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Σε�τέµβριος 2015 
 

 

Τρο�ο�οιήσεις στο νόµο για τα υ�ερχρεωµένα νοικοκυριά 
 
Με τα άρθρα 1 έως 4 της υ�ο�αραγράφου Α4 της �αραγράφου Α του Μέρους Β του ν. 4336/2015 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης α�ό τον 
Ευρω�αϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλο�οίηση της Συµφωνίας 
Χρηµατοδότησης» και την ερµηνευτική εγκύκλιο 7698/20.08.2015 ε�έρχονται τρο�ο�οιήσεις στο 
ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/03.08.2010) «Ρύθµιση των Οφειλών Υ�ερχρεωµένων Φυσικών 
Προσώ�ων και άλλες διατάξεις», γνωστό και ως «Νόµο Κατσέλη», ώστε να καταστεί �ερισσότερο 
α�οτελεσµατικός και λειτουργικός και να είναι εφικτή η �αροχή δικαστικής κρίσης σε εύλογο 
χρόνο.  
 
Ι. Νέες ρυθµίσεις 
 
Οι σηµαντικότερες τρο�ο�οιήσεις, �ου ε�έρχονται στο ν.3869/2010, είναι οι ακόλουθες: 
 
α.  ∆ιευρύνεται το �εδίο εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3869/2010 και στη ρύθµιση 

βεβαιωµένων οφειλών �ρος το ∆ηµόσιο, τη Φορολογική ∆ιοίκηση, τους Οργανισµούς 
Το�ικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθµού και τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 
Α�αραίτητη �ροϋ�όθεση για την εφαρµογή των �αρα�άνω είναι να συντρέχουν οι οφειλές 
�ρος το ∆ηµόσιο µε οφειλές �ρος τουλάχιστον έναν ιδιώτη �ιστωτή. 
 
Σε �ερί�τωση �ροηγούµενης υ�αγωγής των οφειλών �ρος το ∆ηµόσιο σε άλλο ρυθµιστικό 
�λαίσιο, ο οφειλέτης ε�ιλέγει εάν ε�ιθυµεί να το διατηρήσει ή να υ�αχθεί στις διατάξεις του 
ν. 3869/2010, αλλά σε κάθε �ερί�τωση, δεν είναι δυνατή η �αράλληλη χρήση άλλου 
θεσµικού �λαισίου διευθέτησης οφειλών.  
 
Στις εξαιρούµενες α�ό το �εδίο εφαρµογής του νόµου οφειλές, συνεχίζουν να υ�άγονται 
οι οφειλές οι ο�οίες, α) έχουν βεβαιωθεί ή αναληφθεί ένα έτος �ριν την κατάθεση της 
αίτησης, β) δηµιουργήθηκαν α�ό αδίκηµα �ου τελέστηκε α�ό τον οφειλέτη µε δόλο ή 
βαρεία αµέλεια και γ) συνίστανται σε διοικητικά �ρόστιµα ή χρηµατικές �οινές, ενώ 
�ροστίθεται και �ερί�τωση δ) για την εξαίρεση α�ό το �εδίο εφαρµογής του νόµου των 
οφειλών �ου αφορούν στην υ�οχρέωση διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου. 

 
β.  Προσδιορίζεται µε  την ΚΥΑ 7534/20.08.2015 (ΦΕΚ Β 1794/20.08.2015) το σύνολο των 

α�αιτούµενων εγγράφων και καθορίζεται το τυ�ο�οιηµένο  υ�όδειγµα, �ου υ�οβάλλει ο 
αιτών, για την έναρξη της διαδικασίας ρύθµισης οφειλών του. Η αίτηση και τα 
δικαιολογητικά θα υ�οβάλλονται �λέον ταυτόχρονα, ενώ µε τις �ροϊσχύουσες ρυθµίσεις 
�ροβλε�όταν η �ροαιρετική �ροσκόµιση των εγγράφων εντός �έντε (5) ηµερών α�ό την 
κατάθεση της αίτησης. Ακολούθως, ορίζεται �ροθεσµία δύο (2) ηµερών α�ό την �αραλαβή 
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της αίτησης και των εγγράφων, εντός της ο�οίας η γραµµατεία του ειρηνοδικείου 
�ροβαίνει στο τυ�ικό έλεγχό τους. Σε �ερί�τωση �ου δια�ιστώνεται έλλειψη 
δικαιολογητικών, µε ευθύνη της Γραµµατείας καλείται ο οφειλέτης να τα �ροσκοµίσει, 
εντός δεκα�έντε (15) ηµερών α�ό την υ�οβολή της αίτησης, ενώ σε �ερί�τωση ά�ρακτης 
�αρέλευσης της �ροθεσµίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο και δεν �ροσδιορίζεται δικάσιµος. 
Σε ειδικές �ερι�τώσεις η �αρα�άνω �ροθεσµία µ�ορεί να �αραταθεί έως ένα (1) µήνα. 

 
γ.  Με την ολοκλήρωση του τυ�ικού ελέγχου της κατάθεσης και όχι µε την κατάθεση, ό�ως 

ίσχυε έως σήµερα, �ροσδιορίζεται η ηµέρα ε�ικύρωσης υ�οχρεωτικά εντός δύο (2) µηνών, 
καθώς και ηµεροµηνία δικασίµου υ�οχρεωτικά εντός έξι (6) µηνών. Παράλληλα 
διευκρινίζεται ότι η διάρκεια ισχύος της �ροσωρινής διαταγής δεν µ�ορεί να υ�ερβαίνει 
τους έξι (6) µήνες. 

 
δ.  Εισάγεται το κριτήριο των ευλόγων δα�ανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς 

του, ό�ως εκάστοτε �ροσδιορίζονται α�ό την Ελληνική Στατιστική Υ�ηρεσία ΕΛΣΤΑΤ, ως 
εξαιρούµενες α�ό το εισόδηµα του οφειλέτη και της οικογένειάς του, �ροκειµένου να 
καθοριστούν οι µηνιαίες καταβολές �ρος του �ιστωτές του, τόσο µε την �ροσωρινή διαταγή 
όσο και µε την οριστική δικαστική α�όφαση. Πάντως, σε κάθε �ερί�τωση, ό�ως και στις 
�ροϊσχύουσες ρυθµίσεις, η µηνιαία δόση δεν µ�ορεί να υ�ολεί�εται του 10 % των 
τελευταίων ενήµερων δόσεων, �ου ο αιτών όφειλε να καταβάλλει σε όλους τους δανειστές, 
ενώ το ελάχιστο �οσό καταβολής συνολικά στους δανειστές ανέρχεται σε σαράντα (40) ευρώ 
µηνιαίως. Εφόσον, όµως ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις µηνιαίες δόσεις, µ�ορεί 
ο�οιοσδή�οτε �ιστωτής να ζητήσει την ανάκληση της �ροσωρινής �ροστασίας του και να 
�ροχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση. 

 
      Ειδικότερα, σε �ερί�τωση �ου ε�έλθει δικαστικός συµβιβασµός, οι µηνιαίες δόσεις, ό�ως 

�ροσδιορίζονται µε βάση τις εύλογες δα�άνες διαβίωσης, καταβάλλονται για τρία (3) 
χρόνια κι όχι για τέσσερα (4), ό�ως �ροέβλε�ε ο νόµος µέχρι σήµερα. 

 
ε.  Τόσο οι εκκρεµείς αιτήσεις, όσο και οι αιτήσεις �ου θα κατατεθούν µετά την έναρξη ισχύος 

του νόµου, θα κατηγοριο�οιηθούν και θα �ροσδιοριστούν κατά �ροτεραιότητα µε βάση το 
ύψος των οφειλών, της �εριουσίας και των εισοδηµάτων του οφειλέτη. Παράλληλα,  
εισάγεται διάταξη για την ανά�τυξη και τήρηση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 
Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) αιτήσεων και φακέλων στα Ειρηνοδικεία της χώρας και �αρέχεται 
νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υ�ουργό ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρω�ίνων 
∆ικαιωµάτων για έκδοση Υ�ουργικής Α�όφασης (ΥΑ), �ροκειµένου να καθοριστούν οι 
λε�τοµέρειες εφαρµογής. 

 
 
ΙΙ. Ταχεία διευθέτηση µικροοφειλών 
 
Προστίθεται το άρθρο 5α στο ν. 3869/2010, µε τίτλο «Ταχεία ∆ιευθέτηση Μικροοφειλών». Αίτηση 
υ�αγωγής στη συγκεκριµένη διαδικασία µ�ορούν να κάνουν υ�ερχρεωµένα φυσικά �ρόσω�α 
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της �αρ. 1 του ν. 3869/2010, εφόσον κατά το χρόνο υ�οβολής της αίτησής τους συντρέχουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες �ροϋ�οθέσεις: α) Το σύνολο των οφειλών τους δεν υ�ερβαίνει τις είκοσι 
χιλιάδες (20.000) ευρώ,  β) Έχουν µηδενικό εισόδηµα,  γ) ∆ε διαθέτουν ακίνητη �εριουσία,  δ) ∆εν 
έχουν µεταβιβάσει ή εκ�οιήσει ακίνητη �εριουσία τον τελευταίο χρόνο, ε) Το σύνολο της λοι�ής 
�εριουσίας τους, συµ�εριλαµβανοµένων τυχών καταθέσεων, δεν υ�ερβαίνει τα χίλια (1.000) 
ευρώ και στ) Υ�ήρξαν συνεργάσιµοι δανειολή�τες, ό�ως η έννοια �ροσδιορίζεται στον Κώδικα 
∆εοντολογίας των Τρα�εζών. Ειδικά η τελευταία �ροϋ�όθεση, ό�ως διευκρινίζεται και στην 
εγκύκλιο 7698/2015, θα λαµβάνεται υ�όψη για αιτήσεις �ου θα υ�οβληθούν α�ό το έτος 2016 
και µετά, δεδοµένου ότι ο Κώδικας ∆εοντολογίας Τρα�εζών τέθηκε τυ�ικά σε ισχύ α�ό το έτος 
2015, αλλά τίθεται σε εφαρµογή σταδιακά. Για οφειλέτες �ου �ληρούν τις �αρα�άνω 
�ροϋ�οθέσεις, �ροβλέ�εται �ερίοδος ε�ιτήρησης δεκαοκτώ (18) µηνών, µετά το �έρας της ο�οίας 
ο οφειλέτης α�αλλάσσεται �λήρως µε διαγραφή όλων των οφειλών του, εφόσον δεν έχει υ�άρξει 
µεταβολή στην οικονοµική ή �εριουσιακή του κατάσταση.  
 
ΙΙΙ. Προστασία �ρώτης κατοικίας 
 
Σηµαντικές είναι οι αλλαγές �ου ε�έρχονται µε το νέο νόµο και στη διαδικασία ρευστο�οίησης 
της �εριουσίας και την �ροστασία της �ρώτης κατοικίας. Με την �ροϊσχύουσα διάταξη της �αρ. 
2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, η �ροστασία της κύριας κατοικίας εκτεινόταν σε αντικειµενική 
αξία ύψους ίσου µε το αφορολόγητο �οσό αντικειµενικής αξίας της �ρώτης κατοικίας, συν 
�ενήντα τοις εκατό (50%). Με την τρο�ο�οιηµένη διάταξη καθορίζονται ως κριτήρια για την 
�ροστασία της �ρώτης κατοικίας α) το εισόδηµα του οφειλέτη, β) η αξία της �ρώτης κατοικίας 
και γ) το ύψος του συνόλου των οφειλών. Μάλιστα, �αρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για 
την έκδοση Κοινής Υ�ουργικής Α�όφασης (ΚΥΑ), µε την ο�οία θα καθορίζονται τα όρια των 
�αρα�άνω κριτηρίων. Έως την έκδοσή της, σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της �αρ. 6 του 
άρθρου 2 της τρο�ολογίας, εξακολουθεί να εφαρµόζεται η αρχική διάταξη (αντικειµενική αξία 
κύριας κατοικίας ύψους ίσου µε το αφορολόγητο �οσό αντικειµενικής αξίας της �ρώτης 
κατοικίας, συν �ενήντα τοις εκατό). 
 
Η �αρα�άνω ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί µέχρι τη σύνταξη του �αρόντος. 
 
ΙV. Μεταβατικές διατάξεις 
 
Ως �ρος τις εκκρεµείς αιτήσεις, οι οφειλέτες: 
 
1. Υ�οχρεούνται εντός 6 µηνών α�ό την έναρξη ισχύος του νόµου και εφόσον µέχρι τότε δεν 

έχει συζητηθεί η υ�όθεση να ε�ικαιρο�οιήσουν τα στοιχεία του φακέλου τους, ενώ τυχόν 
�αράβαση της διάταξης και µη υ�οβολή ε�ικαιρο�οιηµένων στοιχείων, ε�ιφέρει για τον 
οφειλέτη τις συνέ�ειες της µη ειλικρινούς δήλωσης και α�ώλεια �ροστασίας.  

2.   ∆ύνανται να �αραιτηθούν α�ό το δικόγραφο και να ε�ανυ�οβάλλουν τις αιτήσεις τους, 
�ροκειµένου να υ�αχθούν στις νέες ρυθµίσεις. 

3.   Εάν η αίτησή τους είχε �ροσδιοριστεί σε ηµεροµηνία �έραν µιας τριετίας (�έραν του 
Αυγούστου του 2018), δύνανται να ζητήσουν εντός τεσσάρων (4) µηνών µε κλήση και ατελώς 
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τον ε�ανα�ροσδιορισµό της αίτησής τους. Με την ά�ρακτη �αρέλευση του τετραµήνου 
ε�ανα�ροσδιορίζονται αυτε�αγγέλτως όλες οι υ�οθέσεις εντός τριετίας. 

 
Τέλος, µε τις νέες διατάξεις τρο�ο�οιείται ο Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων και ∆ικαστικών 
Λειτουργών και συστήνονται Τµήµατα σε  διάφορα Ειρηνοδικεία της Ε�ικράτειας (σε κά�οια 
ήδη υφίστανται, ό�ως ενδεικτικά στη Θεσσαλονίκη) για την ταχεία εκδίκαση υ�οθέσεων �ου 
εκκρεµούν. Παράλληλα, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών και δικαστικών 
υ�αλλήλων �ου υ�ηρετούν σε ειρηνοδικεία, ώστε να στελεχωθούν τα νέα Τµήµατα, να 
ενισχυθούν τα ήδη υφιστάµενα και να αντιµετω�ιστεί διοικητικά το �λήθος των υ�οθέσεων �ου 
εκκρεµούν. 
 
Η ισχύς των διατάξεων αρχίζει α�ό την υ�ογραφή της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 
της Παραγράφου Β του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 α�ό τα συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή α�ό την 
19η Αυγούστου 2015. 
 

 
                  Χρυσούλα ∆εµερτζή   

∆ικηγόρος 
   NOMOS ∆ικηγορική Εταιρία 

xd@nomos.gr 
2310 263665 

 
    
 
 
 
 

Το �λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι �ληροφορίες �ου �αρέχονται στο �αρα�άνω newsletter,  δεν α�οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε υ�οκρύ�τουν 
σχέση δικηγόρου-�ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του �αραλή�τη. Oι �ληροφορίες είναι γενικές και έχουν α�οκλειστικά ενηµερωτικό 
χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των �αρεχοµένων �ληροφοριών α�ό 
τον �αραλή�τη. Εάν δεν ε�ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@nomos.gr 


