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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 56 ζωσ 68 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ
Α΄105/14-6-2018) «Σροποποιήςεισ του ν. 3869/2010 (Α΄130)»

ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ των άρκρων 56 ζωσ 68 (Κεφάλαιο Βϋ του
Σμιματοσ Θϋ) του ν. 4549/2018 («Διατάξεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υμφωνίασ Δθμοςιονομικϊν
τόχων και Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων – Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ
τρατθγικισ 2019-2022 και λοιπζσ διατάξεισ», ΦΕΚ Αϋ105/14-6-2018), με τισ οποίεσ
τροποποιικθκαν τα άρκρα 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του ν. 3869/2010 («Ρφκμιςθ των
οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ Αϋ130), προςτζκθκε ςτο
νόμο νζο άρκρο 12α («Θάνατοσ του οφειλζτθ») και τζκθκαν μεταβατικζσ διατάξεισ που
ρυκμίηουν το πεδίο εφαρμογισ των ανωτζρω τροποποιιςεων.
τθ ςυνζχεια παρατίκενται ςυνοπτικά οι βαςικζσ τροποποιιςεισ του ν. 3869/2010 από τον
ν. 4549/2018 που ςχετίηονται με τθ κζςθ του Δθμοςίου ωσ πιςτωτι που ςυμμετζχει ςτθν εν λόγω
δικαςτικι διαδικαςία ρφκμιςθσ οφειλϊν και με το χειριςμό των υποκζςεων αυτϊν από τθ
Φορολογικι Διοίκθςθ (ςχετικι θ εγκφκλιοσ οδθγία ΠΟΛ 1036/2016 του Γ.Γ.Δ.Ε.).

I. Επί του άρθρου 4 («Κατάθεςη αίτηςησ και εγγράφων») του ν. 3869/2010 (άρθρο 58 ν.
4549/2018):
α) τα ζγγραφα που πρζπει να ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ του οφειλζτθ για υπαγωγι ςτο ν.
3869/2010 προςτζκθκαν: i) διλωςθ του οφειλζτθ περί άρςθσ τραπεηικοφ απορριτου, υπζρ των
πιςτωτϊν του που περιλαμβάνονται ςτο ςχζδιο διευκζτθςθσ οφειλϊν, αναφορικά με τθ χρονικι
περίοδο από πζντε ζτθ πριν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ζωσ τθν θμζρα τθσ ςυηιτθςθσ αυτισ,
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κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν νζα περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 του
νόμου και ii) υπεφκυνθ διλωςθ του οφειλζτθ ότι «δεν ζχει πτωχευτικι ικανότθτα» (βλ. νζα
περίπτωςθ δϋ τθσ ίδιασ ωσ άνω παραγράφου), δθλαδι ότι δεν είναι ζμποροσ και, ςε περίπτωςθ
πρϊθν εμπόρου, ότι δεν είχε παφςει τισ πλθρωμζσ του πριν από τθν παφςθ τθσ εμπορίασ (βλ.
άρκρο 2 Πτωχευτικοφ Κϊδικα). φμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 68 του ν. 4549/2018, θ διλωςθ περί άρςθσ τραπεηικοφ απορριτου λογίηεται ότι
υποβλικθκε μετά τθν πάροδο τριϊν μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, ιτοι από τθν
14θ/6/2018 (βλ. άρκρο 131 του ν. 4549/2018), δθλαδι τθν 14θ/9/2018, αναφορικά με αιτιςεισ
που είναι εκκρεμείσ ςε πρϊτο ι ςε δεφτερο βακμό, εκτόσ αν ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα ο
οφειλζτθσ παραιτθκεί από τθν αίτθςι του.
β) Προβλζπεται θ διεξαγωγι ελζγχου από τθ γραμματεία του δικαςτθρίου, ςτο οποίο
κατατίκεται θ αίτθςθ του ν. 3869/2010, εντόσ προκεςμίασ δφο εργαςίμων θμερϊν από τθν
παραλαβι αυτισ, i) αν από τα ςυνυποβαλλόμενα ζγγραφα προκφπτει ειςόδθμα του οφειλζτθ
από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και το είδοσ αυτισ και ii) αν ζχει υποβλθκεί άλλθ αίτθςθ από
τον ίδιο οφειλζτθ είτε είναι εκκρεμισ είτε όχι και, ςε καταφατικι περίπτωςθ, θ ςχετικι
επιςθμείωςθ ςτο φάκελο τθσ αίτθςθσ. Η ανωτζρω ςθμείωςθ αξιολογείται από το δικαςτιριο που
κρίνει το αίτθμα χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ κατά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 5 του ν.
3869/2010 (βλ. νζα δφο τελευταία εδάφια τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του νόμου).
φμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 68 του ν. 4549/2018, οι
διατάξεισ αυτζσ εφαρμόηονται και ςε εκκρεμείσ (κατά τθν 14θ/6/2018) αιτιςεισ, εφόςον θ
«θμζρα επικφρωςθσ» (θμζρα τθσ ςυηιτθςθσ αιτιματοσ προςωρινισ διαταγισ) απζχει πζραν των
δφο μθνϊν από ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, ιτοι από τθν 14θ/6/2018, ιτοι ζχει οριςτεί μετά τισ
14/8/2018.
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ, θ διαπίςτωςθ ειςοδιματοσ από
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι θ υποβολι περιςςότερων αιτιςεων από τον ίδιο οφειλζτθ
ςυνδζονται και με οριςμζνεσ ζννομεσ ςυνζπειεσ κατά το χρονικό διάςτθμα που προθγείται τθσ
ςυηιτθςθσ αιτιματοσ προςωρινισ διαταγισ (βλ. αμζςωσ κατωτζρω υπό ςτοιχεία γϋ και δϋ).
γ) φμφωνα με τθ νζα παράγραφο 5α του άρκρου 4 του ν. 3869/2010, αν θ
γραμματεία ςθμειϊςει ςτο φάκελο τθσ αίτθςθσ, ότι ο οφειλζτθσ ζχει ειςοδιματα από
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ο Ειρθνοδίκθσ αποφαςίηει μζςα ςε δζκα θμζρεσ, εξετάηοντασ
αποκλειςτικά και μόνο τθ ςυνδρομι εμπορικισ ι όχι ιδιότθτασ του οφειλζτθ, «αν μζχρι τθν
θμζρα τθσ επικφρωςθσ ι τθσ ςυηιτθςθσ τθσ αναςτολισ ι τθσ αίτθςθσ του άρκρου 5α κα ιςχφει θ
κατά τθν παράγραφο 5 απαγόρευςθ των καταδιωκτικών μζτρων κατά του οφειλζτθ» (για τθν
αναςτολι καταδιωκτικϊν μζτρων ωσ ζννομθ ςυνζπεια τθσ αίτθςθσ του ν. 3869/2010 βλ.
κεφάλαιο Ε τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ 1036/2016).
Για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω νζασ παραγράφου 5α του άρκρου 4 ςε εκκρεμείσ
αιτιςεισ του ν. 3869/2010 ιςχφει θ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 68 του ν.
4549/2018, που αναφζρεται ανωτζρω, υπό ςτοιχείο βϋ).
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δ) Με τα νζα δφο τελευταία εδάφια τθσ παραγράφου 5 του ν. 3869/2010 ειςάγεται
εξαίρεςθ ςτον κανόνα τθσ ίδιασ παραγράφου, κατά τον οποίο αυτοδίκαιθ ςυνζπεια από τθν
ολοκλιρωςθ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ του ν. 3869/2010 ζωσ τθν θμζρα ςυηιτθςθσ του αιτιματοσ
προςωρινισ διαταγισ είναι θ απαγόρευςθ λιψθσ καταδιωκτικϊν μζτρων κατά του οφειλζτθ,
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ των πιςτωτϊν που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αίτθςθ του, και
μεταβολισ τθσ πραγματικισ και νομικισ κατάςταςθσ τθσ περιουςίασ του (βλ. κεφάλαιο Ε τθσ
εγκυκλίου ΠΟΛ 1036/2016). υγκεκριμζνα ορίηεται ότι θ απαγόρευςθ αυτι δεν ιςχφει αν ο
οφειλζτθσ ζχει ιδθ κατακζςει δφο φορζσ αίτθςθ υπαγωγισ ςτο ν. 3869/2010 και ζχει
παραιτθκεί ιςάρικμεσ φορζσ από αυτιν. Ωσ παραίτθςθ, κατά τισ νζεσ διατάξεισ, λογίηεται και θ
άπρακτθ παρζλευςθ χρονικοφ διαςτιματοσ τριάντα θμερϊν από τθ ματαίωςθ τθσ ςυηιτθςθσ
ςτο ακροατιριο του πρωτοβάκμιου δικαςτθρίου, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί ο προςδιοριςμόσ νζασ
ςυηιτθςθσ.
φμφωνα με τισ ςχετικζσ μεταβατικζσ διατάξεισ των παραγράφων 5, 6 και 7 του
άρκρου 68 του ν. 4549/2018:

Σα ανωτζρω νζα δφο τελευταία εδάφια τθσ παραγράφου 5 του ν. 3869/2010
εφαρμόηονται και ςε αιτιςεισ εκκρεμείσ κατά τθν 14θ/6/2018. Ειδικά για τθν εφαρμογι
ςε εκκρεμείσ αιτιςεισ του προαναφερκζντοσ τεκμθρίου παραίτθςθσ, που ειςάγει ο νόμοσ,
πρζπει θ ματαίωςθ τθσ ςυηιτθςθσ να ζχει λάβει χϊρα μετά τθν 14θ/6/2018.

τισ υποκζςεισ που ματαιϊκθκαν ςε πρϊτο βακμό πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.
4549/2018 (14/6/2018), χωρίσ να ζχει ηθτθκεί προςδιοριςμόσ νζασ ςυηιτθςθσ, κεωρείται
ότι οι αιτοφντεσ ζχουν παραιτθκεί από τισ αιτιςεισ τουσ, αν δεν ηθτθκεί προςδιοριςμόσ
νζασ ςυηιτθςθσ μζςα ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν ανωτζρω θμερομθνία. τθν
προκεςμία αυτι δεν υπολογίηεται το χρονικό διάςτθμα των δικαςτικϊν διακοπϊν.

II. Επί των άρθρων 5 («Προδικαςία»), 6 («Αναςτολή καταδιωκτικών μζτρων») και 8 («Δικαςτική
ρφθμιςη χρεών») του ν. 3869/2010 (άρθρα 59, 60 και 61 του ν. 4549/2018, αντίςτοιχα):

α. Αντικαταςτάκθκε θ διάταξθ του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5 του
ν. 3869/2010, που προζβλεπε ότι οι μθνιαίεσ καταβολζσ από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ του ν.
3869/2010 μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ ςυνυπολογίηονται ςτο χρονικό διάςτθμα
καταβολϊν που διατάςςει το δικαςτιριο με τθν οριςτικι απόφαςθ για τθ δικαςτικι ρφκμιςθ των
χρεϊν του οφειλζτθ, το οποίο ανζρχεται ςε τρία χρόνια ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του
άρκρου 8 του νόμου.
φμφωνα με τθ νζα διάταξθ, οι μθνιαίεσ καταβολζσ που διενεργοφνται από τθν κατάκεςθ
τθσ αίτθςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ ςυνυπολογίηονται πλζον όχι ςτο τριετζσ
χρονικό διάςτθμα καταβολϊν τθσ οριςτικισ απόφαςθσ, το οποίο, επομζνωσ, αρχίηει να
υπολογίηεται από τθ δθμοςίευςθ αυτισ (βλ. αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου) αλλά ςτο ποςό των
καταβολϊν που διατάςςονται με τθν οριςτικι απόφαςθ, κατά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 8
του νόμου.
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ε αντιςτοιχία με τθν ανωτζρω νζα πρόβλεψθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5 του
νόμου, με τον ν. 4549/2018 προςτζκθκε νζο εδάφιο ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 8 του ν.
3869/2010, που προβλζπει ότι από το ποςό των καταβολϊν που ορίηει το δικαςτιριο με τθν
οριςτικι απόφαςθ αφαιρείται ό,τι καταβλικθκε ςυνολικά «ςε εκτζλεςθ τθσ προςωρινισ
διαταγισ του άρκρου 5 ι τθσ απόφαςθσ αναςτολισ του άρκρου 6 του νόμου», διαιροφμενο διά
το πλικοσ των δόςεων τθσ δικαςτικισ ρφκμιςθσ του άρκρου 8 του νόμου. Επιπροςκζτωσ,
αντικαταςτάκθκε, με διάταξθ διαφορετικοφ αντικειμζνου, θ προϊςχφουςα παράγραφοσ 5 του
άρκρου 9 του νόμου, ςφμφωνα με τθν οποία, αν οι καταβολζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί
βάςει τθσ προςωρινισ διαταγισ, υπολείπονται αυτϊν που ορίηονται με τθν οριςτικι απόφαςθ
κατά τα άρκρα 8 ι 9, ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να εξοφλιςει εντόκωσ το ποςό τθσ διαφοράσ
που υπολείπεται μζςα ςε ζνα ζτοσ από τθ λιξθ των καταβολϊν των άρκρων 8 και 9, κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο αυτιν.
φμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 68 του ν. 4549/2018, οι
ανωτζρω τροποποιιςεισ εφαρμόηονται και ςε δίκεσ που είναι εκκρεμείσ κατά τθν 14θ/6/2018.
β) Αντικαταςτάκθκε θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 5 του ν. 3869/2010, που προζβλεπε
διαδικαςία ανάκλθςθσ από το δικαςτιριο τθσ προςωρινισ διαταγισ, με τθν οποία ζχει οριςτεί
καταβολι δόςεων κακϊσ και κάκε άλλου προλθπτικοφ ι αναςταλτικοφ μζτρου, ςε περίπτωςθ
κακυςτζρθςθσ καταβολισ από τον οφειλζτθ ποςοφ που ακροιςτικά υπερβαίνει ετθςίωσ τθν
αξία τριϊν μθνιαίων δόςεων, τθσ αυτζσ κακορίηονται βάςει τθσ προςωρινισ διαταγισ, κατόπιν
αίτθςθσ του κιγόμενου πιςτωτι (βλ. κεφάλαιο HΙ τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ 1036/2016).
τθ νζα παράγραφο 4 του άρκρου 5 του νόμου προβλζπεται αυτοδίκαιθ παφςθ ιςχφοσ
τθσ διαταχκείςασ αναςτολισ καταδιωκτικϊν μζτρων και κάκε άλλου αναςταλτικοφ μζτρου
ζναντι όλων των πιςτωτϊν (βλ. αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου), ςε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ
κακυςτερεί τθν καταβολι των δόςεων που ορίηονται ςτθν προςωρινι διαταγι, με ςυνζπεια το
ςυνολικό φψοσ του ποςοφ ςε κακυςτζρθςθ να υπερβαίνει ακροιςτικϊσ τθν αξία τριϊν μθνιαίων
δόςεων, διαδοχικϊν ι μθ, και εφόςον ο κιγόμενοσ πιςτωτισ τθριςει τθν εξϊδικθ διαδικαςία
που ορίηεται ςτθν παράγραφο αυτι, ιτοι επιδϊςει ςτον οφειλζτθ εξϊδικθ όχλθςθ με τθν οποία
τον καλεί να εκπλθρϊςει τθσ υποχρεϊςεισ του εντόσ τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν και, ςε
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του οφειλζτθ, επιδϊςει ςχετικι διλωςθ τθσ υπόλοιπουσ
πιςτωτζσ, «υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα κατακζςει ςχετικό ςθμείωμα με ενςωματωμζνθ τθν
ανωτζρω αναφερόμενθ εξώδικθ όχλθςθ ςτο φάκελο που τθρείται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο».
τον οφειλζτθ παρζχεται θ δυνατότθτα να ηθτιςει εκ νζου χοριγθςθ προςωρινισ
διαταγισ, υπό τθσ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ τθσ παραγράφου 4
του άρκρου 5 του νόμου.
Σα ανωτζρω οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 5 του νόμου (αυτοδίκαιθ
παφςθ ιςχφοσ τθσ διαταχκείςασ αναςτολισ με ενζργειεσ του κιγόμενου πιςτωτι, άμυνα του
οφειλζτθ) εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςε περίπτωςθ που ζχει διαταχκεί αναςτολι
καταδιωκτικϊν μζτρων κατά το άρκρο 6 του ν. 3869/2010, ςφμφωνα με τα νζα εδάφια που
προςτζκθκαν με τον ν. 4549/2018 ςτο τζλοσ των παραγράφων 1 και 2, αντίςτοιχα, του ανωτζρω
άρκρου.

4

ΑΔΑ: 7ΧΞΑ46ΜΠ3Ζ-ΛΛΚ

φμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 68 του ν. 4549/2018,
τα ωσ άνω οριηόμενα ςτθ νζα παράγραφο 4 του άρκρου 5 του ν. 3869/2010 και θ αναλογικι
εφαρμογι αυτϊν ςε περιπτϊςεισ αναςτολισ κατ’ άρκρο 6 του νόμου εφαρμόηονται και τθσ δίκεσ
του ν. 3869/2010 που είναι εκκρεμείσ κατά τθν 14θ/6/2018, με τθν προχπόκεςθ ότι θ εξϊδικθ
όχλθςθ επιδίδεται μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ότι δεν ζχει ιδθ ανακλθκεί θ προςωρινι
διαταγι. φμφωνα με τθν ίδια ωσ άνω μεταβατικι διάταξθ, «εκκρεμείσ αιτιςεισ ανάκλθςθσ τθσ
προςωρινισ διαταγισ κρίνονται κατά τθσ ουςιαςτικζσ διατάξεισ του παρόντοσ».
Γ) Με τθ νζα παράγραφο 5 του άρκρου 5 του ν. 3869/2010 προβλζπεται θ δυνατότθτα
ανάκλθςθσ από το δικαςτιριο τθσ προςωρινισ διαταγισ, κατόπιν αίτθςθσ του πιςτωτι, τθσ
περιπτϊςεισ που ο οφειλζτθσ κακυςτερεί ςυςτθματικά τθν καταβολι των δόςεων που ορίηονται
ςτθν προςωρινι διαταγι, χωρίσ τθσ το ςυνολικό φψοσ του ποςοφ ςε κακυςτζρθςθ να υπερβαίνει
ακροιςτικϊσ τθν αξία τριϊν μθνιαίων δόςεων, οπότε εφαρμόηεται θ νζα παράγραφοσ 4 του
άρκρου περί αυτοδίκαιθσ παφςθσ ιςχφοσ τθσ αναςτολισ, κατόπιν τθσ οριηόμενθσ ςε αυτιν
εξϊδικθσ διαδικαςίασ. Οι διάδικοι καλοφνται προ δζκα (10) θμερϊν.
Σα ανωτζρω οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 5 του νόμου εφαρμόηονται
αναλόγωσ και ςε περίπτωςθ που ζχει διαταχκεί αναςτολι καταδιωκτικϊν μζτρων κατά το
άρκρο 6 του ν. 3869/2010, ςφμφωνα με τα νζα εδάφια που προςτζκθκαν με τον ν. 4549/2018
ςτο τζλοσ των παραγράφων 1 και 2, αντίςτοιχα, του ανωτζρω άρκρου.
Δ) Με το νζο πζμπτο εδάφιο που προςτζκθκε ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 8 του ν.
3869/2010 ορίηεται ότι δεν μπορεί να υποβλθκεί νζα αίτθςθ για υπαγωγι ςτο νόμο, εάν θ αρχικι
αίτθςθ απορρίφκθκε λόγω δόλου του οφειλζτθ ωσ τθσ τθν περιζλευςι του ςε μόνιμθ και γενικι
αδυναμία πλθρωμισ των λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν οφειλϊν του ι λόγω δόλιασ παράβαςθσ
του κακικοντοσ ειλικρινοφσ διλωςθσ κατά το άρκρο 10 του νόμου. φμφωνα με τθ μεταβατικι
διάταξθ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 68 του ν. 4549/2018, θ νζα διάταξθ εφαρμόηεται και
όταν θ αίτθςθ του οφειλζτθ απορρίφκθκε πριν από τθν 14θ/6/2018 ςε δεφτερο βακμό για τθσ
λόγουσ που προβλζπονται ςτθ διάταξθ, δεν εφαρμόηεται τθσ όταν πριν από τθν 14θ/6/2018 θ
αίτθςθ απορρίφκθκε για τθσ λόγουσ τθσ με απόφαςθ Ειρθνοδικείου, κατά τθσ οποίασ δεν
αςκικθκε ζνδικο μζςο.
Τπενκυμίηεται ότι αν θ αίτθςθ ζχει απορριφκεί για διαφορετικοφσ λόγουσ, πζραν
αυτϊν που ορίηει θ ανωτζρω νζα διάταξθ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο τζταρτο εδάφιο τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ν. 3869/2010, κατά το οποίο το κϊλυμα για υποβολι τθσ
αίτθςθσ ιςχφει μόνο για χρονικό διάςτθμα τθσ ζτουσ από τθν απόρριψθ τθσ προθγοφμενθσ
αίτθςθσ.

III. Επί του άρθρου 9 («Διαδικαςία ρευςτοποίηςησ περιουςίασ – Προςταςία κφριασ
κατοικίασ») του ν. 3869/2010 (άρθρο 62 ν. 4549/2018):
α) Με τθ νζα παράγραφο 2α του άρκρου 9 του ν. 3869/2010 προβλζπεται θ δυνατότθτα
οποιουδιποτε διαδίκου να ηθτιςει από το δικαςτιριο να λάβει υπ’ όψιν τθν εμπορικι και όχι
5
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τθν αντικειμενικι αξία τθσ κφριασ κατοικίασ του οφειλζτθ, τθσ προβλζπει θ παράγραφοσ 2 του
ίδιου άρκρου, προκειμζνου να κρίνει το αίτθμα του οφειλζτθ για εξαίρεςθ τθσ κφριασ κατοικίασ
του από τθν εκποίθςθ. Τπενκυμίηεται ότι ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου, τθσ ιςχφει μετά τον ν.
4346/2015 για αιτιςεισ που κατατίκενται από 1/1/2016 και μετά, τίκεται ανϊτατο όριο
αντικειμενικισ αξίασ τθσ κφριασ κατοικίασ, ωσ μία από τθσ προχποκζςεισ που πρζπει να
πλθροφνται ςωρευτικά για τθν προςταςία τθσ (βλ. και Κεφάλαιο ΖIII τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ
1036/2016).
φμφωνα με τθ νζα παράγραφο 2α του άρκρου 9 του νόμου, για να λθφκεί υπ’ όψιν από
το δικαςτιριο θ εμπορικι αξία τθσ κφριασ κατοικίασ, αντί τθσ αντικειμενικισ, πρζπει να
υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα για διοριςμό πραγματογνϊμονα από οποιονδιποτε διάδικο, είτε με
τθν αίτθςθ είτε με αυτοτελζσ δικόγραφο, το οποίο κατατίκεται τουλάχιςτον ζξι μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία ςυηιτθςθσ τθσ αίτθςθσ, άλλωσ είναι απαράδεκτο. Σο δικαςτιριο διορίηει ωσ
πραγματογνϊμονα πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, το οποίο
περιλαμβάνεται ςτο Μθτρϊο Πιςτοποιθμζνων Εκτιμθτϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ
υντονιςμοφ και Μακροοικονομικϊν Προβλζψεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ
Πολιτικισ του Τπουργείου Οικονομικϊν και τα ζξοδα τθσ πραγματογνωμοςφνθσ βαρφνουν το
διάδικο που τθ ηθτεί. θμειϊνεται ότι, αν το αίτθμα διοριςμοφ πραγματογνϊμονα
περιλαμβάνεται ςτθν αίτθςθ του οφειλζτθ, θ οποία επιδίδεται τθσ πιςτωτζσ (παρ. 1 άρκρου 5
του νόμου), ο διοριςμόσ γίνεται κατά τθν «θμζρα επικφρωςθσ» (θμζρα ςυηιτθςθσ του
αιτιματοσ προςωρινισ διαταγισ), ενϊ αν το αίτθμα υποβάλλεται με αυτοτελζσ δικόγραφο (από
οποιονδιποτε διάδικο), ο διοριςμόσ γίνεται με πράξθ του δικαςτθρίου, που εκδίδεται,
ςφμφωνα με το νόμο, μζςα ςε δεκαπζντε θμζρεσ από τθν κατάκεςθ του αιτιματοσ, με κλιτευςθ
των διαδίκων πριν από εικοςιτζςςερισ ϊρεσ. Ο διοριςμόσ πραγματογνϊμονα δεν απαιτείται, αν
οποιοςδιποτε διάδικοσ προςκομίςει ζκκεςθ πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι που περιλαμβάνεται ςτο
ανωτζρω μθτρϊο.
Περαιτζρω, θ νζα παράγραφοσ 2α του άρκρου 9 του ν. 3869/2010 προβλζπει ότι, αν το
δικαςτιριο δεν εξαιρζςει τθν κφρια κατοικία του οφειλζτθ από τθ ρευςτοποίθςθ, επειδι κρίνει
ότι θ αξία τθσ υπερβαίνει το ανϊτατο όριο αξίασ που προβλζπει θ παράγραφοσ 2 του ίδιου
άρκρου (βλ. αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου), τότε για τρία ζτθ από τθ δθμοςίευςθ τθσ οριςτικισ
απόφαςθσ θ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ κατά τον πλειςτθριαςμό τθσ κφριασ κατοικίασ δεν μπορεί
να είναι κατϊτερθ του ωσ άνω προβλεπόμενου ςτο νόμο ορίου αξίασ για τθν προςταςία τθσ
κφριασ κατοικίασ. Αν ςε δφο διαδοχικοφσ πλειςτθριαςμοφσ, με τιμι πρϊτθσ προςφοράσ ίςθ με
το προβλεπόμενο ςτο νόμο όριο αξίασ για τθν προςταςία τθσ κφριασ κατοικίασ δεν γίνει
κατακφρωςθ, τεκμαίρεται αμάχθτα κατά το νόμο ότι θ εμπορικι αξία τθσ κατοικίασ είναι
κατϊτερθ του ανωτζρω ορίου και ο οφειλζτθσ μπορεί να ηθτιςει μεταρρφκμιςθ τθσ οριςτικισ
απόφαςθσ για τθ δικαςτικι ρφκμιςθ των οφειλϊν του, προκειμζνου να εξαιρεκεί θ κφρια
κατοικία του από τθ ρευςτοποίθςθ, εφόςον ςυντρζχουν και οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ για τθν
εξαίρεςθ, ςφμφωνα με το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9 του νόμου, χωρίσ να
λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρονικόσ περιοριςμόσ τθσ 31θσ/12/2018, ο οποίοσ απαιτείται να ζχει
τθρθκεί μόνο για τθν άςκθςθ τθσ αρχικισ αίτθςθσ.
φμφωνα με τθσ ςχετικζσ μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 68 του ν. 4549/2018:
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Η ωσ άνω νζα παράγραφοσ 2α του άρκρου 9 του ν. 3869/2010 εφαρμόηεται και τθσ δίκεσ
που είναι εκκρεμείσ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, ιτοι τθν 14θ/6/2018 (βλ.
παράγραφο 8 του άρκρου 68 του ν. 4549/2018).
ε υποκζςεισ τθσ οποίεσ θ προςδιοριςκείςα θμερομθνία ςυηιτθςθσ τθσ αίτθςθσ απζχει
λιγότερο από επτά μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου (14/6/2018), οι διάδικοι
μποροφν να ηθτιςουν το διοριςμό πραγματογνϊμονα για τθν εκτίμθςθ τθσ εμπορικισ
αξίασ τθσ κφριασ κατοικίασ με αυτοτελζσ δικόγραφο που κατατίκεται μζςα ςε δφο μινεσ
από τθν 14θ/6/2018. ε υποκζςεισ τθσ οποίεσ θ προςδιοριςκείςα θμερομθνία ςυηιτθςθσ
απζχει λιγότερο από δφο μινεσ από τθν 14θ/6/2018, το αίτθμα διοριςμοφ
πραγματογνϊμονα μπορεί να υποβλθκεί και με τθσ προτάςεισ (βλ. παράγραφο 12 του
άρκρου 68 του ν. 4549/2018).

Β) τθ νζα παράγραφο 2β του άρκρου 9 του ν. 3869/2010 προβλζπεται ότι (ςε περίπτωςθ
που ζχει γίνει δεκτό από το δικαςτιριο το αίτθμα του οφειλζτθ για τθν προςταςία τθσ κφριασ
κατοικίασ του) το δικαςτιριο κατανζμει το ποςό που μπορεί να καταβάλει ο οφειλζτθσ τθσ
πιςτωτζσ του μεταξφ αφενόσ τθσ δικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν του άρκρου 8 του νόμου και
αφετζρου του ςχεδίου διευκζτθςθσ οφειλϊν για τθν προςταςία τθσ κφριασ κατοικίασ του άρκρου
9, κατά το χρονικό διάςτθμα των καταβολϊν του άρκρου 8 (τρία ζτθ από τθ δθμοςίευςθ τθσ
οριςτικισ απόφαςθσ), κατά το οποίο και οι δφο ρυκμίςεισ κα βρίςκονται ςε ιςχφ, ϊςτε το
ςυνολικό ποςό να μθν υπερβαίνει τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ (βλ. τθν αιτιολογικι
ζκκεςθ του νόμου), διαςφαλίηοντασ ότι οι πιςτωτζσ δεν κα βρεκοφν χωρίσ τθ ςυναίνεςι τθσ ςε
χειρότερθ οικονομικι κζςθ από αυτιν ςτθν οποία κα βρίςκονταν ςε περίπτωςθ αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ. τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου παρατίκεται παράδειγμα ςχετικά με τθν
εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ.
Η ωσ άνω νζα παράγραφοσ 2β του άρκρου 9 του ν. 3869/2010 εφαρμόηεται και τθσ δίκεσ
που είναι εκκρεμείσ κατά τθν 14θ/6/2018, ςφμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 8
του άρκρου 68 του ν. 4549/2018.
Γ) φμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 9 του ν. 3869/2010, τθσ αντικαταςτάκθκε με
τον ν. 4549/2018, αν οι καταβολζσ που πραγματοποιικθκαν δυνάμει τθσ πρωτοβάκμιασ
απόφαςθσ υπολείπονται αυτϊν που ορίηονται με τθ δευτεροβάκμια, ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να
εξοφλιςει άτοκα το ποςό τθσ διαφοράσ που υπολείπεται. Σο δικαςτιριο εντάςςει τθ διαφορά
αυτι ςτο ςχζδιο διευκζτθςθσ οφειλϊν, κατά τρόπο ϊςτε οι καταβολζσ να μθν υπερβαίνουν τθ
μζγιςτθ ικανότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ. τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου παρατίκεται
παράδειγμα ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ.
Η ωσ άνω νζα παράγραφοσ 5 του άρκρου 9 του ν. 3869/2010 εφαρμόηεται και τθσ δίκεσ
που είναι εκκρεμείσ κατά τθν 14θ/6/2018, ςφμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 8
του άρκρου 68 του ν. 4549/2018.
Δ) Η νζα παράγραφοσ 6 του άρκρου 9 του ν. 3869/2010, που προςτζκθκε με τον ν.
4549/2018, προβλζπει ότι εφαρμόηονται και ςτο ςχζδιο διευκζτθςθσ οφειλϊν του άρκρου 9 τα
οριηόμενα τθσ παραγράφουσ 3 ζωσ 6 του άρκρου 8 του νόμου, ιτοι τα οριηόμενα περί
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υποχρζωςθσ του οφειλζτθ να εργάηεται κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ρφκμιςθσ και να
γνωςτοποιεί κάκε μεταβολι κατοικίασ ι εργαςίασ, αλλαγι εργοδότθ, κακϊσ και κάκε αξιόλογθ
βελτίωςθ των ειςοδθμάτων του ι των περιουςιακϊν του ςτοιχείων (παράγραφοσ 3 του άρκρου
8), περί τθσ δυνατότθτασ τροποποίθςθσ/μεταρρφκμιςθσ τθσ απόφαςθσ ωσ τθσ το φψοσ των
μθνιαίων καταβολϊν, κατόπιν αίτθςθσ του οφειλζτθ ι πιςτωτι, όταν αυτό δικαιολογείται από
μεταγενζςτερα γεγονότα ι μεταβολζσ τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ και των ειςοδθμάτων του
οφειλζτθ (παράγραφοσ 4 του άρκρου 8), περί οριςμοφ τθσ δικαςίμου για επαναπροςδιοριςμό
των μθνιαίων καταβολϊν, ςε περιπτϊςεισ που ζχουν οριςτεί μικροφ φψουσ ι μθδενικζσ
καταβολζσ (παράγραφοσ 5 του άρκρου 8) και περί του αμζςωσ εκτελεςτοφ τθσ απόφαςθσ
ρφκμιςθσ (παράγραφοσ 6 του άρκρου 8). Ειδικά ωσ τθσ τθ δυνατότθτα μεταρρφκμιςθσ του
ςχεδίου διευκζτθςθσ οφειλϊν του άρκρου 9 του νόμου, θ νζα παράγραφοσ 6 αυτοφ προβλζπει
ότι θ μεταρρφκμιςθ τθσ απόφαςθσ γίνεται «εντόσ των ορίων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9,
τθσ αυτι εφαρμόςτθκε από τθ μεταρρυκμιηόμενθ απόφαςθ», δθλαδι, τθσ προκφπτει από τθν
αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου, ςφμφωνα τθσ ςχετικζσ διατάξεισ που είχαν εφαρμογι κατά το
χρόνο ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ που μεταρρυκμίηεται, δεδομζνων των διαδοχικϊν
τροποποιιςεων τθσ παραγράφου τθσ (π.χ. με τθσ ν. 4336/2015 και ν. 4346/2015).
Η ωσ άνω νζα παράγραφοσ 6 του άρκρου 9 του ν. 3869/2010 εφαρμόηεται και τθσ δίκεσ επί
των οποίων δθμοςιεφκθκε απόφαςθ πριν από τθν 14θ/6/2018, ςφμφωνα με τθ μεταβατικι
διάταξθ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 68 του ν. 4549/2018.

IV. Επί του άρθρου 11 («Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών») του ν. 3869/2010 (άρθρο 64 ν.
4549/2018):
α) Με τθν αντικατάςταςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11 του ν. 3869/2010, περί τθσ
απαλλαγισ του οφειλζτθ, κακίςταται πλζον προαιρετικι θ υποβολι αίτθςθσ από τον οφειλζτθ
ςτο Ειρθνοδικείο για πιςτοποίθςθ τθσ απαλλαγισ του από το υπόλοιπο των χρεϊν του.
υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθ νζα διάταξθ, «ο οφειλζτθσ μπορεί να ηθτιςει από το Ειρθνοδικείο,
με αίτθςθ που κοινοποιείται τθσ πιςτωτζσ και εκδικάηεται με τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ
δικαιοδοςίασ, τθν πιςτοποίθςθ τθσ απαλλαγισ του από το υπόλοιπο των οφειλϊν.». Η απαλλαγι
του οφειλζτθ, τθσ ρθτά τζκθκε ςτθ νζα διάταξθ, είναι «αυτοδίκαιθ» και επζρχεται με τθν
κανονικι εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν εν λόγω
παράγραφο, θ οποία, κατά τα λοιπά ζχει το ίδιο περιεχόμενο με τθν προϊςχφουςα (βλ. ςχετικά
ςτο κεφάλαιο ΘI τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ 1036/2016).
Η ανωτζρω τροποποίθςθ, ςφμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 14 του
άρκρου 68 του ν. 4549/2018, εφαρμόηεται και ςε περιπτϊςεισ κατά τθσ οποίεσ ο οφειλζτθσ ζχει
«αποπερατϊςει» τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν του κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου (14/6/2018).
Β) Αντικαταςτάκθκε θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 11 του ν. 3869/2010, που προζβλεπε
τθν ζκπτωςθ του οφειλζτθ από τθ ρφκμιςθ με απόφαςθ του δικαςτθρίου, κατόπιν αίτθςθσ του
κιγόμενου πιςτωτι, ςε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ κακυςτεροφςε τθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων από τθ ρφκμιςθ οφειλϊν για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν ι
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δυςτροποφςε επανειλθμμζνα ςτθν τιρθςθ τθσ ρφκμιςθσ (βλ. κεφάλαιο HΙI τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ
1036/2016).
τθ νζα παράγραφο 2 του άρκρου 11 του νόμου, το περιεχόμενο τθσ οποίασ είναι
ςυναφζσ με τθ νζα παράγραφο 4 του άρκρου 5 του νόμου ςχετικά τθν παφςθ ιςχφοσ
διαταχκείςασ αναςτολισ, προβλζπεται αυτοδίκαιθ ζκπτωςθ του οφειλζτθ από τθ ρφκμιςθ
ζναντι όλων των πιςτωτϊν, ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του
από αυτι και εφόςον ο κιγόμενοσ πιςτωτισ τθριςει τθν εξϊδικθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν
παράγραφο 2 του άρκρου 11. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθ νζα παράγραφο, αν ο οφειλζτθσ
κακυςτερεί τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων από τθ ρφκμιςθ οφειλϊν, με ςυνζπεια το
ςυνολικό φψοσ του ποςοφ ςε κακυςτζρθςθ να υπερβαίνει ακροιςτικϊσ τθν αξία τριϊν μθνιαίων
δόςεων, διαδοχικϊν ι μθ, ο κιγόμενοσ πιςτωτισ μπορεί να επιδϊςει ςτον οφειλζτθ εξϊδικθ
όχλθςθ με τθν οποία τον καλεί να εκπλθρϊςει τθσ υποχρεϊςεισ του εντόσ τριάντα
θμερολογιακϊν θμερϊν. Αν ο οφειλζτθσ δεν ςυμμορφωκεί προςθκόντωσ, εκπίπτει αυτοδικαίωσ
από τθ ρφκμιςθ ζναντι όλων των πιςτωτϊν από τθν θμζρα που ο κιγόμενοσ πιςτωτισ επιδϊςει
ςχετικι διλωςθ τθσ υπόλοιπουσ πιςτωτζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα κατακζςει ςχετικό
ςθμείωμα με ενςωματωμζνθ τθν ανωτζρω αναφερόμενθ εξϊδικθ όχλθςθ ςτο φάκελο που
τθρείται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο.
τον οφειλζτθ παρζχεται θ δυνατότθτα να ηθτιςει από το Ειρθνοδικείο τθν ανατροπι τθσ
ζκπτωςισ του, υπό τθσ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ τθσ παραγράφου 2
του άρκρου 11 του νόμου.
Παρατθρείται ότι, ςε αντίκεςθ με τθν προϊςχφουςα διάταξθ, δεν προβλζπεται πλζον ωσ
λόγοσ ζκπτωςθσ του οφειλζτθ θ επανειλθμμζνθ δυςτροπία ςτθν τιρθςθ τθσ ρφκμιςθσ (βλ. και
ςχετικι αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου).
Σα ωσ άνω οριηόμενα ςτθ νζα παράγραφο 2 του άρκρου 11 του ν. 3869/2010
εφαρμόηονται, ςφμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 15 του άρκρου 68 του ν.
4549/2018, και ςε υποκζςεισ επί των οποίων δθμοςιεφκθκε απόφαςθ πριν από τθν 14θ/6/2018,
με τθν προχπόκεςθ ότι θ όχλθςθ επιδίδεται μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ότι δεν ζχει ιδθ
εκδοκεί απόφαςθ ζκπτωςθσ του οφειλζτθ. φμφωνα με τθν ίδια ωσ άνω μεταβατικι διάταξθ,
«εκκρεμείσ αιτιςεισ ζκπτωςθσ του οφειλζτθ κρίνονται κατά τθσ ουςιαςτικζσ διατάξεισ του
παρόντοσ».

V. Λοιπζσ τροποποιήςεισ:
Πζραν των ανωτζρω τροποποιιςεων, με τον ν. 4549/2018:




Σροποποιικθκε – ςυμπλθρϊκθκε θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 1 του ν. 3869/2010 ςχετικά με
το πεδίο εφαρμογισ του νόμου (βλ. άρκρο 56 και ςχετικι μεταβατικι διάταξθ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 68 του ν. 4549/2018).
Αντικαταςτάκθκε το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του ν. 3869/2010
ςχετικά με τθν αναλυτικι κατάςταςθ οφειλϊν που χορθγοφν ςτον οφειλζτθ τα πιςτωτικά
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ιδρφματα (βλ. άρκρο 57 και ςχετικι μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 68
του ν. 4549/2018).
Καταργικθκαν το τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5, το δεφτερο εδάφιο τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 6 και το δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του ίδιου άρκρου του
ν. 3869/2010, που προζβλεπαν μζγιςτθ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωρινισ διαταγισ
του άρκρου 5, τθσ αναςτολισ που χορθγείται κατά το άρκρο 6 και τθσ απόφαςθσ
αςφαλιςτικϊν μζτρων του ίδιου άρκρου, αντίςτοιχα (βλ. άρκρα 59 και 60 του ν. 4549/2018,
αντίςτοιχα).
Προςτζκθκε διάταξθ ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ν. 3869/2010 ςχετικά με τθν
τοκογονία ςε περίπτωςθ τελεςίδικθσ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ (βλ. άρκρο 60 και ςχετικι
μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 68 του ν. 4549/2018).
Αντικαταςτάκθκαν το πζμπτο, το ζκτο, το ζβδομο και το όγδοο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 9, που ρυκμίηουν τθσ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία ςυνειςφοράσ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου ςτο ςχζδιο διευκζτθςθσ οφειλϊν για τθ διάςωςθ τθσ κφριασ κατοικίασ του
οφειλζτθ (βλ. άρκρο 62 και ςχετικι μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 68
του ν. 4549/2018).
τθν παράγραφο 3 του άρκρου 10 του ν. 3869/2010 προςτζκθκαν τα πιςτωτικά ιδρφματα τθσ
φορείσ/πρόςωπα, που υποχρεοφνται να δίνουν κάκε χριςιμθ πλθροφορία για τθν
περιουςιακι κατάςταςθ και τα ειςοδιματα του οφειλζτθ, κατόπιν αίτθςθσ πιςτωτι, που
διαβιβάηεται μζςω του αρμόδιου Ειςαγγελζα (βλ. άρκρο 63 και ςχετικι μεταβατικι διάταξθ
τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 68 του ν. 4549/2018).
Προςτζκθκε διάταξθ ςτο άρκρο 12 του ν. 3869/2010, ςχετικά με τα δικαιϊματα των
εγγυθτϊν, των εισ ολόκλθρον ευκυνόμενων με τον οφειλζτθ προςϊπων ι άλλων δικαιοφχων
ςε αναγωγι ςε περίπτωςθ καταβολισ από τθσ χρεϊν που ζχουν περιλθφκεί ςτθ δικαςτικι
ρφκμιςθ του ν. 3869/2010 (βλ. άρκρο 65 και ςχετικι μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 16
του άρκρου 68 του ν. 4549/2018).
Προςτζκθκε ςτο νόμο νζο άρκρο 12α, με το οποίο ρυκμίηονται οι περιπτϊςεισ που ο
οφειλζτθσ αποβιϊνει είτε κατά τθ διάρκεια τθσ δίκθσ του ν. 3869/2010 είτε μετά τθν ζκδοςθ
τθσ οριςτικισ απόφαςθσ αλλά πριν από τθν εξόφλθςθ τθσ ρφκμιςθσ των οφειλϊν του βάςει
τθσ (βλ. άρκρο 66 και ςχετικι μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 68 του ν.
4549/2018).
Αντικαταςτάκθκε το τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13 του ν. 3869/2010, με τθν
κατάργθςθ τθσ προϊςχφουςασ διάταξθσ περί διαγραφισ ςτοιχείων αιτιςεων και τθν
πρόβλεψθ πρόςβαςθσ του γραμματζα κάκε Ειρθνοδικείου τθσ Επικράτειασ ςτο Γενικό Αρχείο
που τθρείται ςτο Ειρθνοδικείο Ακθνϊν (βλ. άρκρο 67 του ν. 4549/2018).

υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 105/14-6-2018: διατάξεισ των άρκρων 56 ζωσ 68 και 131 (ζναρξθ
ιςχφοσ) του ν. 4549/2018 : 8 ςελίδεσ
Με εντολή Διοικητή
Η Προϊςταμζνη τησ Διεφθυνςησ
ΕΤΑΝΘΙΑ ΧΑΣΖΗΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με
το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2.
Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4.
Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία
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