 

θαη ην άξζξν 781 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Δηθνλνκίαο.» 
 
 

3. Η δηθάζηκνο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο. Με ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε εκέξα επηθχξσζεο, θαηά 

ηελ νπνία είηε ζα επηθπξσζεί ν ελδερφκελνο 

πξνδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο απφ ηνλ Γηξελνδίθε είηε ζα 

ζπδεηεζεί ελδερφκελν αίηεκα γηα ηελ έθδνζε 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο. Γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο θαη ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 781 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Δηθνλνκίαο. Η εκέξα επηθχξσζεο πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθψο δχν (2) κήλεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο. Μέρξη ηελ εκέξα ηεο επηθχξσζεο δελ 

επηηξέπεηαη ε ιήςε θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ 

νθεηιέηε, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο θαη 

λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Απφ ηελ 

εκέξα θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη 

λα πξνβαίλεη ζηηο κεληαίεο θαηαβνιέο πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 εδάθην γ΄ ηνπ παξφληνο.» 

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. Ο νθεηιέηεο θαηαζέηεη κέζα ζε έλα κήλα 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηε 

γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, έγγξαθα 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηνπζία ηνπ, ηα θάζε θχζεο εηζνδήκαηά 

ηνπ, ηνπο πηζησηέο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπο. 

 
Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3869/2010 θαηαξγείηαη. 

 

4. Γθφζνλ 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. Γθφζνλ 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. 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. 
 
 

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. 
 
 

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 

Γηξελνδίθε είηε ζπδεηείηαη αη ελδερφκελν αίηεκα γηα 

ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη ηε ιήςε 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 781 

ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο. 
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. 
 
 
 



6. Αλ δελ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζηαζε 

ηεο παξαγξάθνπ 1 πηζησηήο, ε απαίηεζή 

ηνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνξεία ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1. 

6. Αλ δελ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πηζησηήο, ε απαίηεζή ηνπ δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1. 

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) 

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. 
 

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ππνδείγκαηα 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, δειψζεσλ, 

θαηαζηάζεσλ θαη ζρεδίσλ δηεπζέηεζεο 

νθεηιψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν 

απηφλ. 
 

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Δηθαηνζχλεο, 

Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη ππνδείγκαηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, 

δειψζεσλ, θαηαζηάζεσλ θαη ζρεδίσλ δηεπζέηεζεο 

νθεηιψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Δηθαηνζχλεο, 

Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη ππνδείγκαηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, 

δειψζεσλ, θαηαζηάζεσλ θαη ζρεδίσλ δηεπζέηεζεο 

νθεηιψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφλ. 

Άπθπο 5 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=716357248462743820


https://www.blogger.com/nullΕπίδνζε 

ηεο αίηεζεο 
 
Ο νθεηιέηεο ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα 

κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

επηδίδεη ζηνπο πηζησηέο «αληίγξαθν ηεο 

αίηεζεο κε νξηζκφ δηθαζίκνπ γηα ηε 

ζπδήηεζή ηεο,» 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 έγγξαθφ 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. 

Πξνδηθαζία 
 
1. Ο νθεηιέηεο πξέπεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ θαηάζεζε λα επηδψζεη ηελ αίηεζε ζηνπο πηζησηέο 

θαη ηνπο εγγπεηέο. Γληφο 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 Γηξελνδίθε ζηελ ηαρζείζα εκέξα, θαηά ηα 

άξζξα 210 επ. θαη 293 Κ.Πνι.Δ., θαη επηθέξεη ηελ 

αλάθιεζε ηεο αίηεζεο 

Πξνδηθαζία 
 
1. Ο νθεηιέηεο πξέπεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ θαηάζεζε λα επηδψζεη ηελ αίηεζε ζηνπο πηζησηέο 

θαη ηνπο εγγπεηέο. Γληφο 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 Γηξελνδίθε ζηελ ηαρζείζα εκέξα, θαηά ηα 

άξζξα 210 επ. θαη 293 Κ.Πνι.Δ., θαη επηθέξεη ηελ 

αλάθιεζε ηεο αίηεζεο. 
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 2. Αλ δελ επέιζεη ζπκβηβαζκφο θαη επηθχξσζε, ν 

Γηξελνδίθεο  απνθαζίδεη  θαηά  ηελ  εκέξα  επηθχξσζεο 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή ή θαη 

απηεπαγγέιησο ηελ αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθψλ 

κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ηε δηαηήξεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ, θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή κεληαίσλ δφζεσλ κέρξη 

ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αίηεζεο, νη 

νπνίεο θαηαλέκνληαη ζπκκέηξσο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

θαηαβνιέο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 2, ή ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 2, εθφζνλ 

πθίζηαηαη αίηεκα εμαίξεζεο εθπνίεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ζηελ θχξηα θαηνηθία. Οη κεληαίεο 

θαηαβνιέο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ 

έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο, ζπλππνινγίδνληαη ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαβνιψλ ηνπ άξζξνπ 8 

παξάγξαθνο 2 ή αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 9 

παξάγξαθνο 2. Σν πνζφ ησλ ηειεπηαίσλ ελήκεξσλ 

κεληαίσλ θαηαβνιψλ ζα πξέπεη λα είλαη εχινγν κε 

βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνχληνο, 

σζηφζν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 10% ησλ 

κεληαίσλ δφζεσλ πνπ φθεηιε λα θαηαβάιεη ζε φινπο 

ηνπο δαλεηζηέο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο, ην δε ειάρηζην πνζφ θαηαβνιήο ζπλνιηθά 

ζηνπο δαλεηζηέο αλέξρεηαη ζε 40 επξψ κεληαίσο. 

Γμαίξεζε ζην παξαπάλσ φξην πθίζηαηαη, αλ ν αηηψλ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 5 

ηνπ παξφληνο, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νξίδεηαη απφ 

ηνλ Γηξελνδίθε ρακειφηεξε ή κεδεληθή δφζε. ε 

πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξεί ππαηηίσο ηελ 

θαηαβνιή ησλ δφζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ 

Γηξελνδίθε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 

ηξηψλ (3) κελψλ, εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ην άξζξν 11 

παξ.2 ηνπ λ.3869/2010. Η επηθχξσζε ή ε φπνηα 

απφθαζε αλαθαινχληαη ή κεηαξξπζκίδνληαη θαηά ην 

άξζξν 758 κε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο ξχζκηζεο θαηά 

ην άξζξν 781 παξ. 2 ηνπ Κ.Πνι.Δ. 

2. [α] Αλ δελ επέιζεη ζπκβηβαζκφο θαη επηθχξσζε, ν 

Γηξελνδίθεο  απνθαζίδεη  θαηά  ηελ  εκέξα  επηθχξσζεο 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή ή θαη 

απηεπαγγέιησο ηελ αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθψλ 

κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ηε δηαηήξεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ, θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή κεληαίσλ δφζεσλ κέρξη 

ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αίηεζεο, νη 

νπνίεο θαηαλέκνληαη ζπκκέηξσο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

θαηαβνιέο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 2, ή ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 2, εθφζνλ 

πθίζηαηαη αίηεκα εμαίξεζεο εθπνίεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ζηελ θχξηα θαηνηθία. [β] Οη κεληαίεο 

θαηαβνιέο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ 

έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο, ζπλππνινγίδνληαη ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαβνιψλ ηνπ άξζξνπ 8 

παξάγξαθνο 2 ή αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 9 

παξάγξαθνο 2. [γ] Σν πνζφ ησλ ηειεπηαίσλ ελήκεξσλ 

κεληαίσλ θαηαβνιψλ ζα πξέπεη λα είλαη εχινγν κε 

βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνχληνο, 

σζηφζν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 10% ησλ 

κεληαίσλ δφζεσλ πνπ φθεηιε λα θαηαβάιεη ζε φινπο 

ηνπο δαλεηζηέο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο, ην δε ειάρηζην πνζφ θαηαβνιήο ζπλνιηθά 

ζηνπο δαλεηζηέο αλέξρεηαη ζε 40 επξψ 

κεληαίσο. [δ] Γμαίξεζε ζην παξαπάλσ φξην πθίζηαηαη, 

αλ ν αηηψλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 

παξάγξαθνο 5 ηνπ παξφληνο, πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία νξίδεηαη απφ ηνλ Γηξελνδίθε ρακειφηεξε ή 

κεδεληθή δφζε. [ε] ε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο 

θαζπζηεξεί ππαηηίσο ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ πνπ 

νξίδνληαη απφ ηνλ Γηξελνδίθε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, εθαξκφδεηαη 

αλαινγηθά ην άξζξν 11 παξ.2 ηνπ λ.3869/2010. [ζη] [Η 

επηθχξσζε ή ε φπνηα απφθαζε αλαθαινχληαη ή 

κεηαξξπζκίδνληαη θαηά ην άξζξν 758 κε δπλαηφηεηα 

πξνζσξηλήο ξχζκηζεο θαηά ην άξζξν 781 παξ. 2 ηνπ 

Κ.Πνι.Δ.] *Η απφθαζε πεξί επηθχξσζεο αλαθαιείηαη ή 

κεηαξξπζκίδεηαη θαηά ην άξζξν 758 ΚΠνιΔ.* 
 



Γηα ην εληφο *...* εδάθην παξαηεξεηέα ηα εμήο : 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν Α.4. 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ηνπ λ. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015): «ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3869/2010 πξνζηίζεηαη εδάθην ζη΄ 

σο εμήο». Όκσο ε παξ. 2 ηνπ άξ. 5 έρεη ήδε εδάθην ζη΄ 

- εληφο [...] -  θαη έηζη δελ θαζίζηαηαη μεθάζαξν αλ (α) 

ην ππφ ην λ. 4161/2013 εδάθην ζη΄ πξέπεη λα δηαγξαθεί 

εληειψο θαη λα πξνζηεζεί αλη’ απηνχ ην λέν – ππφ ην λ. 

4336/2015 – εδάθην, ή (β) αλ ν λνκνζέηεο εθθξάζηεθε 

ιαλζαζκέλα θαη ήζειε απιψο λα πξνζζέζεη δ΄ εδάθην 

ζηελ παξάγξαθν ρσξίο λα δηαγξαθεί ην ζη΄. 
Το πλέον αξιοζημείωηο δε, είλαη φηη ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπαξάγξαθν Α.4. 10 ε ίδηα παξάγξαθνο («Η παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3859/2010») αντικαθίσταται κε 

ην ακέζσο παξαθάησ πεξηερφκελν: 
 
«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 ΚΠνιΔ, 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 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 ΚΠνιΔ. 

  3. Σν 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 πκβνπιίνπ Δηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ 

Υξένπο δπλάκεη ηνπ λ. 4224/2013 ή κέρξηο φηνπ εθδνζεί 

ε αλσηέξσ απφθαζε, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

ζηελ Έξεπλα Οηθνλνκηθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (Γ.Ο.Π.) 

πνπ δηελεξγεί θάζε ρξφλν ε Γιιεληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, 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. ε θάζε 

πεξίπησζε, ην ειάρηζην ζπλνιηθφ πνζφ θαηαβνιήο 

ζηνπο δαλεηζηέο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ 

ζαξάληα (40) επξψ κεληαίσο. Γμαίξεζε 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. 

  4. ε 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. 
 

Άρθρο 5α 



  Σαρεία Δηεπζέηεζε Μηθξννθεηιψλ 
1. Γθφζνλ 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 Δενληνινγίαο πνπ ζεζπίζηεθε κε Απφθαζε 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Γιιάδνο - Γπξσζχζηεκα Γπηηξνπή 

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. 



  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 θάθεινο ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζηαθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο θαη ησλ πάζεο θχζεσλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

ηδίνπ θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπ. ε 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. 



  3. ε 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. ηηο 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 

Αλαζηνιή θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ 
 
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 

Αλαζηνιή θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ 
 
1. Μεηά ηε ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Γηξελνδίθε θαηά ηελ 

εκέξα επηθχξσζεο 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. 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. 

Αλαζηνιή θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ 
«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 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 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=716357248462743820
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=716357248462743820
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=716357248462743820


νθεηιέηε. 
 
 
 
 
 
. 

επδνθίκεζε ηεο θχξηαο αίηεζεο θαη β) ηελ πξφθιεζε 

νπζηψδνπο βιάβεο ζηα ζπκθέξνληα ηνπ αηηνχληνο. 

2. To 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. 
 
 

2. To 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. 
 
 

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. Σν 

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. 

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. 

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. 

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 

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 

 
 
 
 

Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3869/2010 θαηαξγείηαη 

 
 

Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3869/2010 θαηαξγείηαη 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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ζπκβηβαζκφο 
 
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. 

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 Γηξελνδίθε, ππνβάιινπλ ην ζρέδην θαη δεηνχλ ηελ 

επηθχξσζή ηνπ. Σν ζρέδην επηθπξψλεηαη απφ ηνλ 

Γηξελνδίθε θαη απνθηά πιένλ ηζρχ δηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ. Η αίηεζε γηα ξχζκηζε θαη απαιιαγή απφ 

ηηο νθεηιέο αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο. 
 

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 Γηξελνδίθε, ππνβάιινπλ ην ζρέδην θαη δεηνχλ ηελ 

επηθχξσζή ηνπ. Σν ζρέδην επηθπξψλεηαη απφ ηνλ 

Γηξελνδίθε θαη απνθηά πιένλ ηζρχ δηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ. Η αίηεζε γηα ξχζκηζε θαη απαιιαγή απφ 

ηηο νθεηιέο αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο. 

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 Εηξελνδίθεο κε απφθαζή 

ηνπ επηθπξψλεη ην ζρέδην, ην νπνίν 

απνθηά πιένλ ηζρχ δηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ. Η αίηεζε γηα ξχζκηζε θαη 

απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο ζεσξείηαη φηη 

αλαθιήζεθε. 
 

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 Γηξελνδίθεο 

ππνθαζηζηά ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

ηελ έιιεηςε ζπγθαηάζεζεο ησλ πηζησηψλ πνπ 

αληηηίζεληαη θαηαρξεζηηθά ζην ζπκβηβαζκφ. ηελ 

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. 

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 Γηξελνδίθεο 

ππνθαζηζηά ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

ηελ έιιεηςε ζπγθαηάζεζεο ησλ πηζησηψλ πνπ 

αληηηίζεληαη θαηαρξεζηηθά ζην ζπκβηβαζκφ. ηελ 

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. 
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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 θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο, 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. 

3. Δελ 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. 
 
 

 

3. Δελ 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. Δελ 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. 

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. 

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. 

 
Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 θαηαξγνχληαη 

 
Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 θαηαξγνχληαη 

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. 

 
Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 θαηαξγνχληαη 

 
Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 θαηαξγνχληαη 

Άπθπο 8 
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ξχζκηζε ρξεψλ 
 
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. 
 

Δηθαζηηθή ξχζκηζε ρξεψλ 
 
1. Αλ ην ζρέδην δελ γίλεηαη δεθηφ απφ ηνπο πηζησηέο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ή αλ εθδειψζεθαλ αληηξξήζεηο 
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πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ θαη απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε. Η 
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πνπ πηζησηήο δελ έρεη εληαρζεί ζην ζρέδην 
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Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο νξίδνληαο λέα δηθάζηκν. 
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πνπ πηζησηήο δελ έρεη εληαρζεί ζην ζρέδην 
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2. Αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

νθεηιέηε δελ είλαη επαξθή, ην δηθαζηήξην, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα πάζεο θχζεσο 

εηζνδήκαηά 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 νηθνγέλεηάο ηνπ, ηνλ 

ππνρξεψλεη λα θαηαβάιιεη κεληαίσο θαη 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ 

νξηζκέλν πνζφ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ 

ζπκκέηξσο 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 απφ 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 

2. Αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε δελ είλαη 

επαξθή, ην δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πάζεο 

θχζεσο εηζνδήκαηά 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 νηθνγέλεηάο ηνπ, ηνλ ππνρξεψλεη λα θαηαβάιεη 

κεληαίσο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ έσο πέληε 

εηψλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ, νξηζκέλν πνζφ γηα 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ, 

ζπκκέηξσο 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 

απφ 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 

απαίηεζήο ηνπ ζηηο ζέζεηο ησλ ππνινίπσλ πηζησηψλ 

γηα ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζηελ απαίηεζή ηνπ θαη 

έρεη απφ απηνχο αμίσζε θαηαβνιήο ησλ πνζψλ πνπ 

εηζέπξαμαλ εμαηηίαο ηεο κε έληαμεο ηεο απαίηεζήο ηνπ 

ζηηο ππφ ξχζκηζε νθεηιέο. To δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηελ θαηάζεζε ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Δαλείσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαλνκψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε πνπ έρεη 

εληαρζεί ζε ξχζκηζε κέρξη ηελ επαιήζεπζή ηεο κε 

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 

πκβνπιίνπ Δηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Υξένπο δπλάκεη ηνπ 

λ. 4224/2013 ή κέρξηο φηνπ εθδνζεί ε αλσηέξσ 

απφθαζε, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Έξεπλα 

Οηθνλνκηθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (Γ.Ο.Π.) πνπ δηελεξγεί 

θάζε ρξφλν ε Γιιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 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. 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 

απφ 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 

απαίηεζήο ηνπ ζηηο ζέζεηο ησλ ππνινίπσλ πηζησηψλ 

γηα ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζηελ απαίηεζή ηνπ θαη 



αλαινγία ηεο απαίηεζήο ηνπ ζηηο ζέζεηο 

ησλ ππνινίπσλ πηζησηψλ γηα ηα πνζά 

πνπ αλαινγνχλ ζηελ απαίηεζή ηνπ θαη 

έρεη απφ απηνχο αμίσζε θαηαβνιήο ησλ 

πνζψλ πνπ εηζέπξαμαλ εμαηηίαο ηεο κε 

έληαμεο ηεο απαίηεζήο ηνπ ζηηο ππφ 

ξχζκηζε νθεηιέο. To δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηελ θαηάζεζε ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ ησλ 

ρξεκαηηθψλ δηαλνκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε πνπ έρεη 

εληαρζεί ζε ξχζκηζε κέρξη ηελ 

επαιήζεπζή ηεο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή 

απφθαζε. 
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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 

Εξγαηηθνχ Δπλακηθνχ 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. 
 

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 Εξγαηηθνχ Δπλακηθνχ 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. 
 

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 Εξγαηηθνχ Δπλακηθνχ 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 

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. 

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. 



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. 
 

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. 

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. 

Δηθαζηηθή δαπάλε δελ επηδηθάδεηαη. 

6. Η απφθαζε πνπ νξίδεη κεληαίεο θαηαβνιέο είλαη 

ακέζσο εθηειεζηή θαη δελ επηηξέπεηαη δηθαζηηθή 

αλαζηνιή ηεο. Δηθαζηηθή δαπάλε δελ επηδηθάδεηαη. 

6. Η απφθαζε πνπ νξίδεη κεληαίεο θαηαβνιέο είλαη 

ακέζσο εθηειεζηή θαη δελ επηηξέπεηαη δηθαζηηθή 

αλαζηνιή ηεο. Δηθαζηηθή δαπάλε δελ επηδηθάδεηαη. 

Άπθπο 9 
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ξεπζηνπνίεζεο πεξηνπζίαο Πξνζηαζία 

θχξηαο θαηνηθίαο 
 
1. Εθφζνλ ππάξρεη ξεπζηνπνηήζηκε 

πεξηνπζία, ε εθπνίεζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πηζησηψλ, ή φηαλ ην δηθαζηήξην θξίλεη 

Δηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο πεξηνπζίαο Πξνζηαζία 

θχξηαο θαηνηθίαο 
 
1. Εθφζνλ 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 

Δηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο πεξηνπζίαο - Πξνζηαζία 

θχξηαο θαηνηθίαο 
1. Γθφζνλ 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 
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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. 

Εθθαζαξηζηήο 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 Δηθνλνκίαο. 
 
Εξγν 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 εθπνηνχκελν 

πξάγκα θαη ε ζχκκεηξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλέγγπσλ πηζησηψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα πεξί ζπλδίθνπ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνλ 

εθθαζαξηζηή. 

νθεηιψλ γηα ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ή 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πηζησηψλ, 

νξίδεηαη εθθαζαξηζηήο. Εθθαζαξηζηήο 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 Δηθνλνκίαο. 
 
Εξγν 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 εθπνηνχκελν πξάγκα θαη ε 

ζχκκεηξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλέγγπσλ πηζησηψλ. Οη 

δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα πεξί ζπλδίθνπ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνλ εθθαζαξηζηή. 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πηζησηψλ, 

νξίδεηαη εθθαζαξηζηήο. Γθθαζαξηζηήο 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 ΚΠνιΔ. 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 

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 ΚΠνιΔ. Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ 

ηθαλνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΚΠνιΔ. 



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 

απφθηεζεο πξψηεο θαηνηθίαο, 

πξνζαπμεκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ. 
 
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 

Ειιάδνο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα γηα ηνλ 

νπνίν πθίζηαηαη κέηξεζε, 

αλαπξνζαξκνδφκελν κε επηηφθην 

αλαθνξάο απηφ ησλ Πξάμεσλ Κχξηαο 

Αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Επξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο, «ή, ζε πεξίπησζε 

θαζνξηζκνχ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ην κέζν 

επηηφθην ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ γηα αλάινγε 

ηεο ξχζκηζεο πεξίνδν, φπσο νκνίσο 

πξνθχπηεη απφ ην ζηαηηζηηθφ δειηίν ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο,» θαη ρσξίο 

αλαηνθηζκφ. Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ 

πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζην 

αθίλεην ηθαλνπνηνχληαη πξνλνκηαθά απφ 

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 απφθηεζεο 

πξψηεο θαηνηθίαο, πξνζαπμεκέλν θαηά πελήληα ηνηο 

εθαηφ. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην ξπζκίδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ζε ζπλνιηθφ 

πνζφ πνπ κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη θαη ζην νγδφληα 

ηνηο εθαηφ (80%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ 

ηεο θχξηαο θαηνηθίαο. 
 
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 Ειιάδνο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα γηα 

ηνλ νπνίν πθίζηαηαη κέηξεζε, αλαπξνζαξκνδφκελν κε 

επηηφθην αλαθνξάο απηφ ησλ Πξάμεσλ Κχξηαο 

Αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, «ή, ζε πεξίπησζε θαζνξηζκνχ ζηαζεξνχ 

επηηνθίνπ, ην κέζν επηηφθην ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ γηα 

αλάινγε ηεο ξχζκηζεο πεξίνδν, φπσο νκνίσο 

πξνθχπηεη απφ ην ζηαηηζηηθφ δειηίν ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ειιάδνο,» 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, εθηφο αλ ε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ 

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 Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, 

Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, θαη Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ 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 

Σξάπεδαο ηεο Γιιάδνο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα γηα ηνλ 

νπνίν πθίζηαηαη κέηξεζε, αλαπξνζαξκνδφκελν κε 

επηηφθην αλαθνξάο απηφ ησλ Πξάμεσλ Κχξηαο 

Αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ή, ζε πεξίπησζε θαζνξηζκνχ ζηαζεξνχ 

επηηνθίνπ, ην κέζν επηηφθην ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ γηα 

αλάινγε ηεο ξχζκηζεο πεξίνδν, φπσο νκνίσο πξνθχπηεη 

απφ ην ζηαηηζηηθφ δειηίν ηεο Σξάπεδαο ηεο Γιιάδνο, 

θαη ρσξίο αλαηνθηζκφ. Οη απαηηήζεηο 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 

Γηξελνδίθεο δχλαηαη λα πξνζδηνξίζεη κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα, ε νπνία πάλησο δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα 



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. Δελ 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. «Η 

πξνζηαζία ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα, ηζρχεη θαη εθφζνλ ν 

νθεηιέηεο έρεη ηελ επηθαξπία ή ςηιή 

θπξηφηεηα ή ηδαληθφ κεξίδην επί απηψλ.» 
 
 

δπλάκεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθαλ πηζηψζεηο ζηνλ 

νθεηιέηε ήηαλ κεγαιχηεξε ησλ είθνζη εηψλ, νπφηε ν 

Γηξελνδίθεο δχλαηαη λα πξνζδηνξίζεη κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα, ε νπνία πάλησο δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα 

πέληε 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. Δελ 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. 

«Η πξνζηαζία ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα, ηζρχεη θαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη ηελ 

επηθαξπία ή ςηιή θπξηφηεηα ή ηδαληθφ κεξίδην επί 

απηψλ.» 

πέληε έηε. 

3. Εθφζνλ 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 

απαηηήζεψλ ηνπο, εθαξκνδνκέλσλ 

3. Εθφζνλ 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 απαηηήζεψλ ηνπο, 

εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 159 θαη 160 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 

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 



αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

159 θαη 160 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 
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 πξνεγνχκελα, ηζρχεη θαη 

εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη ηελ επηθαξπία ή ςηιή 

θπξηφηεηα ή ηδαληθφ κεξίδην επ’ απηψλ. 

 4. ε 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. 
Σν 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 Γπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, πξνζαπμεκέλν θαηά δπφκηζη εθαηνζηηαίεο 

κνλάδεο. 

4. Γθφζνλ 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. ε 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. Σν 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 Γπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξαπεδαο, πξνζαπμεκέλν θαηά δπφκηζη εθαηνζηηαίεο 

κνλάδεο. 
 
 

Άπθπο 10 

https://www.blogger.com/nullΚαζήθνλ 

εηιηθξηλνχο δήισζεο 
 
1. Ο νθεηιέηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ππνβάιεη εηιηθξηλή δήισζε γηα ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη εηζνδήκαηά 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 αίηεζή 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. Η αίηεζε απηή κπνξεί λα 

ππνβιεζεί κέρξη θαη δχν έηε κεηά ηελ 

Καζήθνλ εηιηθξηλνχο δήισζεο 
 
1. Ο νθεηιέηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη 

εηιηθξηλή δήισζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

εηζνδήκαηά 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 

αίηεζή 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. Σν 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 

Καζήθνλ εηιηθξηλνχο δήισζεο 
 
1. Ο νθεηιέηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη 

εηιηθξηλή δήισζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

εηζνδήκαηά 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 

αίηεζή 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. Σν 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 
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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 

έθπησζή ηνπ είλαη απαξάδεθηε ε ππνβνιή 

λέαο αίηεζεο. 

απφξξηςε, γηα ηελ αηηία απηή, αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε ή 

ηελ έθπησζή ηνπ είλαη απαξάδεθηε ε ππνβνιή λέαο 

αίηεζεο. 

απφξξηςε, γηα ηελ αηηία απηή, αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε ή 

ηελ έθπησζή 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 εηζνδήκαηά 

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. 

2. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ζηνπο 

πηζησηέο ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα ηξέρνληα 

εηζνδήκαηά 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. 

2. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ζηνπο 

πηζησηέο ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα ηξέρνληα 

εηζνδήκαηά 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. Τζηεξα απφ αίηεζε πηζησηή ζηνλ νπνίν 

έρεη γίλεη ε επίδνζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ε νπνία 

δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ αξκφδηνπ 

Εηζαγγειέα, 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. 

3. Τζηεξα απφ αίηεζε πηζησηή ζηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε 

επίδνζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 5 θαη ε νπνία δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ αξκφδηνπ 

Εηζαγγειέα, 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. 

3. Τζηεξα απφ αίηεζε πηζησηή ζηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε 

επίδνζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 5 θαη ε νπνία δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ αξκφδηνπ 

Εηζαγγειέα, 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. 

  
 
 

4. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ παξφληνο λφκνπ λα επηδεηθλχεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο Απφθαζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Γιιάδνο - 

Γπξσζχζηεκα Γπηηξνπή Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ 

Θεκάησλ (ΦΓΚ 2287/27.8.2014) ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλεξλάζηκνπο δαλεηνιήπηεο. 
 



 

Άπθπο 11 

https://www.blogger.com/nullΑπαιιαγή 

απφ ππφινηπα ρξεψλ 
 
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, "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. To δηθαζηήξην κε αίηεζε 

ηνπ νθεηιέηε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

πηζησηέο πηζηνπνηεί ηελ απαιιαγή ηνπ 

απφ ην ππφινηπν ησλ νθεηιψλ. 
 
2. ε πεξίπησζε πνπ o 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. 
 

Απαιιαγή απφ ππφινηπα ρξεψλ 
 
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, "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. To δηθαζηήξην 

κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

πηζησηέο πηζηνπνηεί ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ην 

ππφινηπν ησλ νθεηιψλ. 
 
2. ε πεξίπησζε πνπ o 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 

Απαιιαγή απφ ππφινηπα ρξεψλ 
 
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, "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. To δηθαζηήξην 

κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

πηζησηέο πηζηνπνηεί ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ην 

ππφινηπν ησλ νθεηιψλ. 
 
2. ε πεξίπησζε πνπ o 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 
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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. 
 

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. 
 

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. 
 

https://www.blogger.com/nullΆξζξν 12 

– Δηθαηψκαηα ελέγγπσλ πηζησηψλ θαη 

έλαληη εγγπεηψλ 
 
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. 

Άξζξν 12 – Δηθαηψκαηα ελέγγπσλ πηζησηψλ θαη έλαληη 

εγγπεηψλ 
 
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. 

Άξζξν 12 – Δηθαηψκαηα ελέγγπσλ πηζησηψλ θαη έλαληη 

εγγπεηψλ 
 
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. 

https://www.blogger.com/nullΆξζξν 13 

– Σήξεζε Αξρείνπ Αηηήζεσλ 
 
1. ηε Γξακκαηεία θάζε Εηξελνδηθείνπ 

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 αηηήζεψλ ηνπο 

θαη νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη. ην 

Εηξελνδηθείν Αζελψλ ηεξείηαη Γεληθφ 

Αξρείν, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ηα πην 

Άξζξν 13 – Σήξεζε Αξρείνπ Αηηήζεσλ 
 
1. ηε Γξακκαηεία θάζε Εηξελνδηθείνπ 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 αηηήζεψλ ηνπο θαη νη απνθάζεηο πνπ 

εθδίδνληαη. ην Εηξελνδηθείν 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, 

Άξζξν 13 – Σήξεζε Αξρείνπ Αηηήζεσλ 
 
1. ηε Γξακκαηεία θάζε Εηξελνδηθείνπ 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 αηηήζεψλ ηνπο θαη νη απνθάζεηο πνπ 

εθδίδνληαη. ην Εηξελνδηθείν 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, 
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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 

Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ 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 Εηξελνδηθείν 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. 

εθφζνλ νη αηηήζεηο απνξξηθζνχλ ακεηάθιεηα, 

αλαθιεζνχλ ή θαηαιήμνπλ ζε δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

παξφληνο. 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. 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 Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ 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 Εηξελνδηθείν 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. 

εθφζνλ νη αηηήζεηο απνξξηθζνχλ ακεηάθιεηα, 

αλαθιεζνχλ ή θαηαιήμνπλ ζε δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

παξφληνο. 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. 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 Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ 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 Εηξελνδηθείν 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. ηα Γηξελνδηθεία ηεο Γπηθξάηεηαο αλαπηχζζεηαη θαη 

ηεξείηαη Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

(Ο.Π..) Αηηήζεσλ θαη θαθέισλ, ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ θαη ε 

πνξεία ησλ ππνζέζεσλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δηθαηνζχλεο, Δηαθαλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο αλάπηπμεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Π... 



 

  4. Με επζχλε θαη πξσηνβνπιία ηεο Γξακκαηείαο ησλ 

Γηξελνδηθείσλ 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 Τπνπξγνχ Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

https://www.blogger.com/nullΆξζξν 14 

– Ελδηθα κέζα 
 
Οη απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ ππφθεηληαη 

ζε έθεζε θαη ζε αλαίξεζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 560 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Δηθνλνκίαο. 

Άξζξν 14 – Ελδηθα κέζα 
 
Οη απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ ππφθεηληαη ζε έθεζε θαη 

ζε αλαίξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 560 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο. 

Άξζξν 14 – Ελδηθα κέζα 
 
Οη απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ ππφθεηληαη ζε έθεζε θαη 

ζε αλαίξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 560 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο. 

https://www.blogger.com/nullΆξζξν 15 

– Αλαινγηθή εθαξκνγή δηαηάμεσλ 
 
Γηα ηε ξχζκηζε θαη απαιιαγή ρξεψλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ εθαξκφδνληαη, φπνπ 

επηβάιιεηαη, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, νη δηαηάμεηο ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 

Άξζξν 15 – Αλαινγηθή εθαξκνγή δηαηάμεσλ 
 
Γηα ηε ξχζκηζε θαη απαιιαγή ρξεψλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ εθαξκφδνληαη, φπνπ επηβάιιεηαη, κε ηελ 

επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, νη 

δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 

Άξζξν 15 – Αλαινγηθή εθαξκνγή δηαηάμεσλ 
 
Γηα ηε ξχζκηζε θαη απαιιαγή ρξεψλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ εθαξκφδνληαη, φπνπ επηβάιιεηαη, κε ηελ 

επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, νη 

δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 

https://www.blogger.com/nullΆξζξν 16 

– Υξφλνο ηήξεζεο θαη ρξήζεο δεδνκέλσλ 
 
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 

Άξζξν 16 – Υξφλνο ηήξεζεο θαη ρξήζεο δεδνκέλσλ 
 
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. 

Άξζξν 16 – Υξφλνο ηήξεζεο θαη ρξήζεο δεδνκέλσλ 
 
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. 
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απαιιαγήο απφ ηα ρξέε ζχκθσλα κε ην 

πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 11. 

https://www.blogger.com/nullΆξζξν 17 

– Δηαγξαθή απαηηήζεσλ 
 
Γηα απαηηήζεηο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

πνπ δηαγξάθνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν 

εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 10 ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ λ. 2789/2000 (ΦΕΚ 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. 

Άξζξν 17 – Δηαγξαθή απαηηήζεσλ 
 
Γηα απαηηήζεηο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

δηαγξάθνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν εθαξκφδεηαη ε 

παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 2789/2000 (ΦΕΚ 

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. 

Άξζξν 17 – Δηαγξαθή απαηηήζεσλ 
 
Γηα απαηηήζεηο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

δηαγξάθνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν εθαξκφδεηαη ε 

παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 2789/2000 (ΦΕΚ 

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. 

https://www.blogger.com/nullΆξζξν 18 

- Αχμεζε ζέζεσλ Εηξελνδηθψλ 
 
Ο αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ 

Εηξελνδηθψλ απμάλεηαη θαηά νγδφληα θαη 

νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε επηαθφζηεο ζαξάληα 

κία. 

Άξζξν 18 - Αχμεζε ζέζεσλ Εηξελνδηθψλ 
 
Ο αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ Εηξελνδηθψλ 

απμάλεηαη θαηά νγδφληα θαη νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε 

επηαθφζηεο ζαξάληα κία. 

Άξζξν 18 - Αχμεζε ζέζεσλ Εηξελνδηθψλ 
 
Ο αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ Εηξελνδηθψλ 

απμάλεηαη θαηά νγδφληα θαη νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε 

επηαθφζηεο ζαξάληα κία. 

https://www.blogger.com/nullΆξζξν 19 

– Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 
 
1. «Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη "κέρξη ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 

2012" απαγνξεχεηαη ν πιεηζηεξηαζκφο ηνπ 

αθηλήηνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

9. "Η δηάηαμε εθαξκφδεηαη γηα θάζε 

Άξζξν 19 (ηνπ Ν. 4161/2013) – Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 
 
1. Η ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

3869/ 2010 εθαξκφδεηαη θαη γηα εθθξεκνχζεο αηηήζεηο 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν νθεηιέηεο επηιέγεη ειεπζέξσο ην 

πνζφ θαηαβνιήο ζην πιαίζην πνπ νξίδεη ην άξζξν 5 

Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ (άπθπο 2 ςποπαπαγπάθος 

Α.4. 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ηος ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 

94/14.8.2015) 
1. Οη νθεηιέηεο ησλ νπνίσλ ε θχξηα αίηεζε εθθξεκεί 

θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ππνρξενχληαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηεο 

ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εθφζνλ 

κέρξη ηφηε δελ έρεη ιάβεη ρψξα ζπδήηεζε ηεο αηηήζεψο 
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θπζηθφ πξφζσπν αλεμαξηήησο αλ 

ζηεξείηαη πησρεπηηθήο ηθαλφηεηαο." 
 
 
 
 
 
 
2. Αηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 

ππνβάιινληαη κεηά ηελ πάξνδν πέληε 

κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 

απηνχ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

παξ. 2 ηνπ λ. 3869/ 2010. Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο 

θαηαβνιέο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 

ζπλππνινγίδνληαη ζηηο θαηαβνιέο ηνπ άξζξνπ 8 

παξάγξαθνο 2 ή αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 9 

παξάγξαθνο 2. 
 
2. Η ππνρξέσζε νξηζκνχ αληηθιήηνπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ λ. 3869/2010 θαηαιακβάλεη θαη ηηο 

εθρσξήζεηο απαηηήζεσλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο. 
 
3. Γηα ηηο εθθξεκνχζεο αηηήζεηο εθαξκφδεηαη ε 

πξνδηθαζία πνπ ίζρπε πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ 

παξφληνο. 

ηνπο, λα ππνβάινπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ 

φπνπ ηεξείηαη ν θάθεινο ηεο αηηήζεψο ηνπο, 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3869/2010 Η 

ππαίηηα παξάιεηςεο ηνπ νθεηιέηε λα ελεκεξψζεη ηα 

αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ζεσξείηαη παξάβαζε 

ηνπ θαζήθνληνο εηιηθξηλνχο δειψζεσο ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 3869/2010. 
2. Εθφζνλ ζην πιαίζην ηεο εθθξεκνχζαο αηηήζεσο έρεη 

εθδνζεί πξνζσξηλή δηαηαγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ή απφθαζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3869/2010, ε 

νπνία εμαθνινπζεί κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζέλαο απφ ηνπο 

δηαδίθνπο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αλάθιεζε ή 

κεηαξξχζκηζε ηεο πθηζηάκελεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο 

ή απφθαζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, εθφζνλ ηνχην 

δηθαηνινγείηαη κε βάζε ηα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία 

πνπ θαηέζεζε ην νθεηιέηεο. 
3. Οθεηιέηεο πνπ έρνπλ ήδε ππνβάιεη αηηήζεηο 

ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ Α.4, νη ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ δελ 

έρνπλ ζπδεηεζεί ή γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη επέιζεη 

ζπκβηβαζκφο κε ηνπο πηζησηέο ηνπο, δχλαληαη λα 

επαλππνβάιινπλ αηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010, φπσο απηέο ηζρχνπλ 

κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ην άξζξν 1 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Ναπηηιίαο θαη 

Σνπξηζκνχ θαη Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, πνπ ζα εθδνζεί εληφο ελφο 

(1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

πξνζδηνξίδνληαη ν ηχπνο ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 

2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3869/2010 κε ηππνπνηεκέλα 

ππνδείγκαηα θαη ηα απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθφ 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά. 
4. Εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θάζε δηάδηθνο δχλαηαη λα 

δεηήζεη κε θιήζε, αηειψο, λα επαλαπξνζδηνξηζηεί 



ππφζεζε πνπ είρε πξνζδηνξηζηεί πέξαλ ηεο ηξηεηίαο 

απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε 

ζπληνκφηεξε δηθάζηκν. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο 

αλσηέξσ πξνζεζκίαο, επαλαπξνζδηνξίδεηαη 

απηεπαγγέιησο εληφο ηξηεηίαο απφ ηεο ελάξμεσο ηεο 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ην ζχλνιν ησλ 

ππνζέζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζηεί πέξαλ 

ηεο ηξηεηίαο, αξρίδνληαο απφ απηέο πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί ζπληνκφηεξα κε πξνηίκεζε ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6, 

ππνζέζεηο. Ο νξηζκφο ζπληνκφηεξεο δηθαζίκνπ γίλεηαη 

αηειψο γηα ηνλ αηηνχληα. Η πξάμε πξνζδηνξηζκνχ 

δηθαζίκνπ θνηλνπνηείηαη είηε κε επίδνζε απφ δηθαζηηθφ 

επηκειεηή είηε κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν, ηδίσο 

ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν ή ζηνλ δηάδηθν. Η γξακκαηεία 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ππνρξενχηαη λα αλαξηά θάζε κήλα ζε 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ έγγξαθν, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηνπλ νη επαλαπξνζδηνξηδφκελεο ππνζέζεηο, 

θαζψο θαη ε αξρηθή θαη ε λεφηεξε δηθάζηκνο. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο 

ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ Α 4 θαηαιακβάλνπλ ηηο αηηήζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. 
6. Έσο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ δεπηέξνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 

3869/2010, φπσο αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ παξάγξαθν 

18 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ Α4, 

εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ θαηαξγνχκελνπ 

άξζξνπ. 
 

Έναπξη Ιζσύορ 
χκθσλα κε ην λ. 4336/2014 ΜΓΡΟ Γ΄ Άξζξν 4: «Η 

ηζρχο ηνπ λφκνπ αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο 

Δηεπθφιπλζεο ηεο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ Β΄ ηνπ άξζξνπ 3, εθηφο 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ Α΄ ηνπ άξζξνπ 3, ε 



ηζρχο ησλ νπνίσλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.» 
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