
 1 

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών 

 

ΘΕΜΑ:  «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ  ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ  ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» 

 

Χριστίνα Λ. Φλώρου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του 
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«Η διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο τον καιρό της δημοσιονομικής κρίσης» 

 

Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2016 

 

Εισαγωγή  ‐  Προβληματική  και  σπουδαιότητα  του  ζητήματος‐έκταση 

της πρακτικής του εφαρμογής 

  Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της παρούσας εκδήλωσης για 

την πολύ τιμητική πρόσκληση που μου απηύθηναν να παρουσιάσω ένα ζήτημα το 

οποίο  έχει  ιδιαίτερη  πρακτική  σημασία  ιδίως  κατά  τον  καιρό  της  δημοσιονομικής 

κρίσης.  Πράγματι,  παρατηρείται  το  φαινόμενο  πολύ  συχνότερα  από  το  παρελθόν 

πολίτες,  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  που  ευρίσκονται  σε  μόνιμη  ή  παροδική 

δυσκολία  αποπληρωμής  των  χρεών  τους  προς  το  δημόσιο,  να  αναζητούν  εάν 

υφίσταται υπό το ισχύον δίκαιο, νομική δυνατότητα ένα μέρος αυτών των οφειλών 

τους να διαγραφούν. Η ολοένα αυξανόμενη επιβάρυνση των πολιτών με υπέρμετρα 

φορολογικά βάρη, σε συνδυασμό με την απουσία μεθόδου ρύθμισης των οφειλών 

αυτών σε  ικανοποιητικό αριθμό δόσεων,  καθιστά  το  ζήτημα  της  διευθέτησης  των 

οφειλών  προς  το  δημόσιο  ιδιαίτερα  οξύ  όσο  και  το  αντίστοιχο  ζήτημα  της 

διευθέτησης των οφειλών προς ιδιωτικούς φορείς. 
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1. Η διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο υπό τον νόμο 2648/1998 

  Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ΚΕΔΕ, όπως ίσχυσε μετά την τροποποίησή 

του  με  τον  ν.  2648/1998,  χρέη  γενικά    προς  το  Δημόσιο  μπορούσαν  να  

διαγραφούν ολικά ή μερικά με   απόφαση  του Yπουργού Oικονομικών, μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων, εφόσον οφείλονταν: α) Aπό 

οφειλέτες  που  απεβίωσαν  χωρίς  να    αφήσουν  οποιαδήποτε  περιουσία  και    οι 

κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά, β) Από άπορους οφειλέτες,  

των  οποίων  η  απορία  διαπιστωνόταν  από  στοιχεία  της  Δ.O.Y.  στην  οποία 

βεβαιώθηκε το χρέος ή από κάθε άλλη δημόσια  αρχή και η  είσπραξη του χρέους 

δεν  είχε  επιτευχθεί μέσα σε πέντε  (5)  έτη από  τη    λήξη  του   οικονομικού    έτους  

μέσα  στο  οποίο βεβαιώθηκε,  παρά  τη  λήψη  όλων   των    προβλεπόμενων, από 

τις  κείμενες  διατάξεις,  μέτρων  είσπραξης,  γ)  Από  οφειλέτες  φυσικά  ή    νομικά 

πρόσωπα  που  στερούνταν  περιουσίας  ή  των  οποίων  εκποιήθηκε  αναγκαστικά, 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  ή  με  τη    διαδικασία  της  εκκαθάρισης, 

ολόκληρη η περιουσία, εφόσον, ύστερα από   παρέλευση   πέντε  (5) ετών   από τη 

βεβαίωση    του  χρέους,  η    Γνωμοδοτική  Eπιτροπή    Παροχής  Διευκολύνσεων 

(Γ.E.Π.Δ.) διαπίστωνε  αιτιολογημένα  ότι   έχουν  ληφθεί     τα    απαραίτητα μέτρα 

για  την  είσπραξη  του  χρέους  και  ότι  ακόμη  και  αν  λαμβάνονταν  όλα    τα  λοιπά 

μέτρα  που  προβλέπονταν  από  τις  κείμενες  διατάξεις,  δεν  θα  ήταν  δυνατή  η 

είσπραξή  του.  Σε  περίπτωση  ύπαρξης  μερικής  φοροδοτικής  ικανότητας  των   

οφειλετών  αυτών,  η  διαγραφή  μπορούσε  να  περιοριστεί  και  πριν  από  την  

παρέλευση    της  πενταετίας  από  τη  βεβαίωση  του  χρέους,  ολικά  ή    μερικά  στα 

πάσης  φύσεως  σχετικά  πρόστιμα,  πρόσθετους  φόρους  και  προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης  καταβολής.  

  Η αίτηση αυτή του οφειλέτη για διαγραφή των χρεών του, διαβιβαζόταν  

από  τον  προϊστάμενο  της  Δ.O.Y.  στη  Γνωμοδοτική  Επιτροπή  Παροχής 

Διευκολύνσεων,    μαζί    με    πίνακα    χρεών  και  όλα  τα  λοιπά  δικαιολογητικά,  με 

αιτιολογημένη γνώμη του επί  του αιτήματος,  καθώς  και τη  γνώμη του αρμόδιου 

επιθεωρητή.  Ειδικά  για  την  πρώτη  περίπτωση,    πρόταση    για  διαγραφή    χρεών,  

συνοδευόμενη   από  τα   ανωτέρω    δικαιολογητικά, μπορούσε να υποβληθεί στην 

Eπιτροπή οίκοθεν από  τον    προϊστάμενο    της  Δ.O.Y.,  με  τη  γνώμη  του αρμόδιου 
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επιθεωρητή.  Πάντως,  υποθέσεις  για  διαγραφή  χρεών,  που  είχαν  εισαχθεί  στην  

Eπιτροπή και για  τις οποίες εκδόθηκε απορριπτική  απόφαση, δεν μπορούσαν  να 

επανεξετασθούν πριν   περάσουν δύο (2) έτη από την έκδοση της απόφασης, ενώ η 

αμφισβήτηση εκ μέρους του φορολογουμένου ως προς το σύννομο της απόρριψης 

του  αιτήματός  του  για  τη  διαγραφή  χρέους  του  δημιουργούσε  σύμφωνα  με  τη 

νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, διαφορές ουσίας.  

  Επομένως,  αποφασιστικό  όργανο  για  την  εν  λόγω  διαγραφή  ήταν  ο 

Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος με τις αποφάσεις του μπορούσε να αποδεχθεί τις 

γνωμοδοτήσεις της ως άνω Επιτροπής ή να τις τροποποιήσει επί το δυσμενέστερο 

για τον οφειλέτη.  

  Η Γνωμοδοτική αυτή Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων (άρθρο 15 του ν. 

2648/1998)  συγκροτούνταν  από  έναν  εκπρόσωπο  του  Νομικού  Συμβουλίου  του 

Κράτους  και  διάφορους  υπηρεσιακούς  παράγοντες,  ανάλογα  με  τη  φύση  της 

συγκεκριμένης υπόθεσης 

  Ειδικότερα συγκροτούνταν από τα ακόλουθα πρόσωπα:  

  α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ή 

έναν  (1)  Νομικό  Σύμβουλο  του  Ν.Σ.Κ.,  ως  Πρόεδρο,  με  αναπληρωτή  του  Νομικό 

Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονταν από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου 

του  Κράτους  (Ν.Σ.Κ.),  β.  Τον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Φορολογικής 

Διοίκησης ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούσαν την Γενική 

Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας 

Γενικής  Διεύθυνσης,  γ.  Τον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Τελωνείων  και 

Ε.Φ.Κ ή  έναν Προϊστάμενο από  τις Διευθύνσεις που συγκροτούσαν  την ανωτέρω 

Γενική  Διεύθυνση, ως  μέλος,  με  αναπληρωτή  του  έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης1. 

                                                 
1 Οι περιπτ.  β και γ, όπως είχαν αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄253/14.2.2004), στη 

συνέχεια  αντικαταστάθηκαν  ως  άνω  με  την  παρ.  Α1  καθώς  και  την  παρ.  Β  της  ΥΑ  Δ6Α1149837ΕΞ2011/2.11.2011  (ΦΕΚ 

Β΄2501/4.11.2011). Η παρ. β αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την υπ΄αριθμ. Δ6Α 1130476 ΕΞ2014/24‐9‐2014 (ΦΕΚ Β΄ 

2577/29.09.2014)  απόφαση  της  Γενικής  Γραμματέα  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Εσόδων  του  Υπουργείου 

Οικονομικών. 
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δ.  Τον  Προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Εισπράξεων,  ως  μέλος,  με 

αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση2. 

ε.  Έναν  εκπρόσωπο  των  εργαζομένων  στις  Δημόσιες  Οικονομικές  Υπηρεσίες 

(Δ.Ο.Υ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτεινόταν από την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. 

στ.  Έναν  εκπρόσωπο  των  εργαζομένων  στα  Τελωνεία,  ως  μέλος,  με  τον 

αναπληρωτή  του,  που  προτεινόταν  από  την  Ομοσπονδία  Τελωνειακών 

Υπαλλήλων Ελλάδος. 

ζ.  Έναν  εκπρόσωπο  του  Οικονομικού  Επιμελητηρίου  της  Ελλάδος,  ως  μέλος,  ο 

οποίος οριζόταν με τον αναπληρωτή του, από την κεντρική διοίκηση αυτού. 

  Τα μέλη που αναφέρονταν στις περιπτώσεις β`, γ`, ε`, και στ` συμμετείχαν 

κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνταν 

θέματα που αφορούσαν στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία , αντίστοιχα. 

  Η  Επιτροπή  αυτή  λοιπόν,  είχε,  μεταξύ  άλλων,  ως  αρμοδιότητα,  τη 

γνωμοδότηση  για  τη  διαγραφή  χρεών  οφειλετών  του  δημοσίου  για  ποσό 

συνολικής βασικής οφειλής άνω των 1500 ευρώ. Η εν λόγω Επιτροπή παρουσίασε 

κατά τα έτη λειτουργίας της, με διάφορες συνθέσεις, αξιόλογο έργο, λειτούργησε 

έως την εισαγωγή του άρθρου 82 Α του ΚΕΔΕ, οπότε ουσιαστικά αδρανοποιήθηκε 

η  δραστηριότητά  της  λόγω  της  εισαχθείσας  διαδικασίας  για  τη  διάκριση  των 

ληξιπρόθεσμων  οφειλών  προς  το  δημόσιο  σε  επιδεκτικές  και  ανεπίδεκτες 

είσπραξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2      Οι  περιπτ.  β,  γ  και  δ  της  παραγρ.  1  αντικαταστάθηκαν  ως  άνω  με  την  παρ.  Α1  καθώς  και  την  παρ.  Β  της  ΥΑ 

Δ6Α1149837ΕΞ2011/2.11.2011 (ΦΕΚ Β΄2501/4.11.2011). 
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2.  Διάκριση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  σε  εισπράξιμες  και 
ανεπίδεκτες είσπραξης 

  Ανεπίδεκτες είσπραξης  χαρακτηρίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς  το 

Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους, εφόσον συντρέχουν 

σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

  α.  Έχουν  ολοκληρωθεί  οι  έρευνες  «με  βάση  τα  εκάστοτε  πρόσφορα 

διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης» και δεν διαπιστώθηκε 

η  ύπαρξη  περιουσιακών  στοιχείων  του  οφειλέτη  και  των  συνυπόχρεων  ή 

απαιτήσεων  αυτών  έναντι  τρίτων  ή  διαπιστώθηκε  η  καθ`  οποιονδήποτε  τρόπο 

εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε 

διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ. και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του 

οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή με διαδικασία εκκαθάρισης και 

η παύση των εργασιών της πτώχευσης εφόσον πρόκειται για πτωχό3. 

  β.  Έχει  υποβληθεί  αίτηση  ποινικής  δίωξης,  [εφόσον  πρόκειται  για 

συνολική  βασική  οφειλή  άνω  των  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  ευρώ]  κατά  τις 

διατάξεις  του άρθρου 25  του ν.  1882/1990  (Α` 43) δίωξης ή δεν  είναι δυνατή η 

υποβολή της4. 

  γ.  `Εχει  πραγματοποιηθεί  έλεγχος  από  ειδικά  οριζόμενο  ελεγκτή  της 

αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά 

αιτιολογημένη  έκθεση  ελέγχου,  ότι  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  των 

προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των 

οφειλών. 

  Οι πράξεις του χαρακτηρισμού των επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης 

και  της  καταχώρισης  των  απαιτήσεων  σε  ειδικά  βιβλία  ανεπίδεκτων  είσπραξης 

γίνονται: 

                                                 
3  Η  περίπτωση  α΄  συμπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε  ως  άνω  με    τις    παρ.1‐3  υποπαράγραφου  Δ.1    του    άρθρου  2 

Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α  94/14.8.2015.`Εναρξη  ισχύος,  σύμφωνα  με    το  άρθρο  4  του  αυτού  νόμου,    από  19  Αυγούστου  2015 

(ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης του άρθρου 3 αυτού). 

4 Οι λέξεις «εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ» της περ.β΄ διαγράφηκε με  

τη παρ.4 υποπαράγραφου Δ.1  του  άρθρου 2 Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94/14.8.2015.`Εναρξη ισχύος, σύμφωνα με  το άρθρο 4 του 

αυτού νόμου, από 19 Αυγούστου 2015 (ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης του άρθρου 3 

αυτού). 
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α) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της 

αρμόδιας  για  την αναγκαστική είσπραξη φορολογικής ή  τελωνειακής υπηρεσίας 

και  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Εισπράξεων  ή  της 

Διεύθυνσης  Τελωνειακών  Διαδικασιών  κατά  περίπτωση,  εφόσον  πρόκειται  για 

συνολική βασική οφειλή μέχρι ενάμισυ εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ, 

β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης του 

προϊσταμένου  της  Επιχειρησιακής  Μονάδας  Είσπραξης  και  μετά  από  σύμφωνη 

γνώμη του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πρόκειται για 

συνολική βασική οφειλή άνω του ενάμισι εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ. 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη 

Κλιμακίου ή Τμήματος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτείται 

με απόφαση της Ολομέλειάς του, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή 

κάτω του ενάμισι εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ. 

Εξάλλου, από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης 

και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο 

έγινε  η  καταχώριση:  α)  αναστέλλεται  αυτοδικαίως  η  παραγραφή  της,  β)  δεν 

χορηγείται  στον  οφειλέτη  και  στα  συνυπόχρεα  πρόσωπα  αποδεικτικό 

φορολογικής  ενημερότητας  για  οποιαδήποτε  αιτία  ούτε  άλλο  νομίμως 

προβλεπόμενο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν 

πρόκειται  για  είσπραξη  χρημάτων  που  θα  διατεθούν  για  την  ικανοποίηση  του 

Δημοσίου  ή  για  εκποίηση  περιουσιακών  στοιχείων,  το  προϊόν  των  οποίων  θα 

διατεθεί  για  τον  ίδιο  σκοπό,  γ)  δεσμεύονται  στο  σύνολο  τους  οι  τραπεζικοί  και 

επενδυτικοί λογαριασμοί «και  το περιεχόμενο  των θυρίδων σε  τράπεζες ή άλλα 

πιστωτικά  ιδρύματα»  των  παραπάνω  προσώπων  κατ`  ανάλογη  εφαρμογή  της 

διαδικασίας  "των παραγράφων 5  και  6  του άρθρου 46  του  ν.  4174/  2013  όπως 

ισχύει". 
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3. Η διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο στον ισχύοντα ΚΕΔΕ 

 Κατά  τον  ισχύοντα  ΚΕΔΕ  (άρθρο  82Α)  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  το 

Δημόσιο,  καθώς  και  συμβεβαιωμένες  οφειλές  προς  τρίτους  που  έχουν 

χαρακτηριστεί  ως  ανεπίδεκτες  είσπραξης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  82  δύνανται  να 

κριθούν  διαγραπτέες  και  να  διαγραφούν  και  πριν  από  την  παρέλευση  της 

προθεσμίας  της παραγράφου 3  του  ίδιου άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 

οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α.  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  προβλεπόμενες  στις  περιπτώσεις  α`  και  γ`  της 

παραγράφου 1 του άρθρου 82 ενέργειες για το χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων 

είσπραξης, 

β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών 

και των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης για τα κράτη με τα οποία υφίστανται 

αντίστοιχες συμφωνίες και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον με τα κράτη ‐ μέλη της 

Ε.Ε., 

γ.  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  έρευνες  στην  αλλοδαπή  κατόπιν  αξιοποίησης 

πληροφοριών  και  δεν  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  περιουσιακών  στοιχείων  του 

οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων, 

δ.  έχει  ολοκληρωθεί  η  ποινική  διαδικασία  σε  βάρος  των  οφειλετών  κατά  τις 

διατάξεις  του άρθρου  25  του  ν.  1882/1990  (Α`  43),  εφόσον προβλέπεται,  με  την 

έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

  Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες 

οφειλές  προς  τρίτους  που  δεν  έχουν  χαρακτηριστεί  ανεπίδεκτες  είσπραξης 

σύμφωνα  με  το  άρθρο  82  μπορούν  να  διαγραφούν,  χωρίς  να  απαιτείται  η 

συνδρομή  των  προϋποθέσεων  της  παραγράφου  1,  εφόσον  εμπίπτουν 

αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών: 

α.  οφειλές  αποβιωσάντων  που  δεν  καταλείπουν  οποιοδήποτε  περιουσιακό 

στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά, 

β.  οφειλές  ανά  φορολογούμενο  μικρότερες  του  ποσού  του  εκάστοτε  ελάχιστου 

ποσού φόρου από την καταβολή του οποίου απαλλάσσεται ο φορολογούμενος. 

Η  διαγραφή  των  απαιτήσεων  αυτών  και  η  καταχώριση  τους  σε  ειδικά  βιβλία 

διαγραφών γίνεται: 
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α) με απόφαση του αρμόδιου Κλιμακίου, Τμήματος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου  κατόπιν  εισήγησης  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Εισπράξεων  ή  της 

Διεύθυνσης  Τελωνειακών Διαδικασιών,  κατά  περίπτωση,  και  μετά  από σύμφωνη 

γνώμη  του  Γενικού  Γραμματέα  Δημοσίων  Εσόδων  για  τις  περιπτώσεις  της 

παραγράφου 1, 

β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της 

Διεύθυνσης  Πολιτικής  Εισπράξεων  ή  της  Διεύθυνσης  Τελωνειακών  Διαδικασιών 

κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2. 

γ) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατά 

περίπτωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 

82. 

 

4.  Υπαγωγή  των  φορολογικών  οφειλών  στη  διαδικασία  των 

υπερχρεωμένων νοικοκυριών 

Φυσικά  πρόσωπα  που  στερούνται  πτωχευτικής  ικανότητας,  δηλαδή 

πρόσωπα  που  δεν  είναι  έμποροι  και  έχουν  περιέλθει  χωρίς  δόλο,  σε  μόνιμη  και 

γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται 

να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για  τη ρύθμιση των οφειλών τους.

  Με  την  τροποποίηση  του  ν.  3869/2010  με  την  υποπαράγραφο  Α4  του 

άρθρου  2  του  ν.  4336/2015  θεσπίσθηκε  η  δυνατότητα  υπαγωγής  στη  συλλογική 

διαδικασία διευθέτησης οφειλών του ν. 3869/2010 όχι μόνο οφειλών προς ιδιώτες 

αλλά  και  οφειλών  προς  φορείς  του  δημοσίου  τομέα,  μεταξύ  των  οποίων  και 

οφειλών  που  είναι  βεβαιωμένες  στη φορολογική  διοίκηση,  με  τις  προβλεπόμενες 

στον  νόμο  εξαιρέσεις,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  οφειλές  προς  φορείς  του 

δημοσίου  τομέα  δεν  αποτελούν  το  σύνολο  των  χρεών  του  αιτούντος  και 

υποβάλλονται στη ρύθμιση από κοινού με τις οφειλές του προς ιδιώτες (βλ. άρθρο 

1 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει). 

Οι διατάξεις  του ν.  4336/2015,  επομένως και η δυνατότητα υπαγωγής  των 

οφειλών  που  είναι  βεβαιωμένες  στη  φορολογική  διοίκηση  στο  πεδίο  εφαρμογής 

του  ν.  3869/2010,  ισχύουν  για  αιτήσεις  που  υποβάλλονται  (κατατίθενται  στο 
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Ειρηνοδικείο) μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (ν. 4336/2015), δηλαδή από 

19‐8‐2015 (βλ. παρ. 5 άρθρου 2  υποπαραγράφου Α4 Μέρους β΄ ν. 4336/2015). 

  Παρέχεται ωστόσο από τον νόμο η δυνατότητα και σε οφειλέτες που έχουν 

ήδη  υποβάλει  κατά  την  ανωτέρω  ημερομηνία  αιτήσεις  υπαγωγής  στον  ν. 

3869/2010,  εφόσον  οι  αιτήσεις  τους  δεν  έχουν  συζητηθεί  ή  δεν  έχει  επέλθει 

συμβιβασμός,  να  επανυποβάλλουν  αιτήσεις,  προκειμένου  να  υπαχθούν  στις 

διατάξεις  του  ν.  3869/2010,  όπως  τροποποιήθηκαν  με  τον  ν.  4336/2014, 

εντάσσοντας  στις  αιτήσεις  τους  και  τις  οφειλές  τους  προς  φορείς  του  δημοσίου 

τομέα, όπως οι βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση οφειλές5. 

  Ο  αρμόδιος  Ειρηνοδίκης  εκδίδει,  μετά  την  τήρηση  συγκεκριμένης 

διαδικασίας,  δικαστική  απόφαση  διαπλαστικού  περιεχομένου,  με  την  οποία 

αποφασίζει  για  τον  τρόπο  διευθέτησης  των  οφειλών  του  αιτούντα  οφειλέτη, 

λαμβάνοντας  υπόψη  το  σχέδιο  διευθέτησης  των  οφειλών  του  αιτούντα,  το  οποίο 

έχει  συνυποβάλει  με  την  αίτησή  του  προς  το  δικαστήριο.  Πάντως,  λόγω  του 

ανακριτικού συστήματος που ισχύει στις δίκες του ν. 3869/2010, ως δίκες εκουσίας 

δικαιοδοσίας, ο δικαστής δεν περιορίζεται από το αίτημα περί δικαστικής ρύθμισης 

και  το  σχέδιο  διευθέτησης  οφειλών  που  προτείνει  ο  οφειλέτης  και  μπορεί  να 

καθορίσει  διαφορετικούς  όρους  ρύθμισης,  είτε  αυστηρότερους  είτε  ακόμη  και 

επιεικέστερους  για  τον  οφειλέτη  από  τους  προτεινόμενους  στην  αίτησή  του, 

προκειμένου  να  ρυθμισθεί  η  κατάσταση  αυτού  σύμφωνα  με  τον  προστατευτικό 

σκοπό του νόμου6.  

 

5.  Διαγραφή  οφειλών  προς  το  δημόσιο  με  εξωδικαστικό 
συμβιβασμό 

  Σύμφωνα  με  πρόσφατο  σχέδιο  του  οικονομικού  επιτελείου  της 

κυβέρνησης,  προβλέπεται  κλιμακωτή  διαγραφή  φόρων  για  την  αναδιάρθρωση 

των  ληξιπρόθεσμων  επιχειρηματικών  χρεών,  στο  πλαίσιο  της  λειτουργίας 

εξωδικαστικού μηχανισμού.  

  Η  πρόταση  της  ελληνικής  πλευράς  τέθηκε  την  Τρίτη  15  Νοεμβρίου  στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων των Υπουργείων 

                                                 
5 Βλ. παρ. 3 άρθρου 2 υποπαραγράφου Α4 Μέρους Β΄ Ν. 4336/2015 και Κ.Υ.Α. 8986/2015 ‐ ΦΕΚ Β΄2208, όπου η νέα αίτηση 
αναφέρεται ως «αίτηση συμπλήρωσης οφειλών». 
6 Βλ. χαρακτηριστικά την όλως πρόσφατη υπ' αριθμ. 288/2016 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Κοζάνης. 
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Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  των  θεσμών,  προκειμένου  να  λάβει  τελική 

μορφή νομοσχέδιο για τις εκτός δικαστηρίων διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών 

που έχουν επιχειρήσεις σε Τράπεζες, Δημόσιο και λοιπούς πιστωτές. 

  Την  ίδια ημέρα,  τα  τεχνικά κλιμάκια  της  Γενικής  Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων  και  της  Ειδικής  Γραμματείας  Διαχείρισης  Ιδιωτικού  Χρέους 

διαπραγματεύονταν  με  τα  στελέχη  των  δανειστών  την  πρόταση  της  ελληνικής 

πλευράς  για  τους  φόρους  για  τους  οποίους  θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  να 

«κουρεύονται»  προκειμένου  μια  επιχείρηση  να  καταστεί  βιώσιμη  και  να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

  Σύμφωνα με την εισήγηση της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας, θα 

υπάρχει ιεράρχηση των φόρων που θα μπορούν να διαγραφούν: 

  Αρχικά, θα διαγράφονται πρόστιμα και προσαυξήσεις από ληξιπρόθεσμα 

χρέη  προς  την  Εφορία  και  έπειτα  ακόμη  και  τμήμα  του  αρχικού  κεφαλαίου 

καθυστερούμενων φόρων. 

  Πάντως, φαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατό να διαγράφονται φόροι υπέρ 

τρίτων που έχουν παρακρατηθεί από την επιχείρηση, όπως ο Φ.Π.Α. και ο Φόρος 

Μισθωτών  Υπηρεσιών,  παρά  το  γεγονός  ότι  οι  δανειστές  αρχικά  επέμεναν  στη 

δυνατότητα της άνευ περιορισμών διαγραφής φόρων. 

  Συζητήσεις  διεξάγονται  ακόμη  ως  προς  τον  τρόπο  λειτουργίας  του 

εξωδικαστικού  μηχανισμού  και  ιδίως  μέχρι  ποίου  σημείου  θα  είναι 

αυτοματοποιημένη  η  διαδικασία  υπαγωγής  και  διαπραγμάτευσης  του 

επιχειρηματία‐οφειλέτη  με  τους  πιστωτές.  Όπως  διαφαίνεται,  στον  μηχανισμό 

δεν  θα  μπορούν  να  υπαχθούν  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες,  αλλά  θα  υπάγονται 

όλα  τα  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που  φέρουν  εμπορική  ιδιότητα,  με  την 

προϋπόθεση ότι ο ετήσιος τζίρος τους θα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.  

  Ζήτημα  διαπραγμάτευσης  παραμένει  και  ο  χρόνος  διάρκειας  του  νέου 

πλαισίου,  καθώς  το οικονομικό επιτελείο  της  κυβέρνησης  έχει προτείνει  τα δύο 

έτη  και  οι  θεσμοί  αντιτείνουν  το  ένα  έτος  διάρκειας  του  εξωδικαστικού 

μηχανισμού. 

  Στο  σύστημα  εξωδικαστικού  συμβιβασμού  θα  μπορούν  να  υπαχθούν 

επιχειρήσεις  με  χρέη  προς  τράπεζες,  εφορία,  ασφαλιστικά  ταμεία  αλλά  και 

λοιπούς  πιστωτές,  υποβάλλοντας  αίτημα  στην  Ειδική  Γραμματεία  Διαχείρισης 
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Ιδιωτικού  Χρέους.  Εφόσον  το  αίτημα  γίνει  αποδεκτό  από  την  πλειοψηφία  των 

πιστωτών  η  υπόθεση  θα  ανατίθεται  σε  έναν  από  τους  2500  διαπιστευμένους 

δικαστικούς  διαμεσολαβητές  οι  οποίοι  θα  δρομολογούν  τη  διαδικασία 

διευθέτησης  των χρεών. Προϋπόθεση πάντως είναι η αποδοχή  της αίτησης από 

την πλειοψηφία των πιστωτών. Δηλαδή αν οι πιστωτές κρίνουν ότι μία επιχείρηση 

δεν θα πρέπει να υπαχθεί στον μηχανισμό, αυτή αυτόματα θα εξαιρείται και θα 

οδεύει σε εκκαθάριση. 

   

Συμπεράσματα 

  Από  την  παράθεση  των  διατάξεων  του  ισχύοντα  ΚΕΔΕ  προκύπτει  με 

σαφήνεια  ότι  η  περιγραφόμενη  διαδικασία  χαρακτηρισμού  των  ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς  το δημόσιο ως ανεπίδεκτων  είσπραξης  και άρα διαγραπτέων δεν 

μπορεί,  λόγω  της  πολυπλοκότητάς  της,  να  αποτελέσει  βιώσιμη  λύση  για  την 

αντιμετώπιση του ζητήματος της διευθέτησης των οφειλών προς το δημόσιο των 

πολιτών με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία. 

  Ως προς τα φυσικά πρόσωπα, η διαδικασία συλλογικής διευθέτησης των 

οφειλών  τους  μέσω  της  έκδοσης  διαπλαστικής  απόφασης  από  τον  αρμόδιο 

Ειρηνοδίκη μπορεί να οδηγήσει σε μερική διαγραφή και των οφειλών τους προς 

το δημόσιο. 

  Εξάλλου,  εφόσον  προχωρήσει,  όπως  αναμένεται,  η  συμφωνία  για  τα 

"κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια" θα δοθεί η δυνατότητα και σε επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν  οικονομικές  δυσχέρειες  αλλά  μπορούν  να  εξακολουθήσουν  να 

λειτουργούν,  να προβαίνουν στη ρύθμιση  των οφειλών  τους με  την παράλληλη 

διαγραφή μέρους αυτών.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

   

   


