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Έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, όπωσ η ανεργύα, η αδυναμύα εργαςύασ λόγω 

προβλημϊτων υγεύασ, οι μεταβολϋσ ςτην προςωπικό κατϊςταςη του προςώπου 

(απόλυςη, απόκτηςη τϋκνου, διαζύγιο, αιφνύδιο πρόβλημα υγεύασ), η απουςύα 

θεςμών ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ των καταναλωτών, η αλόγιςτη πρόςβαςη 

των ιδιωτών ςε τραπεζικϊ προώόντα, η επιθετικό πρακτικό των πιςτωτικών 

ιδρυμϊτων προώθηςησ των προώόντων τουσ και η αύξηςη των επιτοκύων ςτο 

χώρο κυρύωσ τησ καταναλωτικόσ πύςτησ, αποτελούν μερικούσ από τουσ λόγουσ 

ανϊπτυξησ του φαινομϋνου τησ υπερχρϋωςησ των φυςικών προςώπων – μη 

εμπόρων, το οπούο (φαινόμενο), όςον αφορϊ ςτη χώρα μασ, εμφανύςθηκε ςε 

μεγϊλη κλύμακα κατϊ την ϋναρξη τησ περιόδου οικονομικόσ κρύςησ και 

εξακολουθεύ να αναπτύςςεται με ςυνεχώσ αυξανόμενο ρυθμό.  

Υπό τισ ανωτϋρω οικονομικϋσ ςυνθόκεσ, η παρϋμβαςη του νομοθϋτη για τη 

διαμόρφωςη ενόσ δικαύου αςτικόσ αφερεγγυότητασ κατϋςτη επιτακτικό 

ανϊγκη. Και ςε μια προςπϊθεια διαχεύριςησ του προβλόματοσ και διευθϋτηςησ 

των ςχϋςεων μεταξύ των υπερχρεωμϋνων και των πιςτωτών τουσ εκδόθηκε ο 

Ν. 3869/2010 κατϊ τα πρότυπα αλλοδαπών εννόμων τϊξεων. Με το νόμο αυτό, 

ςε ςυνδυαςμό και με τη νομοθϋτηςη τησ αναςτολόσ των πλειςτηριαςμών, ϋγινε 

προςπϊθεια αντιμετώπιςησ τησ βαθιϊσ κρύςησ που μαςτύζει την οικονομύα τησ 

χώρασ και περιϊγει ςε κατϊςταςη ϋνδειασ μεγϊλα ςτρώματα του πληθυςμού 

τησ1, αλλϊ και να ςυμπληρωθεύ το ιςχύον πτωχευτικό δύκαιο, που περιοριςμϋνο 

κατϊ βϊςη ςτουσ εμπόρουσ, ςτερεύ τουσ ϊλλουσ οφειλϋτεσ από την δυνατότητα 

να ϋχουν κι αυτού ςτη διϊθεςό τουσ μηχανιςμούσ του πτωχευτικού δικαύου, 

                                                           
1
 Βλ. ςχετικά Ν. Ρόκα, Μεταρρυκμιςτικζσ τάςεισ ςτο πτωχευτικό δίκαιο ενόψει τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ, ΕΕμπΔ 2010, 269-275. 
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όπωσ εύναι ιδύωσ η αναδιοργϊνωςη του οφειλϋτη και τησ χρεωςτικόσ του θϋςησ, 

αλλϊ και η δυνατότητα απαλλαγόσ από τα χρϋη, που δύνει ευκαιρύα για ϋνα 

«νϋο» ξεκύνημα. Αυτό το τελευταύο μϊλιςτα προςιδιϊζει ςτουσ οφειλϋτεσ φυςικϊ 

πρόςωπα, καθώσ το νομικό πρόςωπο που λύνεται δεν ϋχει λόγο «απαλλαγόσ»2. 

Κατϊ την αιτιολογικό ϋκθεςη του ανωτϋρω νόμου, πρόκειται για την 

«επανϋνταξη του υπερχρεωμϋνου πολύτη ςτην οικονομικό και κοινωνικό ζωό με 

την επανϊκτηςη τησ οικονομικόσ ελευθερύασ που ςυνεπϊγεται η εξϊλειψη των 

χρεών που αδυνατεύ να αποπληρώςει». Έτςι ςκοπόσ του Ν. 3869/2010 εύναι 

προεχόντωσ η προςταςύα του οφειλϋτη και όχι η «ςυλλογικό ικανοπούηςη των 

πιςτωτών», όπωσ ορύζεται για την πτώχευςη ςτο προγραμματικό ϊρθρο 1 του 

ΠτΚ και δευτερευόντωσ η αποτροπό βλϊβησ τούτων3. Επομϋνωσ ο νόμοσ αυτόσ 

διαφυλϊςςει το ςυνταγματικώσ κατοχυρωμϋνο δικαύωμα των υπερχρεωμϋνων 

προςώπων τησ προςταςύασ τησ προςωπικότητϊσ τουσ και προϊγει την 

οικονομικό επανϋνταξό τουσ ςτο κοινωνικό ςύνολο4. Η διαδικαςύα δικαςτικόσ 

ρύθμιςησ των χρεών του οφειλϋτη που προβλϋπει ο νόμοσ εμπεριϋχει τρεισ 

ρυθμύςεισ, ότοι: η ικανοπούηςη των απαιτόςεων των πιςτωτών θα επιτευχθεύ 

αρχικϊ με μηνιαύεσ καταβολϋσ (ϊρθρ. 8 παρ. 2 του νόμου), που θα ορύςει το 

δικαςτόριο, ςτη ςυνϋχεια με το προώόν από τη ρευςτοπούηςη τησ περιουςύασ 

του οφειλϋτη (ϊρθρ. 9 παρ. 1 του νόμου) και τϋλοσ με το ποςό που θα ορύςει το 

δικαςτόριο για την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ του οφειλϋτη (ϊρθρ. 9 παρ. 2 

του νόμου). Αξιοςημεύωτο πϊντωσ εύναι το γεγονόσ ότι ενώ από την ϋναρξη 

εφαρμογόσ του νόμου επικρϊτηςε η αντύληψη ότι με την ϋνταξό του ςτη 

ρύθμιςη του νόμου ο οφειλϋτησ εκπληρώνοντασ τισ οριςθεύςεσ από το 

δικαςτόριο υποχρεώςεισ του επανϋρχεται ςτην κοινωνικό και οικονομικό ζωό 

απαλλαγμϋνοσ πλϋον από τα χρϋη του παρελθόντοσ και για το λόγο αυτό 

επικρύθηκε ϋντονα ο νόμοσ αυτόσ, εντούτοισ με μια προςεκτικό θεώρηςη τησ 

λειτουργύασ του νόμου, ςε ςύγκριςη και με τα λοιπϊ νομοθετόματα που 

προβλϋπουν αντύςτοιχεσ διαδικαςύεσ (πτωχευτικό δύκαιο, ΚΠολΔ), 

παρατηρεύται ότι μϊλλον ο Ν. 3869/2010 θϋτει ουςιαςτικϊ αυςτηρότερεσ 

                                                           
2
 Βλ. Ε. Περάκθ, Διαδικαςία Ν. 3869/2010, ΔΕΕ 4/2011, ςελ. 400. 

3
 Βλ. Β. Πάπαρθ, Εφζτθ, Ειςιγθςθ με κζμα: «κοπόσ και πεδίο εφαρμογισ του Ν. 3869/2010, το 

ηιτθμα τθσ κακολικότθτασ των πιςτωτϊν ςτο Ν. 3869/2010» ςτο Επιμορφωτικό εμινάριο Δοκίμων 
Ειρθνοδικϊν που διεξιχκθ ςτθν Εκνικι χολι Δικαςτϊν τθν 28θ-1-2013. 
4
 Βλ. Ακ. Κρθτικό, Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων, ζκδ. τζταρτθ, ςελ. 3. 
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προώποθϋςεισ, καθώσ ο οφειλϋτησ ειςϋρχεται ςε μια διαδικαςύα παραχωρώντασ 

ςημαντικϊ προςωπικϊ και περιουςιακϊ του δικαιώματα. Έτςι, ςε αντύθεςη με 

τα λοιπϊ νομοθετόματα, προβλϋπεται η δυνατότητα ικανοπούηςησ των 

απαιτόςεων των πιςτωτών ακόμη και από το μιςθό ό τη ςύνταξη του οφειλϋτη, 

με την εξαςφϊλιςη βϋβαια κϊποιου ποςού για την αξιοπρεπό του διαβύωςη, ενώ 

ςε ϊλλεσ διαδικαςύεσ ιςχύει το ακατϊςχετο5. Επιπλϋον, ο οφειλϋτησ ειςφϋρει 

ςτην διαδικαςύα ανεπιφύλακτα όλα τα περιουςιακϊ του ςτοιχεύα ακόμη και την 

κύρια κατοικύα του, ςε περύπτωςη που δεν καταςτεύ εφικτό η αποπληρωμό του 

οριςθϋντοσ από το δικαςτόριο ποςού για την διϊςωςό τησ.  

Το μεγϊλο ενδιαφϋρον που παρουςύαςε από την ϋναρξη εφαρμογόσ του (τον 

Αύγουςτο του ϋτουσ 2010) ο νόμοσ για τα υπερχρεωμϋνα φυςικϊ πρόςωπα, οι 

νομοτεχνικϋσ ατϋλειεσ, αλλϊ και οι δυςχϋρειεσ που ανϋκυψαν κατϊ την 

εφαρμογό του, αποτελούν κυρύωσ τουσ λόγουσ που ο νόμοσ αυτόσ υπϋςτη τόςεσ 

πολλϋσ και ουςιώδεισ τροποποιόςεισ ςε τόςο ςύντομο χρονικό διϊςτημα. Οι 

τροποποιόςεισ που επόλθαν με τουσ νόμουσ: 3996/2011, 4019/2011, 

4161/2013, 4336/2015, 4346/2015 και 4366/2016, αφορούςαν αφενόσ 

διαδικαςτικϊ ζητόματα, αφετϋρου δε τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ των 

τριών ρυθμύςεων (8 παρ. 2, 9 παρ. 1 και 9 παρ. 2).   

Δικαςτική ρύθμιςη 

Σε περύπτωςη μη επύτευξησ εξωδικαςτικού (προδικαςτικού) ό δικαςτικού 

ςυμβιβαςμού, η ρύθμιςη των χρεών του οφειλϋτη γύνεται δικαςτικϊ. Για την 

οριςτικό ρύθμιςη των χρεών λαμβϊνονται υπόψη τα ειςοδόματα του οφειλϋτη 

και τησ ςυζύγου του, τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα του οφειλϋτη, τα οπούα 

ενδεχομϋνωσ μϋςω εκμετϊλλευςησ ό ρευςτοπούηςησ θα προκαλϋςουν 

ρευςτότητα αποπληρωμών προσ τουσ πιςτωτϋσ και οι βιοτικϋσ ανϊγκεσ του 

οφειλϋτη και των προςτατευομϋνων μελών τησ οικογϋνειϊσ του. Η 

εκδοθειςόμενη απόφαςη προςδιορύζει τισ μηνιαύεσ καταβολϋσ, που οφεύλει ο 

αιτών – υπερχρεωμϋνοσ να καταβϊλει ςύμμετρα ςτουσ πιςτωτϋσ του (με 

εξαύρεςη την περύπτωςη υπαγωγόσ του ςτην παρϊγραφο 5 του ϊρθρου 8 του Ν. 

3869/2010 λόγω ϋλλειψησ ειςοδόματοσ για την κϊλυψη των βαςικών βιοτικών 

                                                           
5
 Βλ. μελζτθ Ι. Βενιζρθ, Κριτικι αποτίμθςθ τθσ διαδικαςίασ του Ν. 3869/2010 και τθσ αναμόρφωςισ 

τθσ με το Ν. 4161/2013, ΧρΔικ 2/2013, ςελ. 217. 
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αναγκών του όπου ορύζονται καταβολϋσ μικρού ύψουσ ό μηδενικών) για 

διϊςτημα τριών ϋωσ πϋντε ετών ό τριών ετών, ανϊλογα με το χρόνο κατϊθεςησ 

τησ αύτηςησ, ορύζει ενδεχομϋνωσ εκκαθαριςτό για τη διαχεύριςη ό αν κριθεύ 

απαραύτητο για την ικανοπούηςη των απαιτόςεων των πιςτωτών για την 

εκπούηςη τησ ρευςτοποιόςιμησ περιουςύασ του οφειλϋτη, καθώσ και τα 

καθόκοντα αυτού, διατϊςςει ενδεχομϋνωσ την εκπούηςη ςυγκεκριμϋνων 

περιουςιακών ςτοιχεύων του οφειλϋτη ό την εκμετϊλλευςη αυτών για την 

ικανοπούηςη των πιςτωτών και αν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του νόμου 

εξαιρεύ την κύρια κατοικύα του οφειλϋτη με οριςμό καταβολόσ ςυγκεκριμϋνου 

χρηματικού ποςού ωσ αντϊλλαγμα για την διϊςωςη.  

 

Ρευςτοποίηςη περιουςίασ του οφειλέτη 

Όπωσ προαναφϋρθηκε, ςτην περύπτωςη δικαςτικόσ ρύθμιςησ των χρεών του 

οφειλϋτη η δικαςτικό απόφαςη ορύζει τον τρόπο ικανοπούηςησ των απαιτόςεων 

των πιςτωτών. Σε περύπτωςη που οι καταβολϋσ του ϊρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 

3869/2010, αλλϊ και αυτϋσ που θα γύνουν για τη διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ 

του οφειλϋτη, δεν επαρκούν και δεν υπϊρχει ϊλλη πηγό για την αποπληρωμό 

των απαιτόςεων των πιςτωτών, ορύζεται με την απόφαςη ποια περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα του οφειλϋτη υπόκεινται ςε εκπούηςη ό εκμετϊλλευςη, προσ 

ικανοπούηςη των πιςτωτών και ποια εξαιρούνται τησ εκπούηςησ. Η εξαύρεςη 

αφορϊ κατϊ κύριο λόγο την κύρια κατοικύα του οφειλϋτη, αλλϊ και περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα του οφειλϋτη που κρύνονται ότι δεν προκαλούν αγοραςτικό 

ενδιαφϋρον. Ο χαρακτηριςμόσ ωσ μη ρευςτοποιόςιμου ενόσ περιουςιακού 

ςτοιχεύου εύναι θϋμα πραγματικό και κρύνεται ςε κϊθε ςυγκεκριμϋνη 

περύπτωςη. Ωσ μη ρευςτοποιόςιμα μπορούν να χαρακτηριςτούν ενδεικτικϊ τα 

περιουςιακϊ εκεύνα ςτοιχεύα για τα οπούα δεν υπϊρχουν αςφαλεύσ τύτλοι 

κυριότητασ, ακύνητα πεπαλαιωμϋνα, ακύνητα ςτα οπούα ο οφειλϋτησ ϋχει μόνο 

ϋνα μικρό ποςοςτό κυριότητασ ό ϋχει μόνο το δικαύωμα ψιλόσ κυριότητασ και η 

επικαρπύα ανόκει ςε πρόςωπο νεαρόσ ηλικύασ. 
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Η έννοια τησ περιουςίασ προσ ρευςτοποίηςη 

Στην ϋννοια τησ περιουςύασ εμπύπτει κϊθε εύδοσ εμπρϊγματου δικαιώματοσ επύ 

κινητού ό ακινότου ςτην ελληνικό επικρϊτεια ό ςτο εξωτερικό ό ϊυλου αγαθού. 

Στην παραπϊνω ϋννοια εμπύπτουν και περιουςιακϊ ςτοιχεύα επύ των οπούων 

ϋχει τεθεύ βϊροσ εμπρϊγματησ εξαςφϊλιςησ κϊποιου δανειςτό, ακόμη και αν ο 

τελευταύοσ δεν ϋχει ενταχθεύ με την απαύτηςό του ςτην διαδικαςύα. Στη 

διαδικαςύα τησ ρευςτοπούηςησ εμπύπτει όλη η περιουςύα που ανόκει ςτον 

οφειλϋτη (και όχι ςτη ςύζυγο ό ςε ϊλλα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ του οφειλϋτη) 

μϋχρι τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ και ιδιαύτερα μϋχρι την ϋκδοςη τησ απόφαςησ 

υπαγωγόσ του ςτισ διατϊξεισ του Ν. 3869/2010. Τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα του 

οφειλϋτη προκύπτουν από τη δόλωςό του ςτο ειςαγωγικό δικόγραφο τησ 

αύτηςησ του ϊρθρου 4 για την υπαγωγό του ςτο Ν. 3869/2010. Μϊλιςτα, ϋχει 

γύνει δεκτό6 ότι ςε περύπτωςη που ϋχει παραληφθεύ κϊποιο ακύνητο του 

οφειλϋτη μπορεύ αυτό να ςυμπληρωθεύ ςτη ςυνϋχεια (744, 745 ΚΠολΔ), με την 

προώπόθεςη βϋβαια η παρϊλειψη αυτό να μην προςκρούει ςτισ προώποθϋςεισ 

ανειλικρινούσ δηλώςεωσ κατϊ το ϊρθρο 10 παρ. 1 του νόμου. Το ύδιο ιςχύει και 

ςτη περύπτωςη που το περιουςιακό ςτοιχεύο αποκτόθηκε μετϊ την κατϊθεςη 

τησ αύτηςησ υπαγωγόσ μϋχρι τη ςυζότηςη, καθώσ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 

ϊρθρου 745 ΚΠολΔ μϋχρι τη περϊτωςη τησ ςυζότηςησ ςτον πρώτο βαθμό 

δικαιούνται τα μϋρη να προβϊλλουν ιςχυριςμούσ.  

Στην ϋννοια των περιουςιακών ςτοιχεύων δεν εμπύπτουν τα ακατϊςχετα κατϊ 

την ϋννοια του ϊρθρου 953 παρ. 3, 4 ΚΠολΔ7, ο κατϊλογοσ των οπούων μετϊ τη 

τροποπούηςη που επόλθε με το Ν. 4335/2015 ϋχει ςυρρικνωθεύ8  και οι 

ανεκχώρητεσ απαιτόςεισ, καθώσ ωσ μη ρευςτοποιόςιμα δεν ενδιαφϋρουν τον 

δικαςτό και τουσ πιςτωτϋσ και δεν ςυναξιολογούνται ςτη διαμόρφωςη του 

ςχεδύου αποπληρωμόσ9. Το ακατϊςχετο θα κριθεύ με μϋτρο τισ ανϊγκεσ του 

ςυγκεκριμϋνου οφειλϋτη και όχι του μϋςου ανθρώπου, λαμβϊνονται δηλαδό 

                                                           
6
 Βλ. ΕιρΑκ 125/2011, αδθμ. 

7
 Ήδθ ρθτϊσ αναφζρεται ςτθ νζα διατφπωςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του νόμου, όπωσ 

διαμορφϊκθκε με το Ν. 4346/2015. 
8
 Βλ. ςχετ. Μακρίδου Κ. / Απαλαγάκθ Χ. / Διαμαντόπουλοσ Γ, Πολιτικι Δικονομία (Θεωρία, 

Νομολογία, Τποδείγματα), 2016, ςελ. 42. 
9
 Βλ. Βενιζρθ Ι. ςε Βενιζρθσ Ιάκωβοσ / Κατςάσ Θεόδωροσ, Εφαρμογι του Ν.3869/2010 για τα 

υπερχρεωμζνα φυςικά πρόςωπα, τρίτθ ζκδοςθ, 2015, ςελ. 227. 



6 

υπόψη η κοινωνικό θϋςη του οφειλϋτη και οι ατομικϋσ ςυνθόκεσ ςε 

ςυγκεκριμϋνο τόπο και χρόνο 10 . Επύςησ, ςτην ϋννοια των ακατϊςχετων 

εμπύπτουν και αντικεύμενα που εύναι απαραύτητα για την εργαςύα του οφειλϋτη, 

την οπούα αςκεύ προςωπικϊ ο ύδιοσ, αδιαφόρωσ αν πρόκειται για εργαςύα 

επιςτημονικό, καλλιτεχνικό, πνευματικό ό χειρονακτικό. Δεν αρκεύ πϊντωσ η 

χρηςιμοπούηςό τουσ να γύνεται για επιχειρηματικό κϋρδοσ ό για αποδοτικότερη 

εκμετϊλλευςη και κερδοςκοπύα 11 . Έτςι κρύθηκε, ότι δεν υπόκειται ςε 

κατϊςχεςη: το αυτοκύνητο δημοςύασ χρόςεωσ (ταξύ), αν ανόκει ςε επαγγελματύα 

οδηγό 12 , η βϊρκα του ψαρϊ 13  και ο κύλινδροσ και το ζημωτόριο του 

αρτοποιού14.  

Σχετικϊ με τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που αποκτϊ ο οφειλϋτησ δυνϊμει ςύμβαςησ 

παρακρϊτηςησ κυριότητασ θα πρϋπει να ςημειωθούν τα ακόλουθα: καταρχόν ο 

οφειλϋτησ υποχρεούται να εντϊξει ςτη ρύθμιςη των χρεών του και την 

προερχόμενη από τη ςύμβαςη αυτό οφειλό του (αρχό καθολικότητασ). Το 

περιουςιακό όμωσ ςτοιχεύο που κατϋχει δεν δύναται να ςυμπεριληφθεύ ςτη 

ρευςτοποιόςιμη περιουςύα του, καθώσ αυτό μϋχρι την εκπλόρωςη τησ 

υποχρϋωςησ εξόφληςησ του τιμόματοσ ανόκει κατϊ κυριότητα ςτον πωλητό – 

πιςτωτό του οφειλϋτη15 . Σε μια τϋτοια περύπτωςη ο πιςτωτόσ εύτε θα 

υπαναχωρόςει από τη ςύμβαςη που τον ςυνδϋει με τον οφειλϋτη, θα του 

επιςτραφεύ η κατοχό του πρϊγματοσ και δεν θα δικαιούται να διεκδικόςει τα 

οφειλόμενα, ενώ ταυτόχρονα μπορεύ να ζητόςει ωσ κύριοσ του πρϊγματοσ να 

μην ςυμπεριληφθεύ αυτό ςτην ρευςτοποιόςιμη περιουςύα του οφειλϋτη, εύτε δε 

θα υπαναχωρόςει από τη ςύμβαςη και θα αποδεχθεύ την εκπλόρωςη τησ 

ςύμβαςησ, όπωσ αυτό πλϋον θα διαμορφωθεύ από το δικαςτόριο ςτα πλαύςια 

τησ ρύθμιςησ, με την τόρηςη δε των όρων τησ ρύθμιςησ και την τόρηςη τησ 

                                                           
10 

Βλ. Νικολόπουλο ςε Κεραμεα / Κονδυλθ / Νίκα, αρκρ. 953, ςελ. 1839, παρ. 3. 
11 

Βλ. Νικολόπουλο, ο.π, υπος. 10, άρκρ. 953, ςελ. 1840, παρ. 5. 
12 

Βλ. ΕιρΑκ 3279/1969, ΕλλΔνθ 1969. 543, 544, επίςθσ ΕιρΘες 5371/2017, αδθμ, με τθν οποία 
εξαιρζκθκε τθσ εκποίθςθσ φορτθγό, κακϊσ κρίκθκε ότι θ εκποίθςι του κα επζφερε περαιτζρω 
ςυρρίκνωςθ των ειςοδθμάτων του αιτοφντοσ, κακϊσ κα κακίςτατο δυςχερισ θ άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. 
13 

Βλ. ΜονΠΑκ 2968/1971, ΑρχΝ 1972, 144. 
14 

.Βλ. ΜονΠΑκ 2968/1971, ΑρχΝ 1972, 144. 
15

 Βλ. ςχετ. ΕιρΘες 4524/2016, αδθμ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι το αυτοκίνθτο τθσ αιτοφςασ δεν 
περιλαμβάνεται ςτθ ρευςτοποιιςιμθ περιουςία τθσ και δεν μπορεί να διαταχκεί θ εκποίθςι του, 
αφοφ αυτι ζχει δικαίωμα προςδοκίασ το οποίο εξαρτάται από τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ 
αποπλθρωμισ του τιμιματοσ, κφριοσ δε και νομζασ αυτοφ παραμζνει ο πωλθτισ του.  
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διαδικαςύασ του ϊρθρου 11 του νόμου, ο οφειλϋτησ θα ϋχει εκπληρώςει την 

υποχρϋωςη του (όπωσ αυτό διαμορφώθηκε με την απόφαςη) και θα αποκτόςει 

την κυριότητα του πρϊγματοσ. 

Θα πρϋπει να αναφερθεύ ότι προβληματιςμόσ υπϊρχει ςχετικϊ με τη τύχη των 

περιουςιακών ςτοιχεύων που ο οφειλϋτησ ϋχει αποκτόςει μετϊ την ϋκδοςη τησ 

απόφαςησ υπαγωγόσ του ςτο νόμο, καθώσ τα ςχετικϊ ϊρθρα του νόμου (8 και 

9) δεν αναφϋρονται ςτην τύχη τησ περιουςύασ αυτόσ, παρϊ μόνο αυτόσ που 

προϋρχεται από κληρονομικό διαδοχό. Για την περύπτωςη αυτό ςτην 

παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 8 του νόμου προβλϋπεται ότι ςε περύπτωςη που κατϊ 

την διϊρκεια τησ περιόδου ρύθμιςησ περιϋλθουν ςτον οφειλϋτη περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα αιτύα θανϊτου (δηλαδό: κληρονομιϊ, κληροδοςύα, καταπύςτευμα), ο 

οφειλϋτησ υποχρεούται να διαθϋςει για την ικανοπούηςη των πιςτωτών το 

όμιςυ τησ αξύασ αυτών. Η παραπϊνω περιουςιακό περιϋλευςη αιτύα θανϊτου 

πρϋπει να γύνει εντόσ του διαςτόματοσ των καταβολών του ϊρθρου 8 παρ. 2 του 

νόμου, δηλαδό εντόσ τησ τριετύασ ϋωσ πενταετύασ ό τησ τριετύασ, καθώσ μετϊ το 

πϋρασ των καταβολών αυτών, ο οφειλϋτησ ϋχει απαλλαγεύ από τα χρϋη του και 

απομϋνει μόνο η αναγνώριςη τησ απαλλαγόσ του βϊςει αύτηςησ που 

κατατύθεται κατϊ το ϊρθρο 11 παρ. 1 του νόμου. Από την νομοθετικό αυτό 

επιλογό μπορεύ να ςυναχθεύ, κατϊ μια ϊποψη, το ςυμπϋραςμα ότι περιουςιακό 

ςτοιχεύο που περιϋρχεται ςτον οφειλϋτη μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ 

υπαγωγόσ από χαριςτικό, επαχθό ό οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα, πλην αυτόσ τησ 

κληρονομικόσ διαδοχόσ, θα πρϋπει, υπό το πρύςμα και του ϊρθρου 15 Ν. 

3869/2010, να θεωρηθεύ αναλογικϊ ωσ εύδοσ «μεταπτωχευτικόσ» περιουςύασ 

και να αποκλειςτεύ από την διαδικαςύα υπαγωγόσ ςτο Ν. 3869/2010. Κατϊ την 

αντύθετη ϊποψη, αν μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ περύ ρευςτοπούηςησ – 

εκμετϊλλευςησ, ο οφειλϋτησ αποκτόςει επιπλϋον περιουςιακϊ ςτοιχεύα, εύναι 

δυνατό η διαταγό διϊθεςησ και αυτών των περιουςιακών ςτοιχεύων. Μϊλιςτα η 

ϊποψη αυτό ςτηρύζεται ςτο ϊρθρο 8 παρ. 4 που αναφϋρεται ςε μεταβολό όχι 

μόνο ειςοδηματικό αλλϊ και περιουςιακό, που μπορεύ να προκαλϋςει την 

τροποπούηςη των μηνιαύων καταβολών. Κατουςύαν, κατϊ την ϊποψη αυτό, 

προκύπτουν νϋα πραγματικϊ περιςτατικϊ που κατϊ το ϊρθρο 758 ΚΠολΔ 

δικαιολογούν την τροποπούηςη τησ αρχικόσ απόφαςησ. Αυτό ςημαύνει ότι ο 
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Ειρηνοδύκησ θα ςυμπεριλϊβει ςτη νϋα τροποποιητικό του απόφαςη τα νϋα 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα και θα διατϊξει τη ςχετικό αξιοπούηςό τουσ κατϊ τον πιο 

ωφϋλιμο για τουσ πιςτωτϋσ και τον οφειλϋτη τρόπο16. 

Κριτήρια και απόφαςη ρευςτοποίηςησ  

Στην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 9 του Ν. 3869/2010 προβλϋπεται η διαδικαςύα 

ρευςτοπούηςησ τησ περιουςύασ του οφειλϋτη. Απαραύτητη προώπόθεςη 

αποτελεύ η ύπαρξη ρευςτοποιόςιμησ περιουςύασ, καθώσ δεν μπορεύ να 

περιληφθεύ ςε αυτόν οποιοδόποτε περιουςιακό ςτοιχεύο του οφειλϋτη, αλλϊ 

μόνο εκεύνο που θα κριθεύ ότι ϋχει χαρακτηριςτικϊ τϋτοια, για παρϊδειγμα 

αγοραςτικό ενδιαφϋρον, ικανοποιητικό αξύα, που ςε ενδεχόμενη εκπούηςη ςε 

εύλογο χρονικό διϊςτημα θα παρϋχουν την προςδοκύα απολόψεωσ αξιόλογου 

ποςού, που θα αποφϋρει ςοβαρό ικανοπούηςη των απαιτόςεων των πιςτωτών. 

Στην περύπτωςη ύπαρξησ ρευςτοποιόςιμησ περιουςύασ το δικαςτόριο εξετϊζει 

εϊν η εκπούηςη τησ περιουςύασ αυτόσ κρύνεται απαραύτητη για την ικανοπούηςη 

των πιςτωτών. Θα πρϋπει να επιςημανθεύ ότι το δικαςτόριο προβαύνει ςτην 

εξϋταςη των προώποθϋςεων ρευςτοπούηςησ τησ περιουςύασ του οφειλϋτη 

αυτεπαγγϋλτωσ, δεν απαιτεύται δηλαδό υποβολό ςχετικού αιτόματοσ από τουσ 

διαδύκουσ, καθώσ με την υποβολό τησ αύτηςησ υπαγωγόσ ςτο νόμο ο οφειλϋτησ 

διαθϋτει όλη την περιουςύα του προσ ικανοπούηςη των πιςτωτών, πλην τησ 

κύριασ κατοικύασ του ςτην περύπτωςη που επιλϋξει να ζητόςει την εξαύρεςό τησ 

από την εκπούηςη κατϊ την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 9 του νόμου, ςύμφωνα με 

την οπούα η εξαύρεςη από την εκπούηςη προβλϋπεται μόνο για την κύρια 

κατοικύα. Επιπλϋον, η ύπαρξη ρευςτοποιόςιμησ περιουςύασ δεν ςηματοδοτεύ 

αυτομϊτωσ και την υποχρϋωςη του δικαςτηρύου να διατϊξει την ρευςτοπούηςό 

τησ17. Θα πρϋπει να ςυντρϋχει και μια δεύτερη προώπόθεςη ότι δηλαδό η 

εκπούηςη τησ ρευςτοποιόςιμησ περιουςύασ κρύνεται απαραύτητη για την 

ικανοπούηςη των απαιτόςεων των πιςτωτών. Η κρύςη αυτό προκύπτει από 

                                                           
16

 Βλ. Ι. Βενιζρθ, ο.π, υπος. 9, ςελ. 561. 
17

 Βλ. Ι. Βενιζρθ, ο.π, υπος. 9, ςελ. 564, βλ. ΕιρΘες 5371/2017, αδθμ, ςτθν οποία εξαιρζκθκε τθσ 
εκποίθςθσ αποκθκευτικόσ χϊροσ του αιτοφντοσ, που χρθςίμευε ςτθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
του δραςτθριότθτασ, κακϊσ κρίκθκε ότι θ εκποίθςθ του χϊρου αυτοφ κα οδθγοφςε τον αιτοφντα ςε 
κατάςταςθ ανεργίασ και επομζνωσ οι ςυνζπειεσ που κα επζφερε θ εκποίθςθ ςτον αιτοφντα κα ιταν 
δυςανάλογα δυςβάςτακτεσ από αυτζσ που κα επζρχονταν από τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων 
των πιςτωτϊν με τθν διανομι του προϊόντοσ εκποίθςθσ. 
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ςυγκεραςμό ποικύλλων παραγόντων. Η εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ αγορϊσ του 

περιουςιακού ςτοιχεύου18, το προςδοκόμενο τύμημα εκπούηςησ ςε ςυνδυαςμό 

με τα ϋξοδα εκπούηςησ, αποτελούν μερικϊ από τα κριτόρια που το δικαςτόριο 

θα εκτιμόςει προκειμϋνου να καταλόξει ςτην επιλογό τησ εκπούηςησ 

ςυγκεκριμϋνου περιουςιακού ςτοιχεύου. Θα πρϋπει κατϊ ςυνϋπεια μετϊ την 

αφαύρεςη των εξόδων εκπούηςησ του περιουςιακού ςτοιχεύου να απομϋνει ϋνα 

αξιόλογο ποςό για την ικανοπούηςη των απαιτόςεων των πιςτωτών. Σε 

διαφορετικό περύπτωςη κρύνεται από το δικαςτόριο ότι η εξαύρεςη τησ 

εκπούηςησ ςυγκεκριμϋνου περιουςιακού ςτοιχεύου δε θα ζημιώςει ςημαντικϊ τα 

ςυμφϋροντα των πιςτωτών. Επύςησ, εύναι πιθανό το δικαςτόριο να προτιμόςει 

την εκμετϊλλευςη ςυγκεκριμϋνου περιουςιακού ςτοιχεύου, καθώσ κρύνει ότι με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχϊνεται καλύτερη εξυπηρϋτηςη των απαιτόςεων των 

πιςτωτών. Οι παραπϊνω δύο προώποθϋςεισ πρϋπει να αναλύονται ςτην 

απόφαςη που θα εκδοθεύ, καθώσ θα πρϋπει να δικαιολογεύται η επιλογό τησ 

εκπούηςησ ό μη ό ενδεχομϋνωσ τησ διαταγόσ προσ εκμετϊλλευςη ενόσ 

περιουςιακού ςτοιχεύου του οφειλϋτη. Θα πρϋπει δηλαδό να γύνεται αναφορϊ 

των λόγων που οδόγηςαν ςτη ςυγκεκριμϋνη επιλογό. Κριτόρια που ςυνόθωσ 

λαμβϊνονται υπόψη εύναι: η αξύα του περιουςιακού ςτοιχεύου, η τοποθεςύα του, 

το αγοραςτικό ενδιαφϋρον, τα ϋξοδα εκπούηςησ, η προηγούμενη ανεπιτυχόσ 

προςπϊθεια εκπούηςησ από τον οφειλϋτη.  

Τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που κρύθηκαν από το δικαςτόριο ότι δεν πληρούν τισ 

προώποθϋςεισ ρευςτοπούηςησ ο οφειλϋτησ μπορεύ να τα διαθϋςει ελεύθερα, οι δε 

πιςτωτϋσ διατηρούν τα καταδιωκτικϊ τουσ μϋτρα κατϊ του οφειλϋτη με χρονικό 

ορύζοντα την ολοκλόρωςη τησ ρύθμιςησ με την πιςτοπούηςη τησ απαλλαγόσ του 

οφειλϋτη κατ’ ϊρθρο 11 του νόμου. Συνεπώσ για τα περιουςιακϊ αυτϊ ςτοιχεύα 

που εξαιρϋθηκαν τησ εκπούηςησ, αλλϊ και γι’ αυτϊ που ϋπαψαν για οποιοδόποτε 

λόγο οι εργαςύεσ εκπούηςησ, διατηρούν οι πιςτωτϋσ τα ατομικϊ καταδιωκτικϊ 

τουσ μϋτρα μϋχρι όμωσ την απόςβεςη του χρϋουσ τουσ που επϋρχεται με την 

κατ’ ϊρθρο 11 του νόμου αναγνώριςη τησ απαλλαγόσ του οφειλϋτη 19. Σε 

αντύθεςη με τα προηγούμενα, με το Ν. 4346/2015 προςτϋθηκε ςτο ϊρθρο 9 παρ. 

                                                           
18

 Βλ. ΕιρΘες 3539/2017, αδθμ, ςτθν οποία κρίκθκε ότι τα περιουςιακά ςτοιχεία του αιτοφντοσ κα 
προκαλζςουν αγοραςτικό ενδιαφζρον και κα αποφζρουν αξιόλογο τίμθμα. 
19

 Βλ. ςχετ. Κρθτικό Ακ, ο.π, υπος. 4, ςελ. 386. 
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1 η πρόβλεψη, που ιςχύει για τισ αιτόςεισ που κατατϋθηκαν μετϊ την 1-1-2016, 

ότι όλη η περιουςύα του οφειλϋτη που δεν εμπύπτει ςτα ακατϊςχετα, 

κατϊςχεται και διατύθεται προσ τουσ ςκοπούσ τησ εκπούηςησ. Υποςτηρύζεται20 

ότι η τροποπούηςη αυτό δεν επϋφερε αλλαγό ςτα κριτόρια εφαρμογόσ του 

ϊρθρου 9 παρ. 1. Όπωσ προαναφϋρθηκε, τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα του οφειλϋτη 

που δεν εμπύπτουν ςτα εξαιρούμενα κατϊ το ϊρθρο 953 ΚΠολΔ δύνανται να 

αποτελϋςουν αντικεύμενο εκπούηςησ προσ ικανοπούηςη των απαιτόςεων των 

πιςτωτών και για το λόγο αυτό πλϋον διατϊςςεται η δϋςμευςό τουσ 

(κατϊςχεςη). Το δικαςτόριο όμωσ διατηρεύ και μετϊ την ανωτϋρω τροποπούηςη 

την επιλογό διϊταξησ ό μη εκπούηςησ ενόσ περιουςιακού αντικειμϋνου. Ο 

νομοθϋτησ κατϊ την ϊποψη αυτό προςϋθεςε την παραπϊνω φρϊςη ουςιαςτικϊ 

επιδιώκοντασ την εξαςφϊλιςη των ςυμφερόντων των πιςτωτών, καθώσ πλϋον 

δύνεται η δυνατότητα ςτουσ πιςτωτϋσ να ζητόςουν μεταρρύθμιςη τησ 

εκδοθεύςασ απόφαςησ, αν επικαλεςτούν νϋα πραγματικϊ περιςτατικϊ, όπωσ 

αύξηςη τησ αξύασ του ακινότου ό του αγοραςτικού ενδιαφϋροντοσ, μετϊ την 

ϋκδοςη τησ απόφαςησ υπαγωγόσ και μϋχρι τη λόξη τησ διαδικαςύασ. 

Υποςτηρύζεται και η ϊποψη ότι η ανωτϋρω προςθόκη ϋχει την ϋννοια ότι ο 

διοριςμόσ του εκκαθαριςτό, προσ το ςκοπό τησ ρευςτοπούηςησ τησ περιουςύασ 

του οφειλϋτη, θα ςυνεπϊγεται αυτοδικαύωσ και αποτελϋςματα καταςχϋςεωσ 

του ςυνόλου τησ περιουςύασ του (πλην των ακατϊςχετων κατϊ την ϋννοια του 

ϊρθρου 953 ΚΠολΔ) υπϋρ του εκκαθαριςτό, ωσ μόνου δικαιούμενου ςε 

εκπούηςη προσ ικανοπούηςη των απαιτόςεων των πιςτωτών, όπωσ ςυμβαύνει 

και κατϊ την κόρυξη τησ πτώχευςησ, που επϋρχεται «πτωχευτικό 

απαλλοτρύωςη»21.  

Εκκαθαριςτήσ 

Στισ περιπτώςεισ που υπϊρχει ρευςτοποιόςιμη περιουςύα και κρύνεται από το 

δικαςτόριο απαραύτητη η εκπούηςό τησ ό η εκμετϊλλευςό τησ με ϊλλο τρόπο, 

διορύζεται ςυγχρόνωσ με την απόφαςη υπαγωγόσ του οφειλϋτη ςτη ρύθμιςη 

του νόμου και εκκαθαριςτόσ. Ο διοριςμόσ του εκκαθαριςτό γύνεται από τον 

κατϊλογο των εμπειρογνωμόνων που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 371 ΚΠολΔ ό από 

                                                           
20

 Βλ. Ι. Βενιζρθ, ο.π, υπος. 9, ςελ. 565. 
21

 Βλ. ςχετ. πυρίδων Ψυχομάνθσ, Πτωχευτικό Δίκαιο, ηϋ ζκδοςθ, 2017, ςελ. 575, παρ. 2147. 
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αυτόν που θα προτεύνουν οι πιςτωτϋσ, που αντιπροςωπεύουν την πλειοψηφύα 

των πιςτώςεων. Ο οφειλϋτησ δεν νομιμοποιεύται να προτεύνει τϋτοιο πρόςωπο. 

Επιπλϋον, εϊν για την διαδικαςύα ρευςτοπούηςησ απαιτεύται η ςύμπραξη 

Συμβολαιογρϊφου (όπωσ ςυμβαύνει ςτη πώληςη ακινότου), η ύδια απόφαςη 

δύναται να ορύςει εκτόσ του εκκαθαριςτό και τον Συμβολαιογρϊφο22. Ωσ προσ 

την ιδιότητα και τα καθόκοντα του εκκαθαριςτό εφαρμόζονται αναλογικϊ οι 

διατϊξεισ του πτωχευτικού κώδικα που αφορούν το ςύνδικο (9 παρ. 1, 15 Ν. 

3869/2010)23. Σε περύπτωςη που η απόφαςη δεν προβαύνει ςε λεπτομερό 

περιγραφό των καθηκόντων του εκκαθαριςτό, αυτϊ (καθόκοντα) 

προςδιορύζονται από τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων του Ν. 

3869/2010 και του πτωχευτικού κώδικα. Ο εκκαθαριςτόσ λαμβϊνει γνώςη του 

διοριςμού του από τη γραμματεύα του Ειρηνοδικεύου (με κϊθε μϋςο, ακόμη και 

τηλεφωνικϊ), η οπούα μετϊ την ειδοπούηςη κϊνει ειδικό μνεύα ςτο φϊκελο του 

οφειλϋτη που τηρεύται ςτο Ειρηνοδικεύο. Μετϊ την ενημϋρωςό του ο 

εκκαθαριςτόσ ϋχει δικαύωμα να αποποιηθεύ τον διοριςμό του με ϋγγραφη 

δόλωςό του προσ το Ειρηνοδικεύο, ςτην οπούα αναφϋρει και τουσ λόγουσ 

αποπούηςησ24. Νϋοσ εκκαθαριςτόσ διορύζεται με απόφαςη του Ειρηνοδικεύου 

κατόπιν ςχετικόσ αιτόςεωσ οποιουδόποτε των διαδύκων (οφειλϋτη – 

πιςτωτών). Στην απόφαςη αυτό γύνεται αναφορϊ και ςτο αν η αποπούηςη του 

εκκαθαριςτό εύναι δικαιολογημϋνη. Επιςημαύνεται, ότι κατϊ την εφαρμογό του 

νόμου ϋχει ανακύψει ιδιαύτερο πρόβλημα με τη ςυνόθη πρακτικό παραύτηςησ 

των εκκαθαριςτών, καθώσ πολλού εύναι εκεύνοι που δεν επιθυμούν να 

επιβαρυνθούν με ϋξοδα και να αςχοληθούν με μια διαδικαςύα με αβϋβαιο 

αποτϋλεςμα, αφού ςε περύπτωςη αποτυχύασ εκπούηςησ του περιουςιακού 
                                                           
22

 Βλ. ςχετ. Κρθτικό Ακ, ο.π, υπος. 4, ςελ. 387. 
23

 Επιςθμαίνεται ότι τα άρκρα 63, 64, 79, 80 και 81  του Πτωχευτικοφ Κϊδικα περί ςυνδίκου, ωσ 
ίςχυαν πριν τθν τροποποίθςι τουσ με το Ν. 4446/2016, εφαρμόηονται επί των εκκρεμϊν διαδικαςιϊν 
μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου διαχειριςτϊν αφερεγγυότθτασ. 
24

 Κατ’ αναλογικι εφαρμογι των διατάξεων του Πτωχευτικοφ Κϊδικα. Γίνεται μνεία ότι ςφμφωνα με 
τθν αρχικι του μορφι το άρκρο 64 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, ιτοι πριν τθν τροποποίθςθ με το Ν. 
4446/2016 και μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου διαχειριςτϊν αφερεγγυότθτασ, θ διλωςθ 
αποποίθςθσ γίνεται εντόσ προκεςμίασ δφο θμερϊν από τθν ενθμζρωςθ του διοριςμοφ, ενϊ μετά τθν 
τροποποίθςθ με το Ν. 4446/2016 ςτο άρκρο 63 του ίδιου κϊδικα, θ οποία εφαρμόηεται από τθν 
ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου, ορίηεται θ προκεςμία αυτι ςε πζντε θμζρεσ από τθν ενθμζρωςθ του 
διοριςμοφ. Επίςθσ, θ ίδια προκεςμία των πζντε θμερϊν αναφζρεται και ςτο άρκρο 11 παρ. 4 του ΠΔ 
133/2016 (ρφκμιςθ του επαγγζλματοσ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ), θ εφαρμογι του οποίου 
άρχεται από τθν δθμοςίευςι του ςτο ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ Α 242/29-12-2016), 
ενϊ ςτο άρκρο 28 παρ. 4 του ίδιου ΠΔ αναφζρεται ότι για τουσ ςκοποφσ του ΠΔ θ διαδικαςία 
αφερεγγυότθτασ αρχίηει με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςε αυτιν. 
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ςτοιχεύου του οφειλϋτη δεν προβλϋπεται διαδικαςύα αποζημύωςόσ τουσ. Τη 

λύςη προςπϊθηςαν να δώςουν κϊποιεσ αποφϊςεισ υποχρεώνοντασ τον 

οφειλϋτη να καταβϊλει ςτον εκκαθαριςτό εντόσ ςυγκεκριμϋνησ προθεςμύασ 

(κατ’ αναλογικό εφαρμογό του ϊρθρ. 5 παρ 4 του ΠτΚ) κϊποιο ποςό ωσ 

προκαταβολικό αμοιβό για τα αρχικϊ ϋξοδϊ του, η οπούα ςυνυπολογύζεται κατϊ 

την επιδύκαςη τησ οριςτικόσ αντιμιςθύασ του 25 . Επιπρόςθετη λύςη του 

προβλόματοσ μπορεύ να αποτελϋςει και ο διοριςμόσ από το δικαςτόριο ωσ 

εκκαθαριςτό του προςώπου εκεύνου που προτεύνουν οι πιςτωτϋσ, καθώσ αυτού 

θα ϋχουν εξαςφαλύςει τη ςυναύνεςη του προςώπου αυτού για τον διοριςμό του.  

Η δικαςτικό απόφαςη προςδιορύζει τα καθόκοντα του εκκαθαριςτό. Ενώ, όμωσ, 

ςτην περύπτωςη τησ πτώχευςησ ο ςύνδικοσ αποκτϊ δικαιώματα διαχεύριςησ 

ολόκληρησ τησ πτωχευτικόσ περιουςύασ, ο εκκαθαριςτόσ ςτο Ν. 3869/2010 

περιορύζεται μόνο ςτα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που προςδιορύζονται με την 

απόφαςη και δεν επαφύεται ςτην κρύςη του εκκαθαριςτό η απόφαςη 

χαρακτηριςμού ενόσ περιουςιακού ςτοιχεύου ωσ ρευςτοποιόςιμου. Στην 

δικαςτικό απόφαςη υπϊρχουν οι γενικϋσ κυρύωσ κατευθύνςεισ ωσ προσ τα 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα που θα εκποιηθούν ό θα γύνει εκμετϊλλευςη, το χρόνο και 

το τόπο εκπούηςησ, την τιμό πρώτησ προςφορϊσ, η οπούα προςδιορύζεται εύτε 

από την αντικειμενικό αξύα του περιουςιακού ςτοιχεύου εύτε από την εμπορικό 

του αξύα. Ενώ ωσ τιμό πρώτησ προςφορϊσ μπορεύ να οριςτεύ μικρότερο ποςό 

κατόπιν αιτόςεωσ μεταρρυθμύςεωσ τησ αρχικόσ απόφαςησ (κατ’ ϊρθρο 758 

ΚΠολΔ) ςε περύπτωςη κυρύωσ που κϊθε προςπϊθεια ρευςτοπούηςησ με την 

αρχικό τιμό απϋβη ϊκαρπη. Σε περύπτωςη που τα προσ εκπούηςη ό 

εκμετϊλλευςη περιουςιακϊ ςτοιχεύα εύναι ακύνητα ο εκκαθαριςτόσ οφεύλει να 

εγγρϊψει τη ςχετικό απόφαςη ςτο αρμόδιο Υποθηκοφυλακεύο ό 

Κτηματολογικό Γραφεύο, προκειμϋνου να ενημερωθούν οι τρύτοι τόςο για τον 

οριςμό του εκκαθαριςτό όςο και για τον περιοριςμό που τύθεται ςτο 

ςυγκεκριμϋνο ακύνητο. Ο εκκαθαριςτόσ οφεύλει να μεριμνεύ για τη διατόρηςη 

τησ νομικό και πραγματικόσ κατϊςταςησ του περιουςιακού ςτοιχεύου για το 

οπούο διατϊχθηκε ο διοριςμόσ του. Έτςι, ϋχει το δικαύωμα να προβαύνει ςτα 

απαραύτητα μϋτρα διαφύλαξησ των ςτοιχεύων αυτών με αύτηςη αςφαλιςτικών 

                                                           
25

 Βλ. ΕιρΘες 517/2017, αδθμ. 
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μϋτρων, με ςυνϋχιςη των δικών ό με ςυμμετοχό ςε διαδικαςτικϋσ πρϊξεισ 

ενώπιον δικαςτηρύων. Τϋλοσ, ο εκκαθαριςτόσ ευθύνεται για τισ πρϊξεισ του 

ϋναντι των πιςτωτών και του οφειλϋτη κατ’ αναλογικό εφαρμογό του ϊρθρου 

80 του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ για τισ υπηρεςύεσ του δικαιούται αμοιβό, που 

προςδιορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 81 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η αμοιβό 

του καθύςταται ληξιπρόθεςμη μετϊ το πϋρασ των εργαςιών που του ϋχουν 

ανατεθεύ, όπου και υποβϊλλει ςτο Ειρηνοδικεύο αύτηςη λογοδοςύασ και 

οριςτικόσ αντιμιςθύασ. Το δικαςτόριο προςδιορύζει ελεύθερα την αμοιβό του, η 

οπούα παρακρατεύται από το προώόν τησ εκπούηςησ. Η παρακρϊτηςη αυτό 

μπορεύ να γύνει και πριν την ϋκδοςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ κατϊ το χρόνο 

ςύνταξησ του πύνακα διανομόσ. Σε αυτόν την περύπτωςη, η απόφαςη που θα 

εκδοθεύ μεταγενϋςτερα θα επικυρώνει την παρακρϊτηςη τησ αμοιβόσ. Επύςησ, ο 

εκκαθαριςτόσ, προκειμϋνου να καλύψει τα τρϋχοντα ϋξοδα τησ διαδικαςύασ, 

δύναται να ζητόςει από το δικαςτόριο να του επιδικαςθεύ ϋνα ποςό προςωρινϊ, 

το οπούο ςυμψηφύζεται ςτη ςυνϋχεια κατϊ την διαδικαςύα επιδύκαςησ τησ 

οριςτικόσ αντιμιςθύασ.  

Εκποίηςη περιουςιακών ςτοιχείων του οφειλέτη 

Στην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 9 του Ν. 3869/2010 αναφϋρεται η διαδικαςύα 

ρευςτοπούηςησ των περιουςιακών ςτοιχεύων του οφειλϋτη. Συγκεκριμϋνα, 

γύνεται αναφορϊ ςε πρόςφορη εκπούηςη τησ περιουςύασ. Στη περύπτωςη αυτό ο 

εκκαθαριςτόσ προβαύνει ςτην εκπούηςη των περιουςιακών ςτοιχεύων που 

ορύζει το δικαςτόριο με απόλυτη ελευθερύα κινόςεων26, με μόνο περιοριςμό τισ 

κατευθύνςεισ που προςδιορύζονται ςτην απόφαςη. Συνόθωσ, οι αποφϊςεισ 

περιορύζονται ςε γενικϋσ κατευθύνςεισ και προςδιορύζουν τα πλαύςια ωσ προσ 

το χρόνο, τον τόπο (ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό ενώπιον του εκκαθαριςτό ςτο 

Ειρηνοδικεύο), το ελϊχιςτο τύμημα, την αξύα του ακινότου, που θα κινηθεύ ο 

εκκαθαριςτόσ. Θϋμα που ϋχει προβληματύςει την δικαςτηριακό πρακτικό εύναι η 

διαδικαςύα που θα ακολουθηθεύ προκειμϋνου να επιτευχθεύ η εκπούηςη. Στην 

πρϊξη εφαρμόςτηκαν από τα δικαςτόρια τρεισ περιπτώςεισ: α) η δια δημοςύου 

πλειςτηριαςμού ενώπιον Συμβολαιογρϊφου β) η δια πλειςτηριαςμού ενώπιον 

                                                           
26

 Βλ. ΕιρΘες 2450/2012, ΣΝΠ ΝΟΜΟ, ΕιρΘες 4265/2016, αδθμ. 
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του εκκαθαριςτό και γ) η δια ελεύθερησ εκπούηςησ27, η οπούα μϊλλον ϋχει 

επικρατόςει. Η πρώτη περύπτωςη ακολουθόθηκε αρχικϊ από τα δικαςτόρια, 

όμωσ ςτην πορεύα κρύθηκε δυςεφϊρμοςτη, καθώσ η διαδικαςύα αυτό 

προώπόθετε αυξημϋνεσ δαπϊνεσ και εγκαταλεύφθηκε, όπωσ και η δεύτερη, 

καθώσ και ςε αυτόν την περύπτωςη απαιτούνταν αυξημϋνα ϋξοδα.  

Μετϊ την καταβολό του τιμόματοσ τησ εκπούηςησ ο εκκαθαριςτόσ προβαύνει 

ςτη ςύνταξη τησ κατακυρωτικόσ ϋκθεςησ, η οπούα όταν αφορϊ ςε εκπούηςη 

ακινότου μεταγρϊφεται ςτο αρμόδιο Υποθηκοφυλακεύο / Κτηματολογικό 

Γραφεύο. Από τη μεταγραφό αυτό ο υπερθεματιςτόσ αποκτϊ την κυριότητα του 

περιουςιακού ςτοιχεύου απαλλαγμϋνου μϊλιςτα από βϊρη. Στην περύπτωςη που 

η εκπούηςη γύνεται ενώπιον Συμβολαιογρϊφου η κατακυρωτικό πρϊξη 

επικυρώνεται με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη και αυτό μεταγρϊφεται, ενώ ςτη 

περύπτωςη που η εκπούηςη ςυντελεύται ενώπιον του εκκαθαριςτό, θα πρϋπει 

και πϊλι η κατακυρωτικό πρϊξη να περιβληθεύ το ςυμβολαιογραφικό τύπο, ο 

οπούοσ ςτη ςυνϋχεια θα μεταγραφεύ. Το τύμημα κατατύθεται ςε λογαριαςμό που 

δημιουργεύται για το ςκοπό αυτό. Ο εκκαθαριςτόσ ςτη ςυνϋχεια ςυντϊςςει τον 

πύνακα διανομόσ του προώόντοσ τησ ρευςτοπούηςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 

των ϊρθρων 154 επ. του ΠτΚ και 974 επ. του ΚΠολΔ, ενώ αντιρρόςεισ κατϊ του 

πύνακα μπορούν να προταθούν από όποιον ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον (όπωσ μη 

ενταχθϋντεσ πιςτωτϋσ) με ανακοπό ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 161 

Πτωχευτικού Κώδικα. Ο πύνακασ διανομόσ υποβϊλλεται ςτον Ειρηνοδύκη, ο 

οπούοσ τον κηρύςςει εκτελεςτό και τοιχοκολλϊται ςτο Ειρηνοδικεύο, ενώ 

δημοςιεύεται και ςτο Δελτύο Δικαςτικών Δημοςιεύςεων Ταμεύου Νομικών 

(ΔΔΔΤΝ) προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη και πιςτωτϋσ που δεν ϋλαβαν μϋροσ 

ςτην διαδικαςύα. Από το τύμημα τησ εκπούηςησ ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 

των πιςτωτών ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Ν. 3869/2010 (και δη ςτο ϊρθρο 

9 παρ. 1 αυτού) ό ςτον ΚΠολΔ (αρθρ. 974 επ.)28.  

                                                           
27

 Βλ. ΕιρΘες 3539/2017, αδθμ, ςτθν οποία ορίηονταν ελεφκερθ εκποίθςθ με οποιοδιποτε 
πρόςφορο τρόπο, ιτοι: αγγελία ςτο διαδίκτυο ι ςτον θμεριςιο τφπο, προςφορά ςτουσ πιςτωτζσ. 
28

 τθν αρχικι τθσ μορφι θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 9 του νόμου ζκανε αναφορά ςε προνομιακι 
ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν που ζχουν εμπράγματθ αςφάλεια ςτο εκποιοφμενο πράγμα και 
ςφμμετρθ ικανοποίθςθ των ανζγγυων πιςτωτϊν. Μετά τθν τροποποίθςθ τθσ παραγράφου αυτισ 
που επιλκε με το Ν. 4346/2015 θ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων των πιςτωτϊν γίνεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτον ΚΠολΔ. 
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Σε περύπτωςη που παρϊ τισ προςπϊθειεσ που θα καταβϊλει ο εκκαθαριςτόσ η 

διαδικαςύα ρευςτοπούηςησ τησ περιουςύασ του οφειλϋτη για κϊποιο λόγο δεν 

δύναται να ολοκληρωθεύ, φαύνεται ότι τελικϊ ματαιώνεται η διαδικαςύα και ο 

εκκαθαριςτόσ μπορεύ να ζητόςει με αύτηςη ςτο Ειρηνοδικεύο την παύςη των 

εργαςιών ρευςτοπούηςησ κατϊ αναλογικό εφαρμογό του ϊρθρου 166 του 

Πτωχευτικού Κώδικα. Λόγω παύςησ των εργαςιών μπορεύ να αποτελϋςει η 

ϋλλειψη αγοραςτικού ενδιαφϋροντοσ, η ανεπιτυχόσ προςπϊθεια 

ρευςτοπούηςησ, τα αυξημϋνα ϋξοδα ρευςτοπούηςησ. Την αύτηςη για παύςη των 

εργαςιών μπορεύ να υποβϊλλει και ο οφειλϋτησ.  

Από την ανωτϋρω ανϊλυςη τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 9 του νόμου 

προκύπτει ότι η διαδικαςύα ρευςτοπούηςησ των περιουςιακών ςτοιχεύων του 

οφειλϋτη θα μπορούςε να εξυπηρετόςει ουςιαςτικϊ τα ςυμφϋροντα των 

πιςτωτών, αφού από το προώόν τησ εκπούηςησ θα ικανοποιούνταν οι απαιτόςεισ 

τουσ ςε μεγϊλο βαθμό, εντούτοισ, η ρύθμιςη αυτό δεν φαύνεται να ϋχει 

αποδώςει ςτην πρϊξη, καθώσ λύγεσ εύναι οι περιπτώςεισ ευδοκύμηςησ τησ 

διαδικαςύασ ρευςτοπούηςησ. Και τούτο διότι: από τισ διατϊξεισ του νόμου 

καθύςταται ςαφϋσ ότι ουςιαςτικό προώπόθεςη για την επιτυχό λειτουργύα τησ 

διαδικαςύασ εύναι η ειλικρύνεια των δηλώςεων του οφειλϋτη ςχετικϊ με τα 

περιουςιακϊ του ςτοιχεύα και τα ειςοδόματϊ του. Παρατηρεύται ςυχνϊ ο 

οφειλϋτησ από παραδρομό ό και ηθελημϋνα να μη ςυμπεριλαμβϊνει 

περιουςιακϊ του ςτοιχεύα ςτην αύτηςη, η ύπαρξη των οπούων αποκαλύπτεται 

ςυνόθωσ από την αποδεικτικό διαδικαςύα. Επύςησ, παρατηρεύται οριςμϋνοι 

οφειλϋτεσ να επιθυμούν μεν να απαλλαγούν από τα χρϋη τουσ και για το λόγο 

αυτό υποβϊλουν αύτηςη υπαγωγόσ τουσ ςτο νόμο, πλην όμωσ φαύνονται 

απρόθυμοι να αποχωριςτούν την περιουςύα τουσ και υποβϊλουν μη νόμιμα 

αύτημα εξαύρεςησ από τη ρευςτοπούηςη και ϊλλων περιουςιακών τουσ 

ςτοιχεύων πλην αυτού τησ κύριασ κατοικύασ τουσ. Επιπρόςθετα, οι ςκληρϋσ 

οικονομικϋσ ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτη χώρα μασ τα τελευταύα ϋτη ϋχει ωσ 

ςυνϋπεια την ϋλλειψη ρευςτότητασ των πολιτών και τη μεύωςη του 

αγοραςτικού ενδιαφϋροντοσ τουσ κυρύωσ ςτο χώρο τησ αγορϊσ ακινότων. 

Τϋλοσ, παρατηρεύται απροθυμύα των διοριςθϋντων με την απόφαςη 

εκκαθαριςτών να αναλϊβουν την διαδικαςύα ρευςτοπούηςησ των ακινότων του 
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οφειλϋτη, καθώσ η διαδικαςύα αυτό εύναι αρκετϊ δαπανηρό και χρονοβόρα και η 

πιθανότητα ευδοκύμηςησ μιασ προςπϊθειασ εκπούηςησ μηδαμινό. Για το λόγο 

αυτό ςυνόθωσ οι εκκαθαριςτϋσ αποποιούνται τον διοριςμό τουσ, ενώ οι 

πιςτωτϋσ παραλεύπουν να κινόςουν την διαδικαςύα αντικατϊςταςόσ τουσ και 

ςυνϋχιςησ τησ διαδικαςύασ ρευςτοπούηςησ.  

 

Εξαίρεςη από τη ρευςτοποίηςη τησ κύριασ κατοικίασ του οφειλέτη 

Σύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα (ϊρθρ. 51 ΑΚ) το φυςικό 

πρόςωπο ϋχει κατοικύα τον τόπο τησ κύριασ και μόνιμησ εγκατϊςταςόσ του που 

αποτελεύ ςταθερό κϋντρο των βιοτικών, επαγγελματικών και κοινωνικών 

δραςτηριοτότων του 29 . Η ελληνικό πολιτεύα, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 

κατηγορύεσ δανειοληπτών που τελούν ςε οικονομικό αδυναμύα, αλλϊ και την 

επικρατούςα κυρύαρχη ςτη χώρα μασ αντύληψη για την απόκτηςη και τη 

διατόρηςη τησ κύριασ κατοικύασ, παρεμβαύνει κατϊ τα τελευταύα ϋτη 

ςυςτηματικϊ θεςπύζοντασ κανόνεσ που αποςκοπούν ςτη προςταςύα τησ30.  

Ο οφειλϋτησ δανειολόπτησ που ϋχει προςφύγει ςτη διαδικαςύα του Ν. 

3869/2010 επειδό περιόλθε ςε μόνιμη και γενικό αδυναμύα να εξυπηρετόςει τισ 

ληξιπρόθεςμεσ οφειλϋσ του ϋναντι των πιςτωτών του, μπορεύ να ζητόςει την 

εξαύρεςη του ακινότου του, που χρηςιμεύει ωσ κύρια κατοικύα του, από την 

διαδικαςύα εκπούηςησ τησ περιουςύασ του προσ ικανοπούηςη των απαιτόςεων 

των πιςτωτών του, ςτο πλαύςιο και υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι 

διατϊξεισ του νόμου αυτού. Ο εφαρμοςτόσ του δικαύου δεν δύναται να προβεύ ςε 

                                                           
29

 Βλ. ςχετ. Απόςτολο Γεωργιάδθ, Γενικζσ Αρχζσ Αςτικοφ Δικαίου, τρίτθ ζκδοςθ, 2002, ςελ. 127. 
30

 το άρκρο 19 του Ν. 3869/2010 κεςμοκετικθκε από τθν ζναρξθ του νόμου αυτοφ θ απαγόρευςθ 
πλειςτθριαςμοφ κφριασ κατοικίασ κάκε φυςικοφ προςϊπου, ανεξαρτιτωσ εάν ςτερείται πτωχευτικισ 
ικανότθτασ. Η αναςτολι αυτι των πλειςτθριαςμϊν είχε οριςτεί αρχικά μζχρι τθν 30θ-6-2011, όμωσ 
ςτθ ςυνζχεια με διαδοχικζσ τροποποιιςεισ του άρκρου αυτοφ παρατάκθκε θ ιςχφσ τθσ διάταξθσ 
αυτισ μζχρι και τθν 31-12-2013. τθ ςυνζχεια με το άρκρο 2 παρ.1α του Ν. 4224/2013 παρζχονταν 
αναςτολι πλειςτθριαςμϊν τθσ πρϊτθσ κατοικίασ υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ που αφοροφςαν 
ειςοδθματικά κριτιρια και ανϊτατο όριο αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου, αρχικά μζχρι τθν 31θ-
12-2014 και ςτθ ςυνζχεια μετά τθν τροποποίθςι του μζχρι τθν 31θ-12-2015. Από 1-1-2015 ζπαυςε θ 
αναςτολι αυτι, χωρίσ περαιτζρω παράταςθ μζχρι τθν 21θ-7-2015, που εκδόκθκε θ ΚΤΑ 49214/2015, 
θ οποία τροποποιικθκε με τθν 57382/2015 και μετζπειτα με τθν 57384/2015, θ οποία με τθ ςειρά 
τθσ τροποποιικθκε με τθν ΚΤΑ 70905/2015 και θ αναςτολι των πλειςτθριαςμϊν παρατάκθκε μζχρι 
τθν 31θ-10-2015. Από 31-10-2015 και μζχρι ςιμερα δεν υπάρχει οφτε επίκειται κάποια νομοκετικι 
ρφκμιςθ. 



17 

ϋλεγχο ςκοπιμότητασ ό ςε ςτϊθμιςη των ςυμφερόντων πιςτωτών και οφειλϋτη, 

αναφορικϊ με το παραπϊνω αύτημα, καθώσ από το ύδιο το ςύςτημα δικαύου 

αναγνωρύζεται ωσ ύψιςτο δικαύωμα ςτον οφειλϋτη να ζητόςει τη διατόρηςη τησ 

κύριασ κατοικύασ του31.  

Κατϊ την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 9 του Ν. 3869/2010 ο οφειλϋτησ μπορεύ να 

υποβϊλει ςτο δικαςτόριο πρόταςη εκκαθϊριςησ, ζητώντασ να εξαιρεθεύ από την 

εκπούηςη ακύνητο που χρηςιμεύει ωσ κύρια κατοικύα του, εύτε εύναι βεβαρημϋνο 

με εμπρϊγματη αςφϊλεια εύτε όχι. Από την διϊταξη αυτό ςυνϊγεται ότι ο 

οφειλϋτησ υποβϊλλοντασ το αύτημα εξαύρεςησ αναλαμβϊνει μια πρόςθετη 

υποχρϋωςη πϋραν αυτόσ που του επιβϊλλεται από το δικαςτόριο ςτο πλαύςιο 

τησ δικαςτικόσ ρύθμιςησ των χρεών με μηνιαύεσ καταβολϋσ κατϊ το ϊρθρο 8 

παρ. 2 (ό 5) του νόμου, η απαλλαγό από τα οπούα εύναι ανεξϊρτητη από την 

εξυπηρϋτηςη του πρόςθετου χρϋουσ για τη διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ. 

Σκοπόσ τησ ρύθμιςησ αυτόσ εύναι η χορόγηςη μιασ νϋασ ευκαιρύασ ςτον 

υπερχρεωμϋνο οφειλϋτη για δημιουργύα οικονομικόσ αυτοτϋλειασ χωρύσ να 

θύγεται η αξιοπρϋπειϊ του και χωρύσ να κινδυνεύει το βιοτικό του επύπεδο ςτο 

οπούο αναμφιςβότητα περιλαμβϊνεται και το δικαύωμϊ του για τη προςταςύα 

τησ προςωπικότητασ και τησ οικογϋνειϊσ του και τησ οικογενειακόσ του ςτϋγησ, 

που αποτελεύ μϊλιςτα και ςυνταγματικό επιταγό (ϊρθρο 21 Συντϊγματοσ).  

Αίτημα εξαίρεςησ 

Το δικαςτόριο δεν μπορεύ να διατϊξει αυτεπαγγϋλτωσ την εξαύρεςη τησ κύριασ 

κατοικύασ του οφειλϋτη, αλλϊ επιβϊλλεται η υποβολό ςχετικού αιτόματοσ από 

τον ύδιο. Το αύτημα διατυπώνεται ςτο αρχικό δικόγραφο τησ αύτηςησ υπαγωγόσ 

ςτο νόμο, αλλϊ ςε περύπτωςη που για κϊποιο λόγο ϋχει παραλειφθεύ, μπορεύ να 

ςυμπληρωθεύ και με τισ προτϊςεισ μϋχρι την περϊτωςη τησ ςυζότηςησ ςτο 

πρώτο βαθμό. Το αύτημα εξαύρεςησ τησ κύριασ κατοικύασ μπορεύ να ςυνϊγεται 

από το ςυνολικό περιεχόμενο τησ αύτηςησ και δεν απαιτεύται ιδιαύτερη αναφορϊ 

ό ανϊλυςη ςτην αύτηςη 32. Πϊντωσ πρϋπει να προκύπτει ςαφώσ το αύτημα 

εξαύρεςησ και κυρύωσ να προςδιορύζεται το ακύνητο που ζητεύται η εξαύρεςη ωσ 
                                                           
31

 Βλ. ςχετ. Άγγελοσ Κανάσ, Ειρθνοδίκθσ Ακθνϊν, Ειςιγθςθ με κζμα: «Ν. 3869/2010 – Κφρια κατοικία 
και θ προςταςία τθσ. Οι μεταβολζσ που επζφερε ο Ν. 4336/2015», ςτο Επιμορφωτικό εμινάριο που 
διεξιχκθ ςτισ 3-4/11/2015 ςτθν Εκνικι χολι Δικαςτικϊν Λειτουργϊν, ςελ. 2. 
32

 Βλ. ςχετ. ΕιρΧαλαν 39/2012, ΣΝΠ ΔΑ, ΕιρΕλευς 1/2011, ΣΝΠ ΔΑ. 
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κύρια κατοικύα του οφειλϋτη, ώςτε να καταςτεύ δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ τησ 

αντικειμενικόσ αξύασ του ακινότου, καθώσ και η ςυνδρομό των προώποθϋςεων 

του νόμου για την εξαύρεςη. Στην αύτηςη δεν απαιτεύται να προςδιορύζεται η 

εμπορικό ό αντικειμενικό αξύα του ακινότου, το ποςό των καταβολών για τη 

διϊςωςη και ο χρόνοσ αποπληρωμόσ, καθώσ αυτϊ θα προκύψουν από την 

αποδεικτικό διαδικαςύα και θα προςδιοριςτούν από το δικαςτόριο.  

Έννοια τησ κύριασ κατοικίασ  

Στην ϋννοια τησ κύριασ κατοικύασ περιλαμβϊνεται κϊθε ακύνητο που ανόκει 

ςτον οφειλϋτη, ςυνόθωσ κατϊ δικαύωμα πλόρουσ κυριότητασ ό ςυγκυριότητασ33 

και εξυπηρετεύ ό δύναται να εξυπηρετόςει με ςταθερό τρόπο τισ βαςικϋσ 

ςτεγαςτικϋσ ανϊγκεσ του ιδύου και τησ οικογϋνειϊσ του. Στισ ανϊγκεσ αυτϋσ 

γύνεται δεκτό ότι περιλαμβϊνονται και οι χώροι με παρακολουθηματικό 

χαρακτόρα34, όπωσ αποθηκευτικού χώροι, χώροι ςτϊθμευςησ οχημϊτων, κλπ, οι 

οπούοι ναι μεν θα μπορούςαν να αποτελϋςουν αντικεύμενο ρευςτοπούηςησ ςτα 

πλαύςια τησ διϊταξησ του ϊρθρου 9 παρ. 1 του νόμου, πλην όμωσ μια 

προςπϊθεια εκπούηςησ τϋτοιων χώρων θα απϋβαινε ϊκαρπη, καθώσ οι χώροι 

αυτού αυτοτελώσ δεν εμφανύζουν ιδιαύτερο αγοραςτικό ενδιαφϋρον. Άλλωςτε, 

ςε περύπτωςη εξαύρεςησ και των χώρων αυτών δημιουργεύται πρόςθετη 

υποχρϋωςη ςτον οφειλϋτη να καταβϊλει μϋροσ τησ αξύασ τουσ προσ τουσ 

πιςτωτϋσ. Για την εξαύρεςη από την εκπούηςη τησ κύριασ κατοικύασ του 

οφειλϋτη δεν ερευνϊται εϊν ςε αυτόν υπϊρχει εμπρϊγματη αςφϊλεια κϊποιου 

πιςτωτό ό όχι, ούτε και ο τρόποσ απόκτηςησ του ακινότου. Επύςησ, αδιϊφοροσ 

εύναι και ο τρόποσ καταςκευόσ τησ κατοικύασ, καθώσ και η νομικό τησ 

κατϊςταςη. Έτςι, ϋχει κριθεύ ωσ κύρια κατοικύα που εξαιρεύται τησ 

ρευςτοπούηςησ και αυθαύρετη καταςκευό35. Πϊντωσ, απαραύτητο ςτοιχεύο για 

τον προςδιοριςμό τησ ϋννοιασ τησ κατοικύασ φαύνεται να εύναι η ύπαρξη 

κτύςματοσ, καθώσ μόνο ϋτςι εξαςφαλύζεται η ςταθερότητα τησ διαμονόσ του 

                                                           
33

 Βλ. ΕιρΘες 1056/2016, αδθμ, ςτθν οποία εξαιρζκθκε το 50% εξ αδιαιρζτου μιασ κατοικίασ που 
ανικε ςτον αιτοφντα. 
34

 βλ. ΕιρΠατρϊν 89/2012, ΣΝΠ ΝΟΜΟ, ΕιρΘες 49/2016, αδθμ, ςτθν οποία εξαιρζκθκε τθσ 
εκποίθςθσ ζνασ υπόγειοσ αποκθκευτικόσ χϊροσ και το δικαίωμα αποκλειςτικισ χριςθσ μιασ κζςθσ 
ςτάκμευςθσ αυτοκινιτου ςτον ακάλυπτο χϊρο, που ανικαν ωσ παρακολοφκθμα ςτθν κφρια κατοικία 
τθσ αιτοφςασ. 
35

 βλ. ΕιρΕλευς 1/2011, ΣΝΠ ΔΑ 
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οφειλϋτη. Κατϊ ςυνϋπεια, δεν δύναται να διευρυνθεύ η ϋννοια τησ κατοικύασ, 

ώςτε να περιλαμβϊνει και αδόμητα οικόπεδα ό αγροτεμϊχια36. Καθώσ κατϊ το 

γρϊμμα και το πνεύμα του νόμου προώπόθεςη εξαιρϋςεωσ από την εκπούηςη 

εύναι η ύπαρξη κατοικύασ37.  

Δικαύωμα να ζητόςει την εξαύρεςη τησ εκπούηςησ ϋχει και ο οφειλϋτησ εκεύνοσ 

που ϋχει ποςοςτό επύ του ακινότου ό που ϋχει μόνο δικαύωμα επικαρπύασ ό 

ψιλόσ κυριότητασ επύ του ακινότου. Στισ περιπτώςεισ αυτϋσ προςτατεύεται 

μόνο το ςυγκεκριμϋνο δικαύωμα επύ του ακινότου που ϋχει ο οφειλϋτησ. Για τισ 

αιτόςεισ που ϋχουν κατατεθεύ μϋχρι την 31-12-2015 το ϊρθρο 9 παρ. 2 του 

νόμου αναφϋρει ότι δεν εξαιρεύται από την εκπούηςη ακύνητο του οφειλϋτη, αν 

ο/η ςύζυγόσ του διαθϋτει ϊλλο ακύνητο, το οπούο ουςιαςτικϊ μπορεύ να 

χρηςιμεύςει ωσ κύρια κατοικύα. Ωςτόςο, μετϊ την τροποπούηςη που επϋφερε ο 

Ν. 4346/2015 ςτο ϊρθρο αυτό για τισ αιτόςεισ που κατατύθενται μετϊ την 1-1-

2016 δεν ιςχύει η ανωτϋρω προώπόθεςη και ο οφειλϋτησ διατηρεύ αυτοτελώσ 

δικαύωμα να ζητόςει την εξαύρεςη ακινότου του που δύναται να χρηςιμεύςει ωσ 

κύρια κατοικύα ακόμη και αν ο/η ςύζυγόσ του διατηρεύ ϊλλη κατοικύα που 

καλύπτει τισ ςτεγαςτικϋσ ανϊγκεσ τησ οικογϋνειασ. Με τον τρόπο αυτό δύνεται η 

δυνατότητα ςτον οφειλϋτη να εξαςφαλύςει ότι ςε ενδεχόμενη μελλοντικό 

μεταβολό τησ προςωπικόσ του κατϊςταςησ (όπωσ διϊςπαςη ϋγγαμου βύου, 

μεταβύβαςη τησ δεύτερησ κατοικύασ) θα ϋχει εξαςφαλιςμϋνη κύρια κατοικύα. 

Τϋλοσ, θα πρϋπει η κατοικύα για την οπούα ζητεύται η εξαύρεςη από την εκπούηςη 

να αποτελεύ πραγματικϊ την κύρια κατοικύα του οφειλϋτη. Βϋβαια ςτην πρϊξη 

ϋχει γύνει δεκτό να εξαιρεύται και η κατοικύα που μπορεύ θεωρητικϊ να 

αποτελϋςει την κύρια κατοικύα του οφειλϋτη, ο οπούοσ για διϊφορουσ λόγουσ, 

όπωσ υπηρεςιακούσ, οικονομικούσ, διαμϋνει ςε ϊλλη κατοικύα38. Έτςι, μπορεύ ο 

οφειλϋτησ που διαθϋτει κατοικύα ςε μια πόλη και για υπηρεςιακούσ λόγουσ 

διαμϋνει ςε ϊλλη πόλη μιςθώνοντασ εκεύ κατοικύα, να ζητόςει την εξαύρεςη τησ 

κατοικύασ του από την εκπούηςη ωσ τη μοναδικό κύρια κατοικύα του. Επύςησ, 

μπορεύ ο οφειλϋτησ προκειμϋνου να εξαςφαλύςει κϊποιο χρηματικό ποςό για 

την κϊλυψη των βιοτικών του αναγκών να εκμιςθώνει την κύρια κατοικύα του 

                                                           
36

 Βλ. Κρθτικό Α, ο.π, υπος. 4, ςελ. 404. 
37

 βλ. ΕιρΘες 1232/2013, αδθμ, ενϊ αντίκετθ άποψθ ΕιρΧαν 305/2012, αδθμ. 
38

 βλ. ΕιρΠειρ 86/2011, αδθμ. 
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ςε τρύτο λαμβϊνοντασ ϋνα ποςό ωσ μύςθωμα και ο ύδιοσ εύτε να μιςθώνει μια 

μικρότερη κατοικύα με μικρότερο μύςθωμα και να διαμϋνει ςε αυτόν, εύτε να 

φιλοξενεύται ςε κατοικύα τρύτου προςώπου, ςυνόθωσ ςυγγενικού ό φιλικού39.  

Προώποθέςεισ εξαίρεςησ τησ κύριασ κατοικίασ 

Οι διαδοχικϋσ τροποποιόςεισ του Ν. 3869/2010 επηρϋαςαν και τισ 

προώποθϋςεισ που θϋτει ο νόμοσ αυτόσ για την εξαύρεςη τησ κύριασ κατοικύασ 

του οφειλϋτη, οι οπούεσ (προώποθϋςεισ) προςδιορύζονται και ελϋγχονται ςε κϊθε 

ςυγκεκριμϋνη υπόθεςη με κριτόριο τη χρονολογύα κατϊθεςησ τησ αύτηςησ 

υπαγωγόσ του οφειλϋτη ςτισ διατϊξεισ του Ν. 3869/2010, καθώσ ςτισ δύο 

τελευταύεσ τροποποιόςεισ του νόμου δεν ϋγινε πρόβλεψη για ενιαύα 

αντιμετώπιςη των υποθϋςεων, όπωσ ςτο παρελθόν ϋγινε με την τροποπούηςη 

του νόμου από το Ν. 4161/2013.  

Α) Ωσ προσ τισ προώποθϋςεισ εξαύρεςησ τησ κύριασ κατοικύασ ο Ν. 4161/2013 

ειςόγαγε ενιαύο καθεςτώσ για τισ εκκρεμεύσ αιτόςεισ κατϊ την εφαρμογό του40 

και για τισ λοιπϋσ που κατατύθενται μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ του. Συγκεκριμϋνα, 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 9 παρ. 2 του νόμου, όπωσ αυτόσ ύςχυε 

κατϊ την τροποπούηςό του με τον ανωτϋρω νόμο και αφορϊ ςε αιτόςεισ που 

ϋχουν κατατεθεύ μϋχρι την 19-8-2015, προκειμϋνου να εξαιρεθεύ τησ εκπούηςησ 

μια κατοικύα θα πρϋπει αυτό να χρηςιμεύει ωσ κύρια κατοικύα του οφειλϋτη, 

δηλαδό θα πρϋπει αυτό να χρηςιμοποιεύται πραγματικϊ από τον οφειλϋτη και 

την οικογϋνειϊ του ωσ κατοικύα. Επύςησ, ςτην περύπτωςη που ο οφειλϋτησ 

κατοικεύ ό διαμϋνει ςε ξϋνο ακύνητο και ο/η ςύζυγόσ του δεν διαθϋτει ακύνητο 

που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ κατοικύα, δύναται να εξαιρεθεύ από την 

εκπούηςη το μοναδικό ακύνητο του οφειλϋτη που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ 

κατοικύα. Ωσ αρνητικό προώπόθεςη τύθεται ότι η αξύα τησ κατοικύασ αυτόσ θα 

πρϋπει να μην υπερβαύνει το προβλεπόμενο από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ όριο 

αφορολόγητησ απόκτηςησ πρώτησ κατοικύασ, προςαυξημϋνο κατϊ πενόντα τοισ 

εκατό. Για τον υπολογιςμό τησ εν λόγω αξύασ τύθεται υπόψη η αντικειμενικό 

αξύα του ακινότου. Ωσ προσ δε το αφορολόγητο όριο απόκτηςησ πρώτησ 

κατοικύασ ςτο ϊρθρο 1 του Ν. 1078/1980 ορύζεται ότι η απαλλαγό από την 

                                                           
39 βλ. ΕιρΘες 5074/2011, ΣΝΠ ΝΟΜΟ 
40

 βλ. άρκρο 19 Ν. 4161/2013 
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καταβολό φόρου για την απόκτηςη πρώτησ κατοικύασ παρϋχεται: α) για αγορϊ 

κατοικύασ από ϊγαμο μϋχρι ποςού αξύασ 200.000 ευρώ, από ϋγγαμο μϋχρι ποςού 

αξύασ 250.000 ευρώ, ενώ από ϋγγαμο που παρουςιϊζει αναπηρύα τουλϊχιςτον 

67% μϋχρι του ποςού αξύασ 275.000 ευρώ. Το ποςό αυτό προςαυξϊνεται κατϊ 

εύκοςι πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ για καθϋνα από τα δύο πρώτα τϋκνα και τριϊντα 

χιλιϊδεσ για το τρύτο και καθϋνα από τα επόμενα τϋκνα του. Έτςι, εϊν ο αιτών 

εύναι ϊγαμοσ και η κατοικύα για την οπούα υποβϊλει αύτημα εξαύρεςησ από την 

εκπούηςη ϋχει αντικειμενικό αξύα 350.000 ευρώ, το αύτημα απορρύπτεται και 

εξετϊζεται εϊν το ακύνητο πληρού τισ προώποθϋςεισ ρευςτοπούηςησ κατϊ την 

παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 9 του νόμου. Τϋλοσ ο οφειλϋτησ θα πρϋπει να 

αποπληρώςει εντόσ διαςτόματοσ καταρχόν εύκοςι ετών, που υπό προώποθϋςεισ 

δύναται να ανϋλθει ςε τριϊντα πϋντε ϋτη, ποςό που αντιςτοιχεύ μϋχρι το 80% 

τησ αντικειμενικόσ αξύασ του ακινότου τησ κύριασ κατοικύασ. Εφόςον 

ςυντρϋχουν οι ανωτϋρω προώποθϋςεισ το δικαςτόριο υποχρεούται να εξαιρϋςει 

τησ εκπούηςησ την κύρια κατοικύα του οφειλϋτη. Ενώ ο οφειλϋτησ 

υποβϊλλοντασ αύτημα διϊςωςησ τησ κύριασ κατοικύασ του αποδϋχεται ότι εύναι 

ϋτοιμοσ να αναλϊβει μια πρόςθετη υποχρϋωςη να καταβϊλλει τισ δόςεισ που θα 

ορύςει το δικαςτόριο για την προςταςύα τησ. Το ποςό αυτό που θα ορύςει το 

δικαςτόριο προςδιορύζεται από την αντικειμενικό αξύα του ακινότου. 

Συγκεκριμϋνα, το ποςό αυτό ανϋρχεται ςε ποςοςτό μϋχρι το 80% τησ 

αντικειμενικόσ αξύασ που ϋχει το ακύνητο κατϊ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ. Θα 

πρϋπει να επιςημανθεύ ότι πριν την τροποπούηςη τησ παραγρϊφου 2 του 

ϊρθρου 9 από το νόμο 4161/2013 το ποςό που ϋπρεπε να καταβϊλει ο 

οφειλϋτησ για την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ του ανϋρχονταν ςε ποςοςτό 

μϋχρι το 85% τησ εμπορικόσ αξύασ του ακινότου, ενώ ο χρόνοσ αποπληρωμόσ 

του ποςού προςδιορύζονταν ςτα εύκοςι ϋτη. Μετϊ όμωσ την νομοθετικό αυτό 

μεταβολό ο προςδιοριςμόσ γύνονταν βϊςει τησ αντικειμενικόσ αξύασ. Μϊλιςτα, η 

αλλαγό αυτό εφαρμόςτηκε ϊμεςα τόςο ςτισ αιτόςεισ που εκκρεμούςαν κατϊ 

την τροποπούηςη του νόμου, κατ’ εφαρμογό των ϊρθρων 19 και 24 του Ν. 

4161/2013, όςο και ςτισ αιτόςεισ που κατατύθεντο μετϊ την τροποπούηςη αυτό 

του νόμου. Με βϊςη λοιπόν τη ρύθμιςη του ϊρθρου 9 παρ. 2 του νόμου εφόςον 

μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλϋτη μετϊ τισ καταβολϋσ τησ ρύθμιςησ του 

ϊρθρου 8 παρ. 2 υπερβαύνουν το ποςό του 80% τησ αντικειμενικόσ αξύασ τησ 
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κατοικύασ του, το δικαςτόριο προβαύνει ςε ρύθμιςη επιβϊλλοντϊσ του πρόςθετο 

χρϋοσ για την εξόφληςη των οφειλών του αυτών, ύςο με το ποςό αυτό του 80% 

απαλλαςςόμενου του υπολούπου των χρεών με την τόρηςη τησ ρύθμιςησ. 

Εφόςον δε τα υπόλοιπα των χρεών του εύναι μικρότερα του 80%, θα 

υποχρεωθεύ ςε καταβολϋσ μϋχρι την εξϊντληςη του ποςού αυτού. Ζότημα που 

δύχαςε τόςο τη θεωρύα όςο και τη νομολογύα αποτϋλεςε η διατύπωςη του νόμου 

που ϋθετε όριο για τισ καταβολϋσ για τη διϊςωςη τησ πρώτησ κατοικύασ «μϋχρι 

το 85% τησ εμπορικόσ αξύασ του ακινότου» και ςτη ςυνϋχεια μετϊ την 

τροποπούηςη του νόμου «μϋχρι το 80% τησ αντικειμενικόσ αξύασ του ακινότου». 

Υποςτηρύχθηκε η ϊποψη ότι ο οφειλϋτησ μπορεύ να ζητόςει και να επιτύχει την 

ϋκδοςη απόφαςησ που θα προςδιορύζει το ποςό των καταβολών για την 

διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ μϋχρι το ποςό του 85%, δηλαδό ακόμη και 

μικρότερο ποςό από το ποςοςτό αυτό. Μϊλιςτα η νομολογύα41 εύχε καταλόξει 

ότι ςε ιδιϊζουςεσ περιπτώςεισ και υπό το πρύςμα τησ παραγρϊφου 5 του 

ϊρθρου 8 του νόμου δύναται να αποφαςιςτεύ μϋχρι και η πλόρησ απαλλαγό του 

οφειλϋτη από τισ καταβολϋσ για την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ42. Η 

αντύθετη ϊποψη, που φϋρεται να επικρϊτηςε, υποςτόριζε ότι ςε αντύθεςη με ότι 

ςυμβαύνει ςτισ καταβολϋσ ςτο πλαύςιο του ϊρθρου 8 παρ. 2, ο νόμοσ, ςτην 

περύπτωςη εξαύρεςησ τησ κύριασ κατοικύασ, δεν παραθϋτει κριτόρια για τον 

καθοριςμό του ύψουσ των μηνιαύων καταβολών43. Ο οφειλϋτησ, προκειμϋνου να 

διαςώςει την κύρια κατοικύα του, εύναι αναγκαςμϋνοσ να καταβϊλει ςτο πλαύςιο 

του ϊρθρου 9 παρ. 2 του νόμου, τισ δόςεισ που θα ορύςει το δικαςτόριο, ϋςτω 

και αν δεν ϋχει ειςοδόματα ό εϊν ϋχει ελϊχιςτα ειςοδόματα που μόλισ επαρκούν 

για τη διαβύωςό του, καταβϊλλοντασ το ανώτατο όριο του 85% ό του 80%, 

εφόςον βϋβαια οι οφειλϋσ του όταν μεγαλύτερεσ του ποςού αυτού. Άλλωςτε, το 

δικαςτόριο για τον προςδιοριςμό του χρόνου αποπληρωμόσ του πρόςθετου 

αυτού χρϋουσ τησ ρύθμιςησ λαμβϊνει υπόψη την διϊρκεια των ςυμβϊςεων 

δυνϊμει των οπούων χορηγόθηκαν τα δϊνεια ςτον οφειλϋτη και ορύζοντασ 

μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμόσ (20 ϋωσ 35 ϋτη, ανϊλογα με τισ δανειακϋσ 
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ςυμβϊςεισ) μπορεύ να επιτύχει τον επιμεριςμό του χρϋουσ ςε ικανό βϊθοσ 

χρόνου. Επιπλϋον, το δικαςτόριο ϋχει τη ευχϋρεια να κϊνει χρόςη τησ 

δυνατότητασ χορόγηςησ περιόδου χϊριτοσ ςτον οφειλϋτη, που θα του επιτρϋψει 

τη δημιουργύα κατϊλληλου οικονομικού περιβϊλλοντοσ με ανϊλογο 

προώπολογιςμό των ειςοδημϊτων του, ώςτε να εύναι ςε θϋςη να τηρόςει τη 

δεύτερη ρύθμιςη για τη διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ του. Η πηγό κϊλυψησ 

των πληρωμών ςτα πλαύςια τησ ρύθμιςησ αυτόσ δεν ενδιαφϋρει το δικαςτόριο, 

καθώσ προβλϋπεται η υποχρϋωςη του οφειλϋτη για πληρωμϋσ, ακόμη και αν 

ϋχει μικρϊ ειςοδόματα ό αν τρύτοι θα παρϊςχουν τα ποςϊ πληρωμών44. Σε κϊθε 

δε περύπτωςη η κατϊ τα ανωτϋρω ϊποψη ότι μπορεύ η κύρια κατοικύα να 

εξαιρεθεύ με μικρϋσ ςε ςχϋςη με το χρϋοσ ό ακόμη με μηδενικϋσ καταβολϋσ, δεν 

βρύςκει νομικό ϋρειςμα, καθώσ αφενόσ με την επιλογό αυτό ακυρώνεται η 

ϋννοια τησ διϊταξησ του ϊρθρου 9 παρ. 2 του νόμου, αφετϋρου δεν ςυνϊδει με το 

γενικότερο ςκοπό του νόμου, το πνεύμα του οπούου εύναι κυρύωσ η προςταςύα 

του οφειλϋτη, αλλϊ και η εξιςορρόπηςη των ςυμφερόντων των εκατϋρωθεν 

μερών τησ ρύθμιςησ (οφειλϋτη – πιςτωτών)45.  

Μετϊ τον προςδιοριςμό τησ αντικειμενικόσ αξύασ του ακινότου και του 

ποςοςτού που τελικϊ θα καταβληθεύ από τον οφειλϋτη για την διϊςωςη τησ 

κύριασ κατοικύασ του, προςδιορύζεται από το δικαςτόριο το χρονικό διϊςτημα 

κατϊ το οπούο θα αποπληρωθεύ το ποςό αυτό, το οπούο διϊςτημα δεν μπορεύ να 

εύναι μεγαλύτερο των εύκοςι ετών. Για τον προςδιοριςμό του διαςτόματοσ 

αυτού λαμβϊνεται κυρύωσ υπόψη η διϊρκεια των ςυμβϊςεων δυνϊμει των 

οπούων δόθηκαν τα δϊνεια ςτον οφειλϋτη. Σε περύπτωςη δε που η διϊρκεια 

αυτό ξεπερνϊει την εικοςαετύα το δικαςτόριο μπορεύ να προςδιορύςει ωσ χρόνο 

αποπληρωμόσ του ποςού μεγαλύτερο τησ εικοςαετύασ, ο οπούοσ όμωσ ςε κϊθε 

περύπτωςη δεν μπορεύ να υπερβαύνει τησ τριαντακοπενταετύασ. Σε οριςμϋνεσ 

περιπτώςεισ λαμβϊνονται υπόψη και ϊλλα κριτόρια, όπωσ η οικονομικό και 

οικογενειακό κατϊςταςη του οφειλϋτη, το ύψοσ των οφειλών του, το ποςό 

αποπληρωμόσ. Θα πρϋπει να αναφερθεύ ότι οι ανωτϋρω καταβολϋσ του ϊρθρου 

9 παρ. 2 του νόμου για την διϊςωςη τησ πρώτησ κατοικύασ ςυμπύπτουν χρονικϊ 

με αυτϋσ του ϊρθρου 8 παρ. 2 του νόμου (3 ϋωσ 5 ϋτη ό 3 ϋτη, ανϊλογα με το 
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χρόνο κατϊθεςησ τησ αύτηςησ). Προσ αποφυγό δημιουργύασ οικονομικού 

αδιεξόδου του οφειλϋτη με την παρϊλληλη καταβολό των δόςεων των δύο 

ρυθμύςεων γύνεται πρόβλεψη ςτο νόμο (ϊρθρο 9 παρ. 2 εδ. γ) για παροχό ςτον 

οφειλϋτη περιόδου χϊριτοσ ωσ προσ την ϋναρξη καταβολόσ των δόςεων. Η 

διϊρκεια τησ περιόδου αυτόσ δεν προβλϋπεται ςτο νόμο αλλϊ επαφύεται ςτην 

εύλογη κρύςη του δικαςτηρύου. Η νομολογύα46 ϋχει καταφύγει ςτη λύςη τησ 

παροχόσ μιασ περιόδου χϊριτοσ ςτον οφειλϋτη για τισ καταβολϋσ τησ ρύθμιςησ 

του ϊρθρου 9 παρ. 2 του νόμου, που ςυνόθωσ ξεκινούν μετϊ το πϋρασ των 

καταβολών του ϊρθρου 8 παρ. 2 του νόμου. Με τον τρόπο αυτό δύνεται η 

δυνατότητα ςτον οφειλϋτη να εξυπηρετεύ τισ οφειλϋσ του κανονικϊ και να 

αποφύγει το ενδεχόμενο ϋκπτωςόσ του από τη ρύθμιςη ςε περύπτωςη που δε 

θα μπορούςε να προβαύνει ςε ταυτόχρονη καταβολό των δύο ρυθμύςεων. Η 

διανομό του ποςού των καταβολών για την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ 

γύνεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 9 του νόμου, 

ςτο οπούο γύνεται λόγοσ για προνομιακό ικανοπούηςη των απαιτόςεων των 

πιςτωτών που ϋχουν εμπρϊγματη αςφϊλεια ςτο ακύνητο. Επομϋνωσ, αρχικϊ 

ικανοποιούνται οι πιςτωτϋσ που ϋχουν εμπρϊγματη εξαςφϊλιςη (δικαύωμα 

ενεχύρου, υποθόκησ, προςημειώςεωσ υποθόκησ) ςτο ακύνητο που εξαιρεύται ωσ 

κύρια κατοικύα. Η ςειρϊ ικανοποιόςεωσ των εμπραγμϊτωσ εξαςφαλιςμϋνων 

πιςτωτών γύνεται ςύμφωνα με τη ςειρϊ χρονικόσ προτεραιότητασ κατϊ τα 

ϊρθρα 1250, 1272, 1300 ΑΚ. Μετϊ την πλόρη ικανοπούηςη των εμπραγμϊτωσ 

εξαςφαλιςμϋνων πιςτωτών και με την προώπόθεςη τησ ύπαρξησ υπολούπου 

ποςού προσ καταβολό ικανοποιούνται ςυμμϋτρωσ οι λοιπού πιςτωτϋσ.   

Στην περύπτωςη που ο οφειλϋτησ δε ςυμμορφωθεύ με τη ρύθμιςη για τη 

διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ του και παραλεύψει την καταβολό των 

οριζομϋνων με την απόφαςη δόςεων οι πιςτωτϋσ δεν ϋχουν την δυνατότητα να 

ζητόςουν την ϋκπτωςη του οφειλϋτη από την υπαγωγό του ςτο νόμο, όπωσ 

γύνεται ςτην περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ ςτισ καταβολϋσ του ϊρθρου 8 παρ. 2 

του νόμου, αλλϊ μπορούν, εφόςον ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ που θϋτει ο 

νόμοσ, να προβούν ςε καταγγελύα τησ ρύθμιςησ και να προχωρόςουν ςτην 

διαδικαςύα αναγκαςτικόσ εκτϋλεςησ του ςυγκεκριμϋνου περιουςιακού 
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ςτοιχεύου, που με την απόφαςη εξαιρϋθηκε τησ εκπούηςησ ωσ κύρια κατοικύα 

και να ικανοποιηθούν από το πλειςτηρύαςμα.  

Β) Ωσ προσ τισ αιτόςεισ που ϋχουν κατατεθεύ κατϊ το χρονικό διϊςτημα από 19-

8-2015 ϋωσ 31-12-2015 ιςχύουν οι ύδιεσ προώποθϋςεισ ωσ προσ την υπαγωγό, 

την εξαύρεςη και την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ που ύςχυαν και κατϊ την 

ιςχύ του Ν. 4161/2013 και αναλύθηκαν ανωτϋρω. Η μόνη διαφοροπούηςη με το 

προηγούμενο καθεςτώσ παρατηρεύται ωσ προσ την διαδικαςύα διανομόσ του 

ποςού αποπληρωμόσ για την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ. Στισ αιτόςεισ αυτϋσ 

η διανομό του ποςού γύνεται ςυμμϋτρωσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 9 παρ. 2 εδ. δ 

του Ν. 3869/201047, όπωσ αυτόσ ύςχυε κατϊ την τροποπούηςό του με το Ν. 

4336/2015, ανϊλογα με το ύψοσ τησ απαύτηςησ κϊθε πιςτωτό, δηλαδό γύνεται 

χωρύσ καμύα διαφοροπούηςη μεταξύ εμπραγμϊτωσ εξαςφαλιςμϋνων πιςτωτών 

και ανϋγγυων πιςτωτών. Με τη ρύθμιςη αυτό θύγονται δικαιώματα των 

πιςτωτών που εύχαν εξαςφαλύςει τισ απαιτόςεισ τουσ με εμπρϊγματη αςφϊλεια 

και προςδοκούςαν προνομιακό μεταχεύριςη.  

Γ) Ωσ προσ τισ αιτόςεισ που κατατύθενται από 1-1-2016 παρατηρούνται 

οριςμϋνεσ διαφοροποιόςεισ ωσ προσ τισ προώποθϋςεισ που απαιτούνται για την 

διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ, οι οπούεσ πρϋπει να ςυρρϋουν ςωρευτικϊ και 

κυρύωσ αφορούν: ςτα κριτόρια για την ϋνταξη του οφειλϋτη (ειςόδημα, δαπϊνεσ 

διαβύωςησ, αντικειμενικό αξύα ακινότου, ςυνεργϊςιμοσ δανειολόπτησ, κλπ), ςτο 

ποςό αποπληρωμόσ, ςτον τρόπο διανομόσ του ποςού ςτουσ πιςτωτϋσ, ςτην 

δυνατότητα του οφειλϋτη να υποβϊλει ςχϋδιο αποπληρωμόσ του ποςού, ςτη 

δυνατότητα διϊςωςησ τησ δυνητικόσ κατοικύασ του οφειλϋτη, ϋςτω και αν ο/η 

ςύζυγοσ διαθϋτει ϊλλο ακύνητο που δύναται να χρηςιμοποιηθεύ ωσ κύρια 

κατοικύα τησ οικογϋνειασ και ςτο χρονικό περιοριςμό ωσ προσ την υποβολό 

ςχετικού αιτόματοσ, καθώσ ορύζεται πλϋον ότι ο οφειλϋτησ ϋχει δυνατότητα να 

υποβϊλει αύτημα για την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ του μϋχρι την 31η-12-

2018.  

Συγκεκριμϋνα, ωσ προσ τα ειςοδηματικϊ κριτόρια τύθεται όριο ωσ προσ το ύψοσ 

του μηνιαύου διαθϋςιμου οικογενειακού ειςοδόματοσ, το οπούο δε θα πρϋπει να 
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εύναι ανώτερο των εύλογων δαπανών διαβύωςησ, όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται 

ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 5 του νόμου, προςαυξημϋνων κατϊ 70%48. Ωσ 

διαθϋςιμο οικογενειακό ειςόδημα νοεύται το κϊθε μορφόσ ειςόδημα του 

οφειλϋτη και των προςτατευομϋνων μελών τησ οικογϋνειϊσ του που απομϋνει 

μετϊ την αφαύρεςη των φόρων, αςφαλιςτικών ειςφορών, κρατόςεων, δηλαδό 

το ειςόδημα εκεύνο που μπορεύ να διατεθεύ υπϋρ των πιςτωτών, αφού πρώτα 

ικανοποιηθούν οι βαςικϋσ βιοτικϋσ ανϊγκεσ του οφειλϋτη και τησ οικογϋνειϊσ 

του49. Ενώ, ωσ εύλογεσ δαπϊνεσ διαβύωςησ νοούνται ϋνασ αντικειμενικόσ τρόποσ 

προςδιοριςμού των δαπανών που απαιτούνται για την κϊλυψη των βαςικών 

αναγκών των νοικοκυριών, ο υπολογιςμόσ των οπούων ςτηρύζεται ςτα ςτοιχεύα 

τησ ϋρευνασ οικογενειακών προώπολογιςμών που διενεργεύται κϊθε χρόνο από 

την Ελληνικό Στατιςτικό Υπηρεςύα (ΕΛΣΤΑΤ)50. Πρϋπει πϊντωσ να ςημειωθεύ 

ότι το ϊρθρο 9 παρ. 2 παραπϋμπει ωσ προσ τα ειςοδηματικϊ κριτόρια ςτο ϊρθρο 

5 παρ. 3 του νόμου, ενώ αποφεύγει να κϊνει ευθϋωσ παραπομπό ςτα όρια που 

τϊςςει η ΕΛΣΤΑΤ ό το Κυβερνητικό Συμβούλιο. Αυτό ςημαύνει ότι το ϊρθρο 9 

παρ. 2 παραπϋμπει ςε αυτό που τελικϊ θα κρύνει ο ύδιοσ ο δικαςτόσ ωσ εύλογεσ 

δαπϊνεσ διαβύωςησ του ςυγκεκριμϋνου οφειλϋτη και τησ οικογϋνειϊσ του (κατϊ 

τα ϊρθρα 5 παρ. 3 και 8 παρ. 2 του νόμου) και όχι ευθϋωσ ςε αυτϊ που ορύζουν 

οι ανωτϋρω φορεύσ, οι οπούοι θϋτουν μόνο κατευθυντόριεσ γραμμϋσ51. Θα πρϋπει 

να αναφερθεύ ότι ςτη νϋα ρύθμιςη για την εξαύρεςη από την εκπούηςη τησ 

κύριασ κατοικύασ προβλϋπεται για πρώτη φορϊ η δυνατότητα ςυνειςφορϊσ του 

Ελληνικού Δημοςύου ςε οφειλϋτεσ, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ςτην 

καταβολό των δόςεων για τη διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ τουσ, όπωσ αυτού 
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 Η διάταξθ αυτι παραπζμπει για τον προςδιοριςμό των ευλόγων δαπανϊν διαβίωςθσ ςτθν 
απόφαςθ του Κυβερνθτικοφ υμβουλίου Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ ι μζχρισ ότου εκδοκεί θ 
απόφαςθ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν ΕΟΠ που διενεργεί κάκε χρόνο θ Ελλθνικι τατιςτικι 
Τπθρεςία, βλ. ςχετ. Κρθτικό, ο.π. υπος. 4 ςελ. 418. 
49 χετικά με τον προςδιοριςμό του διακζςιμου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ εκδόκθκε θ υπ’ αρικμ. 
130377/2015 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ, ςφμφωνα με τθν οποία ωσ διακζςιμο 
οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα όλων των κατθγοριϊν (θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ προζλευςθσ) του ςυνόλου των μελϊν τθσ οικογζνειασ ςτθ διάρκεια του τελευταίου 
οικονομικοφ ζτουσ που προκφπτει αφοφ αφαιρεκοφν όλοι οι άμεςοι φόροι, οι ειςφορζσ για 
κοινωνικι αςφάλιςθ, οι κρατιςεισ του Ν. 4093/2012 ι υπζρ δθμοςίου και θ ειςφορά αλλθλεγγφθσ 
του Ν. 3986/2011 και αφοφ προςτεκεί το ςφνολο των επιδομάτων και άλλων ενιςχφςεων, κακϊσ και 
το ειςόδθμα που απαλλάςςεται από το φόρο ι φορολογείται με ειδικό τρόπο. 
50

 Πρόκειται για μια ςτατιςτικι ζρευνα μζςω τθσ οποίασ ςυγκεντρϊνονται πλθροφορίεσ από 
αντιπροςωπευτικό δείγμα των νοικοκυριϊν τθσ χϊρασ για όλεσ τισ δαπάνεσ διαβίωςισ τουσ, 
ανεξαρτιτωσ εάν ζχουν λάβει δάνεια ι όχι. 
51

 Βλ. Βενιζρθ Ι, ο.π, υπος. 9, ςελ. 633. 
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προςδιορύζονται από το νόμο (ϊρθρ. 9 παρ. 2), με τη μερικό κϊλυψη του ποςού 

των δόςεων και για διϊςτημα ϋωσ τρύα ϋτη από το Ελληνικό Δημόςιο. Η 

ςυνειςφορϊ αυτό του Ελληνικού Δημοςύου ςτην αποπληρωμό των μηνιαύων 

δόςεων του οφειλϋτη παρϋχεται ύςτερα από αύτηςη του αιτούντα, που 

υποβϊλλεται εντόσ μηνόσ από τη δημοςύευςη τησ απόφαςησ υπαγωγόσ του ςτο 

νόμο και εξϋταςη τησ ςυνδρομόσ των προώποθϋςεων, όπωσ αυτϋσ 

εξειδικεύονται ςτο ϊρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, αλλϊ και αναλύονται ςτην 

υπ’ αριθμ. 130377/16-12-2015 απόφαςη του Υπουργού Οικονομύασ.  

Περαιτϋρω, ωσ προσ την τρύτη προώπόθεςη υπαγωγόσ ςτη ρύθμιςη διϊςωςησ 

τησ κύριασ κατοικύασ, που εύναι το όριο τησ αντικειμενικόσ αξύασ του ακινότου, 

παρατηρεύται μεύωςη ωσ προσ τα προβλεπόμενα όρια τησ αντικειμενικόσ αξύασ 

τησ κύριασ κατοικύασ ςε ςχϋςη με το προγενϋςτερο δύκαιο και πλϋον η 

αντικειμενικό αξύα κατϊ το χρόνο ςυζότηςησ τησ αύτηςησ δεν θα πρϋπει να 

υπερβαύνει τισ 180.000 ευρώ για τον ϊγαμο οφειλϋτη, προςαυξημϋνη κατϊ 

40.000 ευρώ για τον ϋγγαμο οφειλϋτη και κατϊ 20.000 ευρώ ανϊ τϋκνο και 

μϋχρι τρύα τϋκνα.  

Τϋλοσ, ωσ προώπόθεςη τησ ϋνταξησ ςτη ρύθμιςη τησ διϊςωςησ τησ κύριασ 

κατοικύασ του οφειλϋτη ειςϊγεται πλϋον και ο χαρακτηριςμόσ του ωσ 

ςυνεργϊςιμου δανειολόπτη, βϊςει του κώδικα Δεοντολογύασ Τραπεζών. Ο 

οριςμόσ του ςυνεργϊςιμου δανειολόπτη θϋτει μια ςειρϊ κριτηρύων και 

ενεργειών προκειμϋνου να δημιουργηθεύ μια ςχϋςη εμπιςτοςύνησ μεταξύ του 

πιςτωτικού ιδρύματοσ και του οφειλϋτη. Ένασ δανειολόπτησ χαρακτηρύζεται ωσ 

ςυνεργϊςιμοσ όταν παρϋχει ςτοιχεύα επικοινωνύασ, ενημερώνει για την 

οικονομικό του κατϊςταςη και γενικϊ βρύςκεται ςε επικοινωνύα με το 

πιςτωτικό ύδρυμα για τη διευθϋτηςη των χρεών του. Ο Κώδικασ Δεοντολογύασ 

των Τραπεζών θεςπύζει μια διαδικαςύα επύλυςησ καθυςτερόςεων δανεύων. Η 

διαδικαςύα αυτό αποτελεύ μια απόπειρα εξωδικαςτικόσ ρύθμιςησ των χρεών 

των δανειοληπτών, παρόμοια με αυτόν που θϋςπιζε με την αρχικό του μορφό ο 

Ν. 3869/2010. Με την ειςαγωγό τησ προώπόθεςησ αυτόσ, του χαρακτηριςμού 

δηλαδό του οφειλϋτη ωσ ςυνεργϊςιμου ςύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογύασ 

Τραπεζών, όπου αυτόσ εφαρμόζεται, ουςιαςτικϊ ειςϊγεται ωσ απαραύτητη 

προδικαςύα η θεςπιζόμενη από τον Κώδικα Δεοντολογύασ, η οπούα πρϋπει να 
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προηγηθεύ και να ςυμμετϋχει ςε αυτόν ενεργϊ ο οφειλϋτησ. Όμωσ, δεν 

απαιτεύται ο οφειλϋτησ να ςυμφωνόςει με την πρόταςη του πιςτωτό του, αρκεύ 

η ςυμμετοχό του ςτην διαδικαςύα εξεύρεςησ λύςησ προσ διευθϋτηςη του χρϋουσ 

του. Συνεπώσ, η ενδεχόμενη ϊρνηςό του ςτην πρόταςη του πιςτωτικού 

ιδρύματοσ δεν ϋχει ςυνϋπειεσ. Θα πρϋπει να αναφερθεύ ότι ο χαρακτηριςμόσ του 

οφειλϋτη ωσ ςυνεργϊςιμου ό μη από την τρϊπεζα δε δεςμεύει την κρύςη του 

δικαςτηρύου, καθώσ ο χαρακτηριςμόσ αυτόσ εύναι ζότημα πραγματικό, που ςε 

περύπτωςη αμφιςβότηςησ θα προκύψει από την αποδεικτικό διαδικαςύα.  

Αφού κριθεύ ότι ο οφειλϋτησ πληρού τισ ανωτϋρω προώποθϋςεισ ϋνταξόσ του ςτη 

ρύθμιςη του νόμου για την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ του θα πρϋπει να 

προςδιοριςτεύ το ποςό που ο οφειλϋτησ οφεύλει να αποπληρώςει, το οπούο ποςό 

πλϋον πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον ύςο με αυτό που θα λϊμβαναν οι πιςτωτϋσ ςε 

περύπτωςη αναγκαςτικού πλειςτηριαςμού του ακινότου. Το ποςό αυτό θα 

ανταποκρύνεται ςτο μϋγιςτο τησ δυνατότητασ του οφειλϋτη προσ αποπληρωμό. 

Μϊλιςτα ο οφειλϋτησ ϋχει τη δυνατότητα να εκθϋςει ςτην αύτηςη του ϋνα ςχϋδιο 

αποπληρωμόσ του ποςού λαμβϊνοντασ υπόψη του τουσ δύο ανωτϋρω 

παρϊγοντεσ. Το ςχϋδιο αυτό δεν δεςμεύει το δικαςτόριο, το οπούο μπορεύ να 

επιφϋρει τροποποιόςεισ ωσ προσ το ποςό των δόςεων και το χρόνο 

αποπληρωμόσ52. Από τη διατύπωςη τησ νϋασ διϊταξησ του ϊρθρου 9 παρ. 2 του 

νόμου ςε ςυνδυαςμό και με την αιτιολογικό ϋκθεςη του Ν. 4346/2015, όπου 

αναφϋρεται ότι ειδικό μϋριμνα λαμβϊνεται ώςτε να μην βλϊπτονται τα 

ςυμφϋροντα των πιςτωτών, καθώσ τύθεται ωσ βϊςη του ποςού που θα λϊβουν 

δυνϊμει του ςχεδύου ρύθμιςησ το ποςό που θα ελϊμβαναν ςε περύπτωςη 

αναγκαςτικόσ εκτϋλεςησ τησ κύριασ κατοικύασ του οφειλϋτη, προκύπτει ότι το 

ποςό που τελικϊ θα επιβαρυνθεύ ο οφειλϋτησ για την διϊςωςη τησ κύριασ 

κατοικύασ του εύναι αυτό που θα απϋδιδε ϋνασ αναγκαςτικόσ πλειςτηριαςμόσ 

τησ κατοικύασ, αφαιρουμϋνων των εξόδων εκτϋλεςησ. Το ποςό αυτό αποτελεύ το 

υποχρεωτικό αντϊλλαγμα που ο οφειλϋτησ θα πληρώςει οπωςδόποτε 

ανεξϊρτητα από την οικονομικό του δυνατότητα. Από το ςυνδυαςμό των 

ϊρθρων 993 παρ. 2 εδ. γ΄ και 995 παρ. 1 εδ. δ΄ ΚΠολΔ, καθώσ και του Π.Δ. 

59/2016 και τησ υπ’ αριθμ. 54/2015 Απόφαςησ τησ Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ 
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 Βλ. ςχετ. Κρθτικό Α, ο.π., υπος. 4, ςελ. 414. 
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τησ Τρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ, προκύπτει ότι η τιμό πρώτησ προςφορϊσ για 

πλειςτηριαςμό ακινότου μπορεύ να εύναι τουλϊχιςτον η εμπορικό αξύα του 

ακινότου53. Η εκτύμηςη του ποςού θα γύνει κατ’ αρχϊσ ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτην υπ’ αριθμ. 54/15-12-2015 απόφαςη τησ Τρϊπεζασ τησ 

Ελλϊδοσ54, δηλαδό από εκτιμητό που θα ορύςει ο πιςτωτόσ με τη μεγαλύτερη 

εξαςφαλιςμϋνη απαύτηςη ό και από πιςτοποιημϋνο εκτιμητό που μπορεύ να 

ορύςει ο οφειλϋτησ ό από αυτόν που τελικϊ θα ορύςει το δικαςτόριο. Η 

προςκόμιςη εκτύμηςησ (από τον οφειλϋτη, αλλϊ και από τον πιςτωτό) του 

ποςού αποπληρωμόσ από εξειδικευμϋνο εκτιμητό ακινότων κρύνεται 

επιβεβλημϋνη. Έτςι, ςε περύπτωςη που κανϋνασ από τουσ διαδύκουσ δεν 

προςκομύςει εκτύμηςη, το δικαςτόριο ό θα αναβϊλει τη ςυζότηςη ωσ προσ αυτό 

το θϋμα προκειμϋνου να προςκομιςθεύ55, διαφορετικϊ εϊν κρύνει επαρκϋσ το 

λοιπό αποδεικτικό υλικό θα προβεύ ςτην ϋκδοςη απόφαςησ χωρύσ αυτόν56, 

καθώσ η προςκόμιςη εκτύμηςησ δεν αποτελεύ δικονομικό προώπόθεςη ό 

απαρϊδεκτο57. Οι εκτιμητϋσ αυτού θα προςδιορύςουν το ποςό αποπληρωμόσ 

αφού λϊβουν υπόψη την τιμό πρώτησ προςφορϊσ κατϊ τισ προαναφερόμενεσ 

διατϊξεισ του ΚΠολΔ, καθώσ και τα ϋξοδα τησ εκτϋλεςησ με βϊςη τουσ ςχετικούσ 

πύνακεσ των δικαςτικών επιμελητών και του υπαλλόλου τησ εκτϋλεςησ. Οι 

ανωτϋρω εκτιμόςεισ δεν εύναι δεςμευτικϋσ για το δικαςτόριο το οπούο τισ 

αξιολογεύ ελεύθερα ςε ςυνδυαςμό και με τα λοιπϊ αποδεικτικϊ μϋςα.  
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 Για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ του ακινιτου λαμβάνεται πλζον θ εμπορικι του αξία κατά το χρόνο 
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 Βλ. ΕιρΘες 5640/2017, αδθμ, ΕιρΘες 5805/2017, αδθμ. 
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 Βλ. ςχετ. Κανά Α, ο.π, υπος. 31. 
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Επιπλϋον, ςτην ανωτϋρω απόφαςη τησ ΤτΕ 58  προςδιορύζεται ο τρόποσ 

υπολογιςμού του δεύτερου ςτοιχεύου για τον υπολογιςμό του ποςού 

αποπληρωμόσ, αυτού τησ μϋγιςτησ δυνατότητασ αποπληρωμόσ του οφειλϋτη, 

ςύμφωνα με την οπούα η δυνατότητα αυτό καθορύζεται αφενόσ από την 

τρϋχουςα ικανότητα αποπληρωμόσ, δηλαδό τη διαφορϊ μεταξύ του διαθϋςιμου 

ειςοδόματοσ και των ευλόγων δαπανών διαβύωςησ και αφετϋρου από τη 

μελλοντικό ικανότητα αποπληρωμόσ, η οπούα προκύπτει από την ενςωμϊτωςη 

ανϊ πενταετύα ςτο ποςό τησ τρϋχουςασ αποπληρωμόσ τιμαριθμικόσ 

προςαύξηςησ. Το ανωτϋρω ποςό αποτελεύ υποχρεωτικό αντϊλλαγμα, το οπούο ο 

οφειλϋτησ θα αποπληρώςει ανεξϊρτητα από την οικονομικό του δυνατότητα. 

Αν ςτο παρόν ό ςτο μϋλλον δεν ϋχει την οικονομικό δυνατότητα να 

ανταποκριθεύ ςτισ μηνιαύεσ καταβολϋσ, εύτε δε θα υποβϊλλει ςχϋδιο και αύτημα 

διϊςωςησ, εύτε θα επιδιώξει την εκπούηςη τησ κύριασ κατοικύασ διαρκούςησ τησ 

ρύθμιςησ, δυνατότητα που του παρϋχεται πλϋον από το νόμο59.  

Επομϋνωσ, παρϋχεται η δυνατότητα ςτον οφειλϋτη να ορύςει με το ςχϋδιο 

διϊςωςησ τισ καταβολϋσ που επιθυμεύ ςύμφωνα βϋβαια με τα οικονομικϊ του 

ςτοιχεύα. Στη διαμόρφωςη αυτό δεςμεύεται αφενόσ από το υποχρεωτικό ποςό 

ανταλλϊγματοσ και αφετϋρου από τα χρονικϊ όρια που θϋτει ο νόμοσ, ότοι 

εύκοςι ϋτη και κατ’ εξαύρεςη μϋχρι τριϊντα πϋντε ϋτη. Στην πρόταςό του 

επομϋνωσ θα πρϋπει να εξαντλεύ το υποχρεωτικό αντϊλλαγμα τησ διϊςωςησ 

μϋςα ςτα χρονικϊ πλαύςια του νόμου. Επιπλϋον, ο οφειλϋτησ δεςμεύεται και από 

το κατϊ τα ανωτϋρω αναλυθϋντα οικονομικό μϋγεθοσ τησ μϋγιςτησ 

δυνατότητασ αποπληρωμόσ. Έτςι δεν μπορεύ να προτεύνει οποιοδόποτε ποςό, 

αλλϊ αυτό που προκύπτει από τη διαφορϊ μεταξύ διαθϋςιμου οικογενειακού 

ειςοδόματοσ και ευλόγων δαπανών διαβύωςησ. Το ανωτϋρω ςχϋδιο 

αποπληρωμόσ του οφειλϋτη δεν δεςμεύει το δικαςτόριο, το οπούο μπορεύ να 

ορύςει διαφορετικϊ το ποςό των δόςεων και το χρόνο αποπληρωμόσ. Η διανομό 

του ποςού αποπληρωμόσ γύνεται πλϋον κατϊ αναλογικό εφαρμογό των 
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 Ουςιαςτικά με τθν απόφαςθσ αυτι τίκενται κατευκυντιριεσ γραμμζσ ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ του 
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διατϊξεων των ϊρθρων 974 επ. ΚΠολΔ. Συνεπώσ, οι ενϋγγυοι και οι 

προνομιούχοι ικανοποιούνται πρώτα με τισ αναλογύεσ μεταξύ τουσ, όπωσ 

ορύζονται ςτισ διατϊξεισ του ΚΠολΔ και ςτη ςυνϋχεια ικανοποιούνται ςύμμετρα 

οι απαιτόςεισ των ανϋγγυων και αναςφϊλιςτων πιςτωτών.  

Αξιοςημεύωτο εύναι το γεγονόσ ότι μετϊ τισ τελευταύεσ τροποποιόςεισ του νόμου 

(3869/2010) από τουσ νόμουσ 4336/2015 και 4346/2015 δεν περιλαμβϊνεται 

ςτο νϋο κεύμενο του νόμου πρόβλεψη για παροχό περιόδου χϊριτοσ ωσ προσ τισ 

καταβολϋσ για τη διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ. Βϋβαια ο οφειλϋτησ πλϋον ϋχει 

την υποχρϋωςη ςτο ςχϋδιο αποπληρωμόσ για τη διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ 

του να ορύςει το χρόνο ϋναρξησ των δόςεων αυτών, που μπορεύ να απϋχει 

χρονικϊ από την ϋναρξη τησ ρύθμιςησ. Οπότε, το δικαςτόριο ϋχει την διακριτικό 

ευχϋρεια να δεχθεύ το ςχϋδιο του οφειλϋτη ό εϊν κρύνει διαφορετικϊ να 

διαμορφώςει διαφορετικϊ το ςχϋδιο αποπληρωμόσ παρϋχοντασ ςτην ουςύα 

περύοδο χϊριτοσ για την ϋναρξη των καταβολών του ϊρθρου 9 παρ. 2 του 

νόμου60.   

υγκριτική επιςκόπηςη των τριών διαχρονικών ρυθμίςεων για την 

εξαίρεςη από την εκποίηςη τησ κύριασ κατοικίασ του οφειλέτη 

Το νομικό καθεςτώσ για την εξαύρεςη από την εκπούηςη τησ κύριασ κατοικύασ 

του οφειλϋτη εξαρτϊται από το χρόνο κατϊθεςησ τησ αύτηςησ υπαγωγόσ ςτο 

νόμο. Με τουσ νόμουσ: 4161/2013, 4336/2015 και 4346/2015 ϋχουν επϋλθει 

ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτο ϊρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, οι 

ςημαντικότερεσ των οπούων εντοπύζονται ςτα ακόλουθα: 1) για τισ αιτόςεισ 

που κατατύθενται μϋχρι και την 31-12-1015 η προςταςύα αφορϊ την κατοικύα 

που χρηςιμεύει ωσ κύρια κατοικύα του οφειλϋτη, ενώ ςτην περύπτωςη που ο 

οφειλϋτησ για οποιοδόποτε λόγο κατοικεύ ό διαμϋνει ςε ξϋνο ακύνητο η 

προςταςύα από την εκπούηςη παρϋχεται μόνον εϊν ο/η ςύζυγοσ του οφειλϋτη 

δεν διαθϋτει ακύνητο που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ κατοικύα. Σε αντύθεςη με 

τη ρύθμιςη αυτό για τισ αιτόςεισ που κατατύθενται από την 1-1-2016 δεν ιςχύει 

ο περιοριςμόσ αυτόσ και ο οφειλϋτησ μπορεύ να προςτατεύςει το ακύνητό του 
                                                           
60

 Β. Βενιζρθ Ι, ο.π, υπος. 9, ςελ. 641. Βλ. ςχετ. ΕιρΘες 689/2017, αδθμ, ςτθν οποία χορθγικθκε ςτθν 
αιτοφςα περίοδοσ χάριτοσ τριϊν ετϊν ϊςτε να μθ ςυμπζςει θ ρφκμιςθ για τθν διάςωςθ τθσ κφριασ 
κατοικίασ τθσ με αυτιν του άρκ. 8 παρ. 2, με κίνδυνο λόγω τθσ υπζρμετρθσ επιβάρυνςθσ τθσ αυτι να 
φανεί αςυνεπισ. 
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από την εκπούηςη ακόμη και εϊν ο/η ςύζυγόσ του διαθϋτει ακύνητο που μπορεύ 

να χρηςιμοποιηθεύ ωσ κατοικύα. 2) Για τισ αιτόςεισ που κατατύθενται μϋχρι και 

την 31-12-1015 το ποςό που οφεύλει να αποπληρώςει ο οφειλϋτησ για την 

διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ του ανϋρχεται μϋχρι του 80% τησ αντικειμενικόσ 

αξύασ του ακινότου, ενώ για τισ αιτόςεισ που κατατύθενται από την 1-1-2016 το 

ποςό αποπληρωμόσ προςδιορύζεται από το ποςό που θα ελϊμβαναν οι πιςτωτϋσ 

ςε περύπτωςη αναγκαςτικόσ εκτϋλεςησ του ακινότου, δηλαδό προςδιορύζεται 

πλϋον από την εμπορικό αξύα του ακινότου. 3) Για τισ αιτόςεισ που 

κατατύθενται μϋχρι και την 31-12-1015 η αντικειμενικό αξύα τησ κατοικύασ δε θα 

πρϋπει να υπερβαύνει το προβλεπόμενο από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ όριο 

αφορολόγητησ απόκτηςησ πρώτησ κατοικύασ, προςαυξημϋνο κατϊ πενόντα τοισ 

εκατό. Το δε αφορολόγητο όριο ξεκινϊει από το ποςό των 200.000 ευρώ και 

επαυξϊνει ανϊλογα με την οικογενειακό κατϊςταςη του οφειλϋτη. Ενώ για τισ 

αιτόςεισ που κατατύθενται από την 1-1-2016 η αντικειμενικό αξύα τησ κατοικύασ 

δε θα πρϋπει να υπερβαύνει το ποςό των 180.000 ευρώ, προςαυξημϋνο ανϊλογα 

με την οικογενειακό κατϊςταςη του οφειλϋτη. 4) Ενώ για τισ αιτόςεισ που 

κατατύθενται μϋχρι και την 31-12-1015 ο νόμοσ δεν ϋθετε ειςοδηματικό 

κριτόριο για την υπαγωγό του οφειλϋτη ςτη ρύθμιςη, πλϋον για τισ αιτόςεισ που 

κατατύθενται από την 1-1-2016 τύθεται ειςοδηματικό κριτόριο, καθώσ τύθεται 

ωσ όριο για το μηνιαύο διαθϋςιμο οικογενειακό ειςόδημα του οφειλϋτη το 70% 

των ευλόγων δαπανών διαβύωςησ, όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται ςτην 

παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 5 του νόμου. 5) Ενώ για τισ αιτόςεισ που 

κατατύθενται μϋχρι και την 31-12-1015 ο νόμοσ προϋβλεπε τη δυνατότητα 

χορόγηςησ από το δικαςτόριο περιόδου χϊριτοσ ωσ προσ την καταβολό του 

ποςού για την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ του οφειλϋτη, για τισ αιτόςεισ που 

κατατύθενται από την 1-1-2016 δεν ορύζεται καταρχόν η δυνατότητα αυτό ςτο 

νόμο. 6) Υπϊρχει διαφοροπούηςη ωσ προσ τον τρόπο διανομόσ του ποςού 

αποπληρωμόσ και ςτισ τρεισ ρυθμύςεισ. Συγκεκριμϋνα: για τισ αιτόςεισ που 

κατατύθενται μϋχρι και την 19-8-2015 οι πιςτωτϋσ που ϋχουν εμπρϊγματη 

αςφϊλεια ςτο ακύνητο ικανοποιούνται προνομιακϊ. Για τισ αιτόςεισ που 

κατατύθενται μϋχρι και την 31-12-2015 η διανομό του ποςού αποπληρωμόσ 

γύνεται ςυμμϋτρωσ προσ τουσ πιςτωτϋσ, αδιϊφορα εϊν πρόκειται για 

εμπραγμϊτωσ ό μη εξαςφαλιςμϋνουσ πιςτωτϋσ. Τϋλοσ, για τισ αιτόςεισ που 
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κατατύθενται από την 1-1-2016 η διανομό του ποςού αποπληρωμόσ γύνεται 

βϊςει των διατϊξεων του ΚΠολΔ (ϊρθρ. 974 επ. ΚΠολΔ). 7) Ωσ προσ το χρονικό 

διϊςτημα αποπληρωμόσ του ποςού και οι τρεισ ρυθμύςεισ το προςδιορύζουν 

μϋχρι εύκοςι ϋτη και κατ’ εξαύρεςη μϋχρι τριϊντα πϋντε ϋτη. Και 8) για τισ 

αιτόςεισ που κατατύθενται από την 1-1-2016 αύτημα εξαύρεςησ τησ κύριασ 

κατοικύασ του μπορεύ να υποβϊλει ο οφειλϋτησ μϋχρι την 31η-12-2018.  

Εκποίηςη τησ κύριασ κατοικίασ διαρκούςησ τησ ρύθμιςησ του άρθρου 9 

παρ. 2 του Ν. 3869/2010 

Μετϊ την τροποπούηςη που επόλθε με το Ν. 4336/2015 ςτην παρϊγραφο 2 του 

ϊρθρου 9 του Ν. 3869/2010 προβλϋπεται πλϋον η δυνατότητα εκπούηςησ τησ 

κύριασ κατοικύασ του οφειλϋτη κατϊ την διϊρκεια αποπληρωμόσ του ποςού για 

την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ. Συγκεκριμϋνα, ςτο τελευταύο εδϊφιο τησ 

παραγρϊφου αυτόσ προβλϋπεται ότι μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ υπαγωγόσ 

του οφειλϋτη ςτη ρύθμιςη του Ν. 3869/2010 και την αποδοχό τησ ρύθμιςησ για 

την διϊςωςη τησ κύριασ κατοικύασ του, ο οφειλϋτησ δύναται να μεταβιβϊςει 

λόγω πώληςησ (και όχι χαριςτικόσ δικαιοπραξύασ) το ακύνητό αυτό, εφόςον το 

τύμημα τησ μεταβύβαςησ θα ανϋρχεται ςτο ποςό τησ διευθετημϋνησ οφειλόσ ό 

ανώτερο. Από το τύμημα τησ πώληςησ ο οφειλϋτησ θα ικανοποιόςει τουσ 

πιςτωτϋσ του με τον ύδιο τρόπο που εύχε υποχρεωθεύ με την δικαςτικό 

απόφαςη, δηλαδό το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτο ποςό αποπληρωμόσ ςύμφωνα 

με την απόφαςη θα διανεμηθεύ ςτουσ πιςτωτϋσ κατϊ τον τρόπο που θα 

καταβαλλόταν ςε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ ρύθμιςησ (προνομιακό 

ικανοπούηςη ενϋγγυων αρχικϊ και ςυμμϋτρωσ οι ανϋγγυοι ωσ προσ το 

εναπομεύναν). Στην περύπτωςη που το τύμημα τησ πώληςησ υπερβαύνει αυτό τησ 

ρύθμιςησ, η διαφορϊ θα διανεμηθεύ ςτουσ ενϋγγυουσ πιςτωτϋσ και ςτον 

οφειλϋτη κατϊ ποςοςτό 50%. Σε κϊθε περύπτωςη το ποςό που θα λϊβει κϊθε 

πιςτωτόσ δεν μπορεύ να εύναι ανώτερο από αυτό που θα λϊμβανε δυνϊμει του 

ςχεδύου αποπληρωμόσ.   
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Επίδραςη τησ εκποίηςησ τησ λοιπήσ ακίνητησ περιουςίασ του οφειλέτη 

ςτισ καταβολέσ των άρθρων 8 παρ. και 9 παρ. 2 του νόμου 

Ένα πρόβλημα που ϋχει ανακύψει κατϊ την εφαρμογό του νόμου και 

ςυγκεκριμϋνα από τη ςυνδυαςμϋνη εφαρμογό των τριών ρυθμύςεων (8 παρ. 2, 9 

παρ. 1 και 9 παρ. 2) αποτελεύ η περύπτωςη κατϊ την οπούα το ποςό που 

απομϋνει για τη ςυνολικό ρύθμιςη των οφειλών του αιτούντα δεν μπορεύ να 

προςδιοριςτεύ εκ των προτϋρων, επειδό ϋχει διαταχθεύ η ρευςτοπούηςη των 

περιουςιακών ςτοιχεύων του οφειλϋτη, πλην τησ κύριασ κατοικύασ του. Και 

τούτο διότι οι πιςτωτϋσ πϋρα από τισ καταβολϋσ του οφειλϋτη ςτα πλαύςια τησ 

ρύθμιςησ του ϊρθρου 8 παρ. 2 του νόμου, ενδϋχεται να ικανοποιηθούν και από 

τη διανομό του ποςού που θα προϋλθει από την ρευςτοπούηςη τησ περιουςύασ 

του οφειλϋτη. Υπϊρχει δηλαδό περύπτωςη το τύμημα που θα προϋλθει από την 

εκπούηςη των περιουςιακών ςτοιχεύων του οφειλϋτη να εύναι πολύ υψηλό με 

αποτϋλεςμα από το τύμημα αυτό να ικανοποιηθούν οι απαιτόςεισ των 

πιςτωτών, ενώ ταυτόχρονα να εκκρεμούν οι ρυθμύςεισ των ϊρθρων 8 παρ. 2 και 

9 παρ. 2 του νόμου. Σε μια τϋτοια περύπτωςη, αν δεν ορύζεται κϊτι ςτην 

απόφαςη (για παρϊδειγμα διοριςμόσ εκκαθαριςτό που θα παρακολουθεύ την 

διαδικαςύα) δεν ςυντρϋχει λόγοσ ςυνϋχιςησ των καταβολών αυτών και 

δϋςμευςησ του οφειλϋτη από την απόφαςη, την οπούα δύναται με αύτηςό του να 

ζητόςει τη μεταρρύθμιςό τησ, εύτε να ζητόςει την απαλλαγό του ςύμφωνα με τη 

διαδικαςύα του ϊρθρου 11 παρ. 1 του νόμου, όπου θα διαπιςτωθεύ και το 

γεγονόσ τησ εξόφληςησ των οφειλών.   

 


