
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 

Ι. Εισαγωγή: Η προστασία της κύριας κατοικίας ως κοινωνικό δικαίωμα 

Η κατοχή κατάλληλης κατοικίας, δηλαδή κατοικίας που πληροί τους στοιχειώδεις από 

απόψεως υγιεινής και άνεσης όρους διαβίωσης, ανήκει στις αναγκαίες προϋποθέσεις 

για την αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου και της οικογένειάς του. Γι’ αυτό, άλλωστε και 

το δικαίωμα στην κατάλληλη κατοικία εμπεριέχεται σε όλους τους σύγχρονους  

καταλόγους κοινωνικών δικαιωμάτων. Έτσι και το ελληνικό Σύνταγμα, στο άρθρο 21 

παρ. 4, ορίζει ότι η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που 

στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο της ειδικής φροντίδας από το κράτος. Το 

δικαίωμα στην κατοικία, όπως και το δικαίωμα στην υγεία, στο περιβάλλον, στην 

εκπαίδευση, στην ασφάλεια, στην ισότιμη απόλαυση αγαθών και υπηρεσιών, αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα του πολίτη που ανάγεται στη σφαίρα της 

καθημερινής του ζωής. Είναι δε προφανές ότι αντικείμενο της συνταγματικής 

προστασίας αποτελεί όχι μόνο η απόκτηση, αλλά και η διατήρηση (προστασία) της 

ήδη υπάρχουσας κατοικίας, ερμηνεία που, άλλωστε, συνάδει αφενός με τη διάταξη 

του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του 

ανθρώπου και την προστασία της προσωπικότητάς του, και αφετέρου με το άρθρο 17 

του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την προστασία της ιδιοκτησίας, με τους 

αναφερόμενους στη διάταξη περιορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό ο ιστορικός νομοθέτης 

με την εισαγωγή των διατάξεων του Ν 3869/2010 προέβη στη νομοθετική διασφάλιση 

του δικαιώματος στην κύρια κατοικία, εισάγοντας τη δυνατότητα για τον οφειλέτη να 

προβεί σε ρύθμιση των χρεών του διατηρώντας την αποκτηθείσα κύρια κατοικία του. 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η προστασία της κύριας κατοικίας κατά τις 

ισχύουσες σήμερα διατάξεις, ως τέτοιες δε νοούνται οι διατάξεις του ν. 4605/2019, 

αλλά και οι διατάξεις του ν. 3869/2010, αφενός γιατί είναι ιδιαιτέρως αξιόλογος ο 

αριθμός των σχετικών αιτήσεων που δεν έχουν ακόμα εκδικασθεί, και αφετέρου γιατί, 

όπως θα καταδειχθεί αναλυτικά στη συνέχεια, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η 

δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας με βάση τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις 

του.  

 

ΙΙ. Η προστασία της κύριας κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 – 4 
του ν. 3869/2010. 

Α. Συνοπτική Παρουσίαση των διατάξεων – Ειδικά το ζήτημα της περιόδου χάριτος 



Ο  Ν 3869/2010 καθιέρωσε για πρώτη φορά με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 έως 

4, την προστασία της κύριας κατοικίας ως δικαιώματος του υπερχρεωμένου οφειλέτη. 

Ο τελευταίος, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για τη δικαστική ρύθμιση των 

χρεών του, μπορούσε να αιτηθεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τη 

ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διατάσσεται  για την ικανοποίηση των 

πιστωτών. Μοναδική προϋπόθεση για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη 

ρευστοποίηση ήταν προ τις ισχύος του ν. 4346/2015 να μην υπερβαίνει η αντικειμενική 

αξία του ακινήτου το όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο 

κατά 50,00%. Ήδη με τις διατάξεις του ν. 4346/2015 τέθηκαν επιπλέον οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις που αφορούν τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μετά την 01.01.2016: α) το 

ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία το αιτούντος, β) το μηνιαίο διαθέσιμο 

οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης 

προσαυξημένες κατά 70,00%, γ) η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει 

το ποσό των 180.000,00 ευρώ, προσαυξημένο κατά 40.000,00 ευρώ για τον έγγαμο 

οφειλέτη και κατά 20.000,00 ευρώ για καθένα από τα τρία πρώτα τέκνα του, δ) ο 

οφειλέτης να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης. Σε περίπτωση πλήρωσης των 

εκάστοτε τιθέμενων, ανάλογα με το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, προϋποθέσεων, το 

Δικαστήριο διατάσσει την εξαίρεση υπό τον μοναδικό όρο ότι ο οφειλέτης σε μία 

μακρόχρονη ρύθμιση θα αποπληρώσει εντόκως, κατά βάση με το επιτόκιο ενός 

στεγαστικού δανείου, κατά τη λογική της ρύθμισης, το ποσόν το οποίο θα εισέπρατταν 

οι πιστωτές σε μία διαδικασία αναγκαστικής ρευστοποίησης. Αυτό, μάλιστα, εκτιμήθηκε 

στην  αρχική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2, με τα δεδομένα της εποχής, από τον ίδιο το 

νομοθέτη στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Ακολούθησαν τροποποιήσεις 

του τρόπου υπολογισμού στην ίδια λογική, η οποία, αντί πλέον με τη μορφή ποσοστού 

επί αξίας, αποτυπώνεται ευθέως στην τελευταία ισχύσασα διάταξη, όπως είχε 

τροποποιηθεί από το άρθρο 14 παρ. 1 Ν 4346/2015,  η οποία  προέβλεπε καταβολή  

ποσού τέτοιου «ώστε οι πιστωτές του οφειλέτη δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή 

τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε 

περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης». Το ανωτέρω ποσό που θα κληθεί ο αιτών να 

καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του διατίθεται για τις αιτήσεις που 

έχουν κατατεθεί μέχρι την 18.08.2015 για την προνομιακή ικανοποίηση των 

εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών, για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί κατά το 

χρονικό διάστημα από 19.08.2015 – 31.12.2015 συμμέτρως σε όλους τους πιστωτές 

και για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μετά την 01.01.2016 σύμφωνα με τις διατάξεις 

των 974 επ. ΚΠολΔ. Η διάρκεια της ρύθμισης για την αποπληρωμή του ορισθέντος με 

την απόφαση ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη, εκτός και αν οι σχετικές 



δανειακές συμβάσεις είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα 35 έτη.  

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στο ζήτημα της δυνατότητας παροχής περιόδου χάριτος 

για την έναρξη εξυπηρέτησης της ρύθμισης, δεδομένου ότι με το ά. 9 παρ. 2β 

Ν.3869/2010, το οποίο προστέθηκε με το ά. 62 παρ. 3 Ν. 4849/2018 και, σύμφωνα με 

το ά. 68 παρ. 8 του τελευταίου ως άνω νόμου, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά την 

έναρξη ισχύος του δίκες, ουσιαστικά καταργήθηκε η δυνατότητα παροχής περιόδου 

χάριτος για την εξυπηρέτηση της ρύθμισης που αφορά τη διάσωση της κύριας 

κατοικίας. Η ανωτέρω δυνατότητα προβλεπόταν ρητά υπό το καθεστώς των ν. 

3869/2010 και 4161/2013 και συνήχθη νομολογιακά, παρά τη σιωπή του νομοθέτη, 

υπό το καθεστώς των νόμων 4336/2015 και 4346/2015. Σύμφωνα με την αιτιολογική 

έκθεση του Ν. 4549/2018, σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης ήταν να ρυθμιστεί το 

ζήτημα της χρονικής σύμπτωσης της ρύθμισης του άρθρου 8 και του άρθρου 9, το 

οποίο παρέμενε αρρύθμιστο με το Ν. 3869/2010, όπως αυτός ίσχυε πριν την 

τροποποίησή του με το Ν. 4549/2018, προκειμένου α) να μην υποχρεώνονται οι 

οφειλέτες κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του ά. 8 παρ. 2 να καταβάλλουν ποσά που 

υπερβαίνουν την ικανότητα αποπληρωμής τους, με ορατό τον κίνδυνο έκπτωσής 

τους, και β) να μην τοποθετεί το δικαστήριο την έναρξη της ρύθμισης του άρθρου 9 

στη λήξη της ρύθμισης του άρθρου 8, με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να επιβαρύνονται 

με τους τόκους του σχεδίου διευθέτησης και να επιμηκύνεται η συνολική περίοδος 

αποπληρωμής. Σύμφωνα, επομένως, με τα ανωτέρω το δικαστήριο υποχρεούται υπό 

το κράτος της ανωτέρω διάταξης να κατανείμει το ποσό των δύο δόσεων, αυτής 

δηλαδή  του άρθρου ά. 8 παρ. 2, που ορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής 

του οφειλέτη, και αυτής του ά. 9 παρ. 2, έτσι ώστε να μη χειροτερεύσει η θέση των 

πιστωτών, ήτοι θα πρέπει οι πιστωτές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του άρθρου 9 

παρ. 2 να λάβουν ποσό ίσο με αυτό του ανταλλάγματος της διάσωσης, και, 

παράλληλα, ο οφειλέτης δε θα πρέπει να επιβαρυνθεί με καταβολές υψηλότερου 

ποσού από αυτό που ορίστηκε με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 8 παρ. 

2 (βλ. ρητά και αιτιολογική έκθεση Ν. 4549/2018 κεφάλαιο Β – τροποποιήσεις του Ν. 

3869/2010 – παράγραφος 1). Στα πλαίσια, επομένως, της κατανομής θα πρέπει να 

τηρηθούν οι βασικές αρχές των ρυθμίσεων των άρθρων 8 και 9, ήτοι αυτή της μη 

υπέρβασης της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, όπως αυτή ορίστηκε στα 

πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, και αυτή της καταβολής του 

υποχρεωτικού ανταλλάγματος στους πιστωτές ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 9 

παρ. 2. Ωστόσο, η ανωτέρω κατανομή μεταξύ των ρυθμίσεων του άρθρου 8 παρ. 2 

και του άρθρου 9 παρ. 2 αφενός καταστρατηγεί τα συμφέροντα των ανέγγυων 



πιστωτών και αφετέρου αδυνατεί να προασπίσει τα συμφέροντα του υπερχρεωμένου 

αιτούντος, ιδίως στις περιπτώσεις που κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης και 

δημοσίευσης της απόφασης η ικανότητα αποπληρωμής του αιτούντος υπολείπεται 

του ποσού που αντιστοιχεί στην καταβλητέα για την διάσωση της κύριας κατοικίας 

δόση. Ειδικότερα, στην ανωτέρω περίπτωση πρέπει είτε να επιβληθεί στον αιτούντα η 

καταβολή ποσού που δεν αντιστοιχεί στην ικανότητα αποπληρωμής του, αλλά 

αντιστοιχεί στο ποσό που πρέπει να καταβάλλει για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας 

του από την εκποίηση, γεγονός που θα οδηγήσει άνευ άλλου τινός στην έκπτωση του 

οφειλέτη από τη ρύθμιση και μάλιστα ήδη από την έναρξη αυτής, είτε να επιβληθεί 

στον οφειλέτη μειωμένη δόση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 8 παρ. 5, στο οποίο ρητά παραπέμπει η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 6, με 

αποτέλεσμα αφενός την μη επιβολή δόσεων για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 και, 

συνακόλουθα την υπέρμετρη βλάβη των ανέγγυων δανειστών, και αφετέρου την 

παράβαση της αρχής της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών σε σχέση με τη 

διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, δυνατότητα της προβλεπόμενης από 

την ανωτέρω διάταξη κατανομής, με τήρηση των βασικών αρχών, είναι εφικτή, και 

πάλι με βλάβη των συμφερόντων των ανέγγυων πιστωτών, μόνο όταν το ποσό της 

μηνιαίας δόσης που ορίστηκε στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 2 υπερβαίνει το ποσό 

της δόσης του άρθρου 9 παρ. 2. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση αυτή, δεν 

βρίσκει απολύτως κανένα έρεισμα η μείωση της δόσης που είναι σε θέση ο αιτών να 

καταβάλλει στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 στους ανέγγυους 

πιστωτές, ιδίως αν  ληφθεί υπόψη ότι τα συμφέροντα των εμπραγμάτως 

εξασφαλισμένων πιστωτών ουδόλως θίγονται από την παροχή περιόδου χάριτος, 

δεδομένου ότι με τη λήξη της περιόδου ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 θα έχουν λάβει 

το προβλεπόμενο από το νόμο ποσό, από το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν είναι σε 

θέση να παρεκκλίνει η δικαστική απόφαση. Ως εκ τούτου, μοναδική λύση για τη 

στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, τα οποία ο ίδιος ο νομοθέτης έκρινε άξια 

προστασίας με την εισαγωγή της ανωτέρω ρύθμισης, είναι η επιβολή μηδενικών 

δόσεων για τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 και για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση του 

άρθρου 8 παρ. 2, προκειμένου ο αιτών να καταβάλλει τη δόση της μέγιστης 

δυνατότητας αποπληρωμής του στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 ικανοποιώντας το 

σύνολο των πιστωτών του, και η ταυτόχρονη αντίστοιχη μείωση της διάρκειας της 

ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2, προκειμένου να αποφευχθεί η δια της περιόδου 

χάριτος επιμήκυνση της διάρκειας της ρύθμισης. Η ανωτέρω επιλογή βρίσκει έρεισμα 

στο ίδιο το γράμμα του νόμου, ο οποίος με το άρθρο 9 παρ. 6 παραπέμπει στη 

διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 και στη δυνατότητα του Δικαστηρίου να ορίσει για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μειωμένες ή μηδενικές καταβολές για τη διάσωση της 



κύριας κατοικίας, δυνατότητα που δεν υφίστατο υπό το προηγούμενο νομοθετικό 

καθεστώς. Η ανωτέρω επιλογή επιβάλλεται και από το γεγονός ότι στην 

πραγματικότητα δεν είναι δυνατή η εκ μέρους του Δικαστηρίου πρόβλεψη του 

ακριβούς ποσού στο οποίο θα ανέλθει η μηνιαία δόση για τη διάσωση της κύριας 

κατοικίας, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο αιτών για το 

σκοπό αυτό προβλέπεται έντοκο, δεν είναι δε εκ των προτέρων γνωστές οι 

διακυμάνσεις του επιτοκίου. Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη απόπειρα κατανομής μεταξύ 

των δόσεων των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 θα είναι πλασματική και ουσιαστικά θα 

καταστρατηγεί την αρχή της μη υπέρβασης της ικανότητας αποπληρωμής του 

οφειλέτη, δεδομένου ότι αυτός θα κληθεί εν τέλει να καταβάλει υψηλότερο των 

δυνατοτήτων του ποσό, λόγω της επιβολής των τόκων, το ύψος των οποίων είναι 

εξαρχής μη προσδιορίσιμο. 

 

Β. Σκοπός των ρυθμίσεων των καταργηθεισών διατάξεων 

Επιστρέφοντας στο καθεστώς προστασίας υπό τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 

3869/2010, επισημαίνεται ότι κατά τον παραπάνω τρόπο η προστασία της κύριας 

κατοικίας εντάχθηκε στη δικαστική ρύθμιση των χρεών κατά τρόπο που να μην αναιρεί 

τις βασικές αρχές που διέπουν την καθιέρωσή της, και ιδίως το όριο σεβασμού της 

ιδιοκτησίας των πιστωτών. Η απαλλαγή του οφειλέτη από μέρος των χρεών του με τη 

ταυτόχρονη διάσωση της κύριας κατοικίας του δεν πραγματοποιούταν αναίμακτα για 

τον οφειλέτη, καθώς αυτός υποχρεούταν να αποδώσει στους πιστωτές του το ποσό 

που αντιστοιχούσε, κατά την τελευταία τροποποίηση του νόμου, στο ποσό που αυτοί 

θα ελάμβαναν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού της 

τελευταίας. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι γινόταν  ρητή παραπομπή στις διατάξεις του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όσον αφορά την κατάταξη των πιστωτών του αιτούντος 

και διατηρούνταν κατ’ αυτόν τον τρόπο τα γενικά και ειδικά προνόμια των πιστωτών, 

αφού δεν προβλεπόταν σύμμετρη ικανοποίηση όλων των δανειστών, διασφαλιζόταν 

ότι κανένας εκ των πιστωτών δεν θα περιερχόταν σε θέση δυσμενέστερη της θέσης 

στην οποία θα ήταν σε περίπτωση μη υπαγωγής του οφειλέτη στη ρύθμιση.  

Εξάλλου, η υπαγωγή ενός οφειλέτη στο νόμο υπόκειται σε πλήθος αντικειμενικών 

προϋποθέσεων, που αφορούν την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση και τη 

σχέση της παροντικής του ρευστότητας με τις οφειλές του, αλλά και στην υποκειμενική 

προϋπόθεση της μη δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμών, η επιβαλλόμενη 

δε από το Δικαστήριο ρύθμιση πρέπει κατά το νόμο να εξαντλεί τις δυνατότητες 

αποπληρωμής του οφειλέτη, γεγονός που τρόπον τινά εγγυάται ότι επί του πρακτέου 



δεν θα διαφοροποιούταν η κατάσταση, ακόμα και αν ο οφειλέτης δεν υπαγόταν στις 

διατάξεις του νόμου. Μοναδική διαφοροποίηση αποτελούσε το γεγονός ότι πλέον 

παρεχόταν στον οφειλέτη η δυνατότητα μίας μακρόχρονης και βιώσιμης ρύθμισης, που 

του επέτρεπε να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή, χωρίς να 

απειλείται από την αιφνίδια αναγκαστική εκτέλεση της περιουσίας του και την απώλεια 

της κύριας κατοικίας του.  

Κύρια λοιπόν επιδίωξη των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 έως 4 ήταν  η κατοχύρωση 

του κοινωνικού δικαιώματος του υπερχρεωμένου οφειλέτη για την προστασία της 

κύριας κατοικίας του με την ταυτόχρονη όμως αναγνώριση και προστασία των 

βιώσιμων αξιώσεων των πιστωτών. Η επέμβαση του νομοθέτη προσανατολίζεται όχι 

στη διαγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών αλλά στον τρόπο ικανοποίησης αυτών  

και αποβλέπει στη διευκόλυνση του δικαιώματος του υπερχρεωμένου για διαφύλαξη 

των στοιχειωδών όρων αξιοπρεπούς διαβίωσης, με τη διατήρηση της κατοικίας του. Ο 

νομοθέτης είχε συνειδητοποιήσει την ανάγκη να υφίστανται  ρυθμίσεις που καθορίζουν 

με σαφήνεια  και κατά τρόπο εξαντλητικό τις προϋποθέσεις υπαγωγής, ώστε να 

αντισταθμιστούν, ως ένα βαθμό,  οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι υπερχρεωμένοι  

οφειλέτες για την αξιοποίηση του θεσμού λόγω έλλειψης πόρων, μέσων ή γνώσεων. 

Οι βιώσιμες απαιτήσεις των πιστωτών δεν αναιρούνται και δεν περιορίζονται (σε 

απόλυτους αριθμούς) με τις παραπάνω διατάξεις, στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, αντί της 

άμεσης ικανοποίησης που θα προέκυπτε από τη ρευστοποίηση, μετατίθεται η 

ικανοποίησή τους σε μία μακροπρόθεσμη ρύθμιση. Η προστασία του δικαιώματος του 

υπερχρεωμένου οφειλέτη επιτυγχάνεται, σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές που 

διέπουν τη ρύθμιση με απαλλαγή των χρεών, με μία απλή, αλλά αποζημιωτική 

(έντοκη) μετάθεση του χρόνου ικανοποίησης των (εναπομενόντων)  απαιτήσεων των 

πιστωτών. 

Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές, ότι οι ενδελεχείς ως προς τις προϋποθέσεις και τους 

όρους εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση ρυθμίσεις των παρ. 2 έως 4 

του άρθρου 9 διευκόλυναν στην αξιοποίηση του θεσμού εφόσον απήλλασσαν τον 

αιτούντα οφειλέτη από το βάρος της θεμελίωσης του δικαιώματός του στη διάσωση της 

κατοικίας του, καθώς οι όροι της μη ρευστοποίησής της καθορίζονταν σαφώς από τον 

ίδιο το νόμο, ο οποίος προέβαινε στην αφηρημένη αξιολόγηση και στάθμιση των 

αντικρουόμενων συμφερόντων και καθόριζε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή δεν 

ήταν αναγκαία για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης είχε ένα δεδομένο 

πλαίσιο ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας του από τη ρευστοποίηση. 

Οι πιστωτές, με τη συνδρομή των προδιαγεγραμμένων προϋποθέσεων, δεν είχαν 

καμία δυνατότητα να  αρνηθούν ή να  αμφισβητήσουν την, αντί ρευστοποίησης, 



μακρόχρονη ρύθμιση ως μη προσήκουσα, εμμένοντας στην απόδοση τιμήματος ή 

εκπλειστηριάσματος σε αυτούς.  Ομοίως, το Δικαστήριο, κατά την εξέταση της αίτησης 

του οφειλέτη, αφενός δεν είχε τη δυνατότητα να απορρίψει για λόγους προσφορότητας 

ή αναγκαιότητας το αίτημα περί διάσωσης της κύριας κατοικίας, εφόσον συνέτρεχαν οι 

προϋποθέσεις που έθετε η διάταξη, αφετέρου δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί στην 

επιβολή μίας ρύθμισης που θα απέκλινε σημαντικά από τους όρους του νόμου 

διαταράσσοντας την από το νομοθέτη πραγματοποιηθείσα στάθμιση των εκατέρωθεν 

συμφερόντων. 

 

Γ. Δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας μετά την κατάργηση των παραγράφων 

2 – 4 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 

Η κατάργηση των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 9 τερμάτισε το καθεστώς της 

οργανωμένης προστασίας της κύριας κατοικίας, όχι, ωστόσο, και τη δυνατότητα  

εξαίρεσης της τελευταίας από τη ρευστοποίηση. Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η 

ρύθμιση των χρεών κατά το Ν 3869/2010 είναι εκδήλωση της αρχής του κοινωνικού 

κράτους δικαίου που αποβλέπει στην επανένταξη του υπερχρεωμένου οφειλέτη στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή και στην αποκατάσταση αξιοπρεπών συνθηκών 

διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του. Σκοπό έχει να επιτρέψει μία νέα αρχή 

(fresh start) για τον υπερχρεωμένο οφειλέτη, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του 

παρελθόντος. Στην εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων του Ν 3869/2010 θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός των εν λόγω ρυθμίσεων που κατατείνει στη στήριξη 

του αδύναμου οφειλέτη.  

Καταρχήν, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η, υπό περιστάσεις, εξαίρεση της 

κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση επιβάλλεται για λόγους αποτελεσματικής 

εφαρμογής της νομοθεσίας για τη ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων φυσικών 

προσώπων. Πράγματι, η απώλεια της κατοικίας έχει καταγραφεί ως αποτρεπτικός 

παράγων για την αξιοποίηση της πτωχευτικής νομοθεσίας, καθώς ο υπερχρεωμένος 

δυσχερώς θα μπορούσε να αποδεχθεί τους τριγμούς που συνεπάγεται για τον ίδιο και 

την οικογένειά του η απώλεια του καταλύματός τους. Η μη παροχή της εν λόγω 

δυνατότητας είναι στην πράξη ανασταλτικός παράγοντας για την αξιοποίηση της 

ατομικής πτώχευσης. Η απώλεια  της κατοικίας οδηγεί σε ανασφάλεια και αβεβαιότητα, 

ανατροπή υφιστάμενων σχέσεων, σε περαιτέρω οικογενειακή επιβάρυνση και 

πρόσθετες δαπάνες που καθιστούν ακόμη πιο αβέβαιη την τήρηση ενός πλάνου 

αποπληρωμής για την απαλλαγή από τα χρέη. Υπό το βάρος του φόβου και των 



δυσχερειών τα νοικοκυριά συνθηκολογούν και αποθαρρύνονται από την αξιοποίηση 

της πτωχευτικής νομοθεσίας.  

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η αδυναμία διάσωσης της κύριας κατοικίας είναι κρίσιμη για 

την επιδίωξη των σκοπών που εξυπηρετεί ο θεσμός της ατομικής πτώχευσης. Υπό το 

πρίσμα αυτό η προστασία της κύριας κατοικίας, με όρους που να διασφαλίζει την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων που η εξαίρεση της ρευστοποίησης θα αναστείλει,  όχι 

μόνο δεν αντιφάσκει προς  τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη ρύθμιση των 

χρεών αλλά και πραγματώνει αυτούς. Αποδίδει τη μέγιστη εναρμόνιση όλων των 

στόχων και των κατευθυντήριων αρχών που διέπουν τη ρύθμιση των χρεών, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ικανοποίησης των πιστωτών.  

Η, κατόπιν της κατάργησης των διατάξεων των παρ. 2 – 4 του άρθρου 9 του Ν 

3869/2010, δυνατότητα του οφειλέτη να αιτηθεί και να επιτύχει τη διατήρηση και την 

προστασία της κύριας κατοικίας του και υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς του Ν 

3869/2010 είναι πλήρως εναρμονισμένη με το σκοπό του νόμου, ενώ, παράλληλα δεν 

θίγει και δεν διαταράσσει τα δικαιώματα των πιστωτών, σε τέτοιον τουλάχιστον βαθμό, 

ώστε να μην είναι δυνατή η προστασία και η εξισορρόπησή τους. Εξάλλου, η ανωτέρω 

δυνατότητα βρίσκει ευθέως έρεισμα στο γράμμα του νόμου, όπως προκύπτει από τις 

παρακάτω διατάξεις, οι οποίες αποτελούν και τη δίοδο της εν λόγω προστασίας. 

Καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 η αίτηση για την υπαγωγή του οφειλέτη στις 

διατάξεις του νόμου αυτού περιλαμβάνει «αίτημα για διαγραφή των χρεών του κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου ή σχέδιο για τη διευθέτηση των οφειλών 

του, που λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των 

πιστωτών, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της 

οικογένειάς του και την προστασία της κύριας κατοικίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος». Το γεγονός ότι η παράγραφος 2 του 

άρθρου 9 έχει καταργηθεί δεν σημαίνει ασφαλώς ότι το σχέδιο δεν μπορεί να λαμβάνει 

υπόψη την προστασία της κύριας κατοικίας. Άλλωστε, όπως γίνεται  δεκτό, το σχέδιο 

διευθέτησης της οφειλής ουδόλως περιοριζόταν από τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου αυτής και μπορούσε να αποκλίνει, από τις προδιαγραφές που ορίζονται 

τόσο από την ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 όσο και από αυτή του άρθρου 9 παρ. 2, 

καθώς πρωτίστως απευθύνεται στους πιστωτές για έγκριση. Η διατήρηση της 

αναφοράς στην προστασία της κύριας κατοικίας δεν είναι από παράλειψη αλλά από τη 

συνειδητή επιλογή  ότι αυτή εξακολουθεί  να συνιστά μία αποδεκτή επιδίωξη και στο 

πλαίσιο της δικαστικής ρύθμισης των χρεών.   



Περαιτέρω, στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν3869/2010 ορίζεται ότι «Εφόσον υπάρχει 

ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την 

ικανοποίηση των πιστωτών … ορίζεται εκκαθαριστής». Από την διατύπωση της 

διάταξης προκύπτει σαφώς ότι η εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας 

διατάσσεται εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Αν, 

επομένως, με την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 3869/2010 ζητείται η 

διατήρηση της κύριας κατοικίας, το αίτημα δε αυτό υποστηρίζεται από ένα βιώσιμο 

σχέδιο ρύθμισης που εξασφαλίζει την ικανοποίηση των πιστωτών στον βαθμό που θα 

ικανοποιούνταν και σε περίπτωση εκποίησης της κύριας κατοικίας, τότε πράγματι η 

εξαίρεση αυτή προβάλλει ως δικαιολογημένη.  Σε επίρρωση αυτού αξίζει μάλιστα να 

επισημανθεί, ότι ήδη, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν 3869/2010, υπάρχει 

αξιοπρόσεκτη νομολογία που δέχεται την εξαίρεση, στο πλαίσιο της παρ. 1 του 

άρθρου 9,  της ρευστοποίησης άλλων ακινήτων, όπως των χωραφιών ενός αγρότη, 

καθώς τα τελευταία διασφαλίζουν την άντληση εισοδήματος και την καλύτερη 

αποπληρωμή του χρέους, ή και έτερων, εκτός της κύριας κατοικίας, ακινήτων. Η 

διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 ουδέποτε έγινε αντιληπτή ως διάταξη που υποχρεώνει 

άνευ άλλου τινός την εκποίηση κάθε ρευστοποιήσιμου περιουσιακού στοιχείου του 

οφειλέτη. Αντιθέτως, ο περιορισμός στην ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 

του οφειλέτη μόνο στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται απαραίτητη δηλώνει μάλλον τον 

εξαιρετικό της χαρακτήρα και την βούληση του νομοθέτη να διερευνηθεί κάθε άλλη 

δυνατότητα ικανοποίησης των πιστωτών με έσχατη λύση την απώλεια της περιουσίας 

του. Πολύ δε περισσότερο, θα πρέπει τούτο να γίνει δεκτό αυτό όταν αναφερόμαστε 

στο περιουσιακό στοιχείο της  συνταγματικά κατοχυρωμένης κατοικίας του οφειλέτη, η 

διατήρηση μάλιστα της οποίας μπορεί να κρίνεται καίριας σημασίας για την επιδίωξη  

του σκοπού του νόμου.    

Ως εκ τούτου, εκείνο που κατ’ εξοχήν καλείται να διερευνήσει το Δικαστήριο είναι αν 

πράγματι το αίτημα του οφειλέτη για εξαίρεση ή, κατά την ακριβή πλέον διατύπωση 

του άρθρου 9 παρ. 1, για μη εκποίηση της κατοικίας του, μπορεί να συνδυαστεί με μία 

ρύθμιση που να  ικανοποιεί τους πιστωτές,  αν δηλαδή οι απαιτήσεις των τελευταίων 

μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς την εκποίηση της κατοικίας του στον ίδιο βαθμό 

στον οποίο θα ικανοποιούνταν και σε περίπτωση ρευστοποίησής της. Απαραίτητη 

προϋπόθεση, όμως, σύμφωνα με τα παραπάνω, για να γίνει λόγος για ικανοποίηση 

των πιστωτών και, συνακόλουθα, να γίνει δεκτό το αίτημα περί μη εκποίησης της 

κατοικίας, είναι οι τελευταίοι να μην περιέρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από 

αυτή στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης του ακινήτου, 

αφού μόνο στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει δεκτό ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η 



ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Επομένως, το ποσόν του 

χρέους που θα πρέπει να αναλάβει ο δανειολήπτης, ώστε να μην επιδεινώνεται η θέση 

του πιστωτή, δεν είναι μεν απαραίτητο να ανέρχεται στο ύψος της πραγματικής αξίας 

της κύριας κατοικίας, αλλά αρκεί να ανέρχεται σε αξία στο ποσόν το οποίο οι πιστωτές 

θα λάμβαναν σε μία διαδικασία αναγκαστικής εκποίησης. Από την άλλη, βέβαια, 

ευλόγως θα μπορούσε να αντιλέξει κανείς  ότι  οι πιστωτές, με τη ρύθμιση του 

κεφαλαίου για τη διάσωση της κύριας κατοικίας που τους ανήκει ή αναλογεί, στο 

πλαίσιο μίας μακρόχρονης ρύθμισης, χάνουν ουσιαστικά την εξουσία διαθέσεως του 

κεφαλαίου κατά την κρίση ή τις ανάγκες τους, γεγονός που ενδέχεται πράγματι  να 

καθιστά τη ρύθμιση μειονεκτικότερη από αυτή της άμεσης ρευστοποίησης. Περαιτέρω 

η δυνατότητα ρύθμισης θέτει το ζήτημα για τα επαρκή ανταλλάγματα για τους 

πιστωτές, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν τη μακρόχρονη αποπληρωμή του 

κεφαλαίου, δηλαδή να  διασφαλίζει σε αυτούς τα οφέλη από την παραχώρηση χρήσης 

του κεφαλαίου στον οφειλέτη.  

Με δεδομένη την απουσία πλέον ενός συγκεκριμένου από το νόμο θεσπισμένου 

προτύπου ρύθμισης, τα παραπάνω ζητήματα θα πρέπει να απαντώνται από το 

δικαστήριο στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των εμπλεκομένων στη 

δικαστική ρύθμιση μερών, ήτοι του οφειλέτη και εκείνων των πιστωτών που 

αποβλέπουν σε ικανοποίηση (μέρους) των απαιτήσεών τους από τη ρευστοποίηση της 

κατοικίας. Η ικανοποίηση των πιστωτών ως κριτήριο για την αποδοχή της ρύθμισης 

δεν μπορεί, όμως, να αφορά την ενδιάθετη στάση του πιστωτή απέναντι στην 

τελευταία. Τούτο, άλλωστε, προκύπτει από το γεγονός ότι εναπόκειται πλέον στο 

δικαστήριο να αποφανθεί για την αναγκαιότητα ρευστοποίησης της περιουσίας. Η εν 

λόγω κρίση του Δικαστηρίου πρέπει να στηρίζεται, όσον αφορά την οπτική του 

πιστωτή, σε αντικειμενικά κατά βάση κριτήρια, δίχως αυτό να εμποδίζει να ληφθούν 

υπόψη για την επάρκεια της ρύθμισης ιδιαίτερα στοιχεία, όπως η περιουσιακή ή η 

επαγγελματική κατάσταση ή οι επιδιώξεις του, η σχέση του με τον οφειλέτη του, η αιτία 

της οφειλής, το αρχικό πλάνο αποπληρωμής, προκειμένου να είναι αξιώσιμη η 

μετάθεση του χρόνου αποπληρωμής της απαίτησης του πιστωτή. Τέτοιου είδους 

πάντως  δυσκολίες δεν ανακύπτουν, κατά κανόνα τουλάχιστον, στην περίπτωση που 

πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρίες παροχής πιστώσεων, τα οποία, με το εν 

λόγω κεφάλαιο θα αναχρηματοδοτούσαν έτσι κι αλλιώς αντίστοιχες με αυτές της 

ρύθμισης  δραστηριότητες. Πράγματι, οι τράπεζες και οι εταιρείες παροχής πιστώσεων 

ασκούν τη δραστηριότητα της παροχής δανείων και πιστώσεων κατ’ επάγγελμα και, 

συνεπώς, η οποιαδήποτε διαδικασία μετασχηματισμού της οφειλής σε μία 

τοκοχρεολυτική αποπληρωμή είναι απολύτως συμβατό με τις εν γένει επιδιώξεις τους 



αποτέλεσμα. Είναι, συνεπώς, απολύτως εύλογο και δίκαιο το δικαστήριο να 

προσανατολιστεί σε ένα μετριοπαθές επιτόκιο στεγαστικού δανείου που θα 

ενσωματώνει  το τρέχον περιθώριο κέρδους και ένα μετριοπαθές ασφάλιστρο 

κινδύνου, ώστε να προβάλλει δικαιολογημένη η παραδοχή της ικανοποίησης  του 

πιστωτή που θα επιτρέπει την αιτούμενη ρύθμιση και προστασία του ακινήτου.  

Επομένως, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα, 

σταθμίζοντας το ίδιο αν πράγματι η ρύθμιση δεν οδηγεί σε κάποια σοβαρή επέμβαση 

στα δικαιώματα των πιστωτών, να επιτρέψει την εξαίρεση της κατοικίας από τη 

ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών, καθορίζοντας και τους όρους, 

δίχως μάλιστα να δεσμεύεται από ένα συγκεκριμένο πρότυπο, με βάση τους οποίους 

αυτή θα γίνει, ώστε να μην παράγει ή πάντως να περιορίζει τις τυχόν αρνητικές 

επιπτώσεις για τους πιστωτές. Η παραπάνω δυνατότητα του Δικαστηρίου, ερειδόμενη 

στην υποβολή νόμιμου κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 αιτήματος του οφειλέτη, δεν φαίνεται 

καταρχήν να αντιμετωπίζει κάποιο δικονομικό πρόσκομμα. Συγκεκριμένα, η κατάργηση 

των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 9 δεν καθιστά μη νόμιμη την υποβολή 

αιτήματος για την διατήρηση της κατοικίας ή και άλλων περιουσιακών στοιχείων του 

οφειλέτη, ώστε το Δικαστήριο να οφείλει να απόσχει από την ίδια την εξέταση του 

αιτήματος. Αντιθέτως, το αίτημα προστασίας της κατοικίας είναι νόμιμο, στηριζόμενο 

αποκλειστικά και μόνο στην κατά το άρθρο 9 παρ. 1 μη αναγκαιότητα της 

ρευστοποίησής της για την ικανοποίηση των πιστωτών, την οποία οφείλει κατ’ ουσία 

να διερευνήσει το Δικαστήριο, ώστε να καταλήξει στην απόφαση περί ρευστοποίησης 

ή μη της κατοικίας και στη διαμόρφωση, σύμφωνα με όσα αμέσως παραπάνω 

αναφέρθηκαν, του τελικού σχεδίου διευθέτησης των οφειλών.  

 

ΙΙΙ. Η προστασία της κύριας κατοικίας στο πλαίσιο του ν. 4605/2019 

Με τη λήξη της ισχύος των παραγράφων 2 έως 4 του Ν 3869/2010 ακολούθησε η 

ψήφιση του Ν 4605/2019, και ειδικότερα η εισαγωγή των  άρθρων 68 έως 84 υπό τον 

τίτλο «Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής στεγαστικών Δανείων με Υποθήκη σε 

κύρια Κατοικία», με σκοπό «α) να αποτελέσει ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της 

κύριας κατοικίας οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων, β) να εισαγάγει ένα 

μηχανισμό ρύθμισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, στεγαστικών και επιχειρηματικών 

δανείων, τα οποία εξασφαλίζονται με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε κύρια 

κατοικία». Όπως εντέλει, ωστόσο, ορθότερα προδιαθέτει και ο τίτλος του κεφαλαίου 

που αφορά τα παραπάνω άρθρα, στην εν λόγω περίπτωση πρόκειται κυρίως για ένα 

πρόγραμμα, διαθέσιμο για μία ορισμένη χρονική περίοδο, από όλα τα πιστωτικά 



ιδρύματα, για τη ρύθμιση ορισμένων ενυπόθηκα εξασφαλισμένων πιστώσεων. Είναι, 

λοιπόν, σαφές ότι ο εν λόγω νόμος δεν αφορά θεσμό συλλογικής ρύθμισης και 

ικανοποίησης των χρεών και δεν στηρίζεται στις αρχές ή τις παραδόσεις ενός 

πτωχευτικού δικαίου. Δύο δε είναι τα βασικά κίνητρα ή πλεονεκτήματα για τον οφειλέτη 

που διαφοροποιούν δομικά το εν λόγω σχέδιο  από το πλήθος των προγραμμάτων 

που κατά καιρούς προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Πρώτον, η παροχή – μίας 

μικρότερης ή μεγαλύτερης - επιδότησης για όσους προβούν ή επιτύχουν  με τις 

προδιαγραφές που ο νόμος ορίζει  τη ρύθμιση των εν λόγω οφειλών, και δεύτερον, η 

προστασία της κύριας κατοικίας, για όσο διαρκεί η ρύθμιση, από πράξεις αναγκαστικής 

εκτέλεσης απέναντι και σε μη εξασφαλισμένους πιστωτές.  

Ως βασικά χαρακτηριστικά των διατάξεων του Ν 4605/2019 μπορούν να επισημανθούν 

τα ακόλουθα: 

Α) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 68) 

Η δυνατότητα ρύθμισης με τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 δεν συνδέεται με 

αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής, ούτε ασφαλώς τίθεται ζήτημα ελέγχου 

υπαιτιότητας του οφειλέτη,  και συναρτάται καταρχήν με τη μη υπέρβαση των 

οικογενειακών εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων που τίθενται από τις διατάξεις ή 

άλλες αντικειμενικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, οι διατάξεις αφορούν φυσικά 

πρόσωπα με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο 

νόμο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ` 

ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο 

αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα. 

β) Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του άρθρου 4 του ν. 

3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω 

ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή που δέχθηκε την αίτηση, ακόμα κι αν ο 

οφειλέτης εξέπεσε κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 ή το σχέδιο 

διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του 

άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Αν εκδόθηκε τέτοια απόφαση, το φυσικό πρόσωπο 

μπορεί να ασκήσει την αίτηση του άρθρου 72 μόνο αν πριν την άσκηση της αίτησής 

του και πριν την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 72 η 

απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου μέσου.  



γ) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 

περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη 

περίπτωση. Η αξία της κύριας κατοικίας που λαμβάνεται υπόψη είναι κατά το άρθρο 

70 παρ. 1 η φορολογητέα αξία για τον προσδιορισμό του συμπληρωματικού ενιαίου 

φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων και σε περίπτωση εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού 

γηπέδων, η αντικειμενική αξία με βάση το ΑΑ γης. Σε περίπτωση κατοχής ιδανικού 

μεριδίου πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, κρίσιμη για την επιλεξιμότητα είναι 

η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας. 

δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο 

έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο 

και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.  

ε) Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η συνολική αξία της ακίνητης 

περιουσίας και των μεταφορικών μέσων του αιτούντα, του συζύγου του και των 

εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, δεν υπερβαίνει τα 

80.000 ευρώ. 

στ) Η συνολική αξία των καταθέσεων, των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των 

πολύτιμων μετάλλων, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος, του συζύγου του και 

των εξαρτώμενων μελών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. 

ζ) Υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 

6.  

η) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται 

λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών των 

παραγράφων 2 και 3, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν 

υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή, αν στις οφειλές 

αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε 

άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 

ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού 

νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.  

Η δυνατότητα ρύθμισης αφορά ενυπόθηκα εξασφαλισμένες προσωπικές ή 

επιχειρηματικές οφειλές του αιτούντος ή τρίτου παρέχοντος εμπράγματη εξασφάλιση 

που την 31.12.2018  ήταν ληξιπρόθεσμες, εμφάνιζαν δηλαδή τουλάχιστον τρεις μήνες 



καθυστέρηση. Δεν μπορούν, επομένως, να ευεργετηθούν από τις εν λόγω διατάξεις 

οφειλέτες που ήταν ήδη σε αδυναμία και βρίσκονταν την 31.12.2018 σε μία προσωρινή 

ρύθμιση (π.χ. καταβολής μόνο τόκων)  και συνεπώς δεν ήταν η οφειλή τους 

ληξιπρόθεσμη, οφειλέτες οι οποίοι είχαν πολλές άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως, 

το στεγαστικό τους δάνειο, για προφανείς λόγους, συνέχιζαν  να το αποπληρώνουν, 

οφειλέτες σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής, όπως συμβαίνει 

στα καταναλωτικά, ωστόσο δεν είχε εγγραφεί με βάση αυτές προσημείωση,  οφειλέτες 

που είχαν ενυπόθηκη οφειλή ή οφειλές προς τον ίδιο πιστωτή που μαζί με τους 

διαφόρων ειδών τόκους και τα τυχόν έξοδα υπερέβαινε το ποσόν των 130.000 ευρώ (ή 

τις 100.000 ευρώ αν στην εν λόγω οφειλή περιλαμβάνεται επιχειρηματικό δάνειο), 

οφειλέτες που δεν διέμεναν στην μοναδική τους κατοικία, οφειλέτες που περιέρχονται 

σε δυσχέρειες ή αδυναμία πληρωμής μετά την παραπάνω ημερομηνία  κ.ά. 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρο 72) 

Κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας μπορεί 

έως την 30ή Απριλίου 2020 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του, με 

σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Η 

αίτηση του άρθρου 72 επέχει θέση αίτησης και για τη συνεισφορά του Δημοσίου. Η 

διάταξη του άρθρου 72 αναφέρει ενδελεχώς τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η 

αίτηση, ποια εξ αυτών ανακτώνται αυτόματα από τα δεδομένα της Φορολογικής 

Διοίκησης και από τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα έγγραφα που οφείλει να 

καταχωρίσει ο αιτών. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία, ο αιτών παρέχει άδεια 

στους συμμετέχοντες πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και 

διασταύρωση των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα 

συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των 

συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της συνολικής διαδικασίας του παρόντος 

Μέρους. Η άδεια αυτή συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών 

καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α` 270) και του φορολογικού 

απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α` 170), η οποία αφορά χρονική περίοδο 

πέντε ετών πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης και διαρκεί μέχρι την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο αιτών με τη συναινετική ή 

δικαστική ρύθμιση. Η άρση του φορολογικού απορρήτου κατά το δεύτερο εδάφιο 

αφορά χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε (5) έτη πριν από την οριστική υποβολή 

της αίτησης και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναινετικής ρύθμισης 

του άρθρου 74 ή την αμετάκλητη περάτωση της δίκης του άρθρου 77. Έναντι του 

Δημοσίου η άρση του απορρήτου εκτείνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια της ρύθμισης. 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό 



πρόσωπο, ακόμα κι αν με τη δεύτερη αίτηση ζητείται ρύθμιση διαφορετικών οφειλών 

σε σχέση με την πρώτη ή αν ο αιτών εξέπεσε της ρύθμισης που προέκυψε από την 

προηγούμενη αίτηση. Αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα της αίτησης, τα οποία δεν 

μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, 

μπορεί η αίτηση να διαγράφει και ακολούθως να επανυποβληθεί. Η προθεσμία 

επανυποβολής της αίτησης για τη διόρθωση ελλείψεων ή σφαλμάτων, είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την ενημέρωση του οφειλέτη από τον πιστωτή, σχετικά με την 

αναγκαιότητα διαγραφής και επανυποβολής της, η οποία ενημέρωση λαμβάνει χώρα 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης. 

Μέχρι την επανυποβολή και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα η μερών από 

την οριστική υποβολή της αρχικής αίτησης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 78 περί προσωρινής προστασίας.  

Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής μπορεί να 

υποβάλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 75. Οι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

μπορούν να διατυπώσουν προς τον οφειλέτη μία κοινή πρόταση ή τις επιμέρους 

προτάσεις τους μέσω εκπροσώπου τους. Ως εκπρόσωπος ορίζεται ο εμπραγμάτως 

ασφαλισμένος δανειστής, ο οποίος προηγείται στην υποθηκική τάξη, και σε κάθε άλλη 

περίπτωση ο δανειστής με την υψηλότερη απαίτηση. Μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει ποιες από τις 

υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Η αποδοχή της πρότασης 

από τον αιτούντα επέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του αναρτηθέντος σχεδίου 

σύμβασης. Με την αποδοχή μίας ή περισσότερων προτάσεων επέρχονται οι 

συνέπειες του άρθρου 79 ως προς τους ρυθμισμένους πιστωτές, ανεξάρτητα από τη 

μη ρύθμιση των απαιτήσεων των λοιπών πιστωτών. Η διαδικασία συναινετικής 

ρύθμισης ολοκληρώνεται: α) με την απόρριψη της αίτησης λόγω μη επιλεξιμότητας 

του οφειλέτη, β) με την παραίτηση του αιτούντος από την αίτησή του, γ) με την 

παράλειψη ή την άρνηση όλων των πιστωτών προς ρύθμιση να υποβάλουν πρόταση, 

δ) με την αποδοχή ή την απόρριψη και της τελευταίας πρότασης πιστωτή από τον 

αιτούντα.  

 

Γ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (άρθρο 75) 

Για την προστασία της κύριας κατοικίας του ο αιτών υποχρεούται να καταβάλλει ποσό 

ίσο με το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες 

τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 



δύο εκατοστιαίες μονάδες. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό 

διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος 

της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, 

ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης. Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το 

άρθρο 75, ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εμπορική της αξία όπως είχε 

καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του 

τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72. Εάν η αίτηση του 

άρθρου 72 υποβληθεί μέχρι την 30η Απριλίου λαμβάνεται υπόψη η αξία της 31ης 

Δεκεμβρίου του προτελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72. Ο 

αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του είναι 

διαφορετική από την καταχωρισμένη στα βιβλία των πιστωτών, οπότε το ποσό της 

παραγράφου 1 του άρθρου 75 καθορίζεται με βάση την αποδεικνυόμενη εμπορική 

αξία. Αν ο αιτών έχει κατ’ ιδανικό μερίδιο κυριότητα, κρίσιμη για τον προσδιορισμό του 

καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75 είναι η αξία του ιδανικού του μεριδίου και, αν ο 

αιτών έχει επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, το ήμισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας.  

 

Δ. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ – 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης υπαγωγής στο νόμο και συναινετικής ρύθμισης 

της οφειλής, επειδή ο αιτών κρίθηκε μη επιλέξιμος ή λόγω μη επίτευξης συμφωνίας με 

έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές, ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση 

δικαστικής ρύθμισης στο αρμόδιο κατά τόπον Ειρηνοδικείο της κύριας κατοικίας του, 

που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει 

να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

πλατφόρμας, η δε συζήτηση πρέπει να προσδιοριστεί εντός 6 μηνών από την 

κατάθεση της αίτησης και η σχετική απόφαση να εκδοθεί εντός τριών μηνών από την 

συζήτηση. Η αίτηση μεταφορτώνεται, επί ποινή απαραδέκτου, στην πλατφόρμα, μέσω 

της οποίας κοινοποιείται στους πιστωτές, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση, εκτός 

και αν οι πιστωτές είναι ιδιώτες που δεν έχουν κοινοποιήσει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους οποίους πρέπει να κοινοποιηθεί η αίτηση εντός 

τριάντα ημερών από την κατάθεση. 

Το δικαστήριο καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 75, ενιαίο σχέδιο ρύθμισης έναντι των 

πιστωτών, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση. Από το ποσό που πρέπει να 

καταβάλει ο οφειλέτης αφαιρείται το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σε 

συμμόρφωση προς την προσωρινή διαταγή της παραγράφου 2 του άρθρου 78. Η 



απόφαση συνιστά τίτλο εκτελεστό ως προς τις καταβολές που ορίζει, δυνάμει του 

οποίου μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του 

αιτούντος πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια κατοικία, αν ο 

οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80. Με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου η 

απόφαση μεταφορτώνεται στην πλατφόρμα του άρθρου 71. Με επιμέλεια 

οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον η απόφαση μεταγράφεται στο βιβλίο 

μεταγραφών ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του 

αιτούντος. Εντελώς παρενθετικά θα αναφερθώ στη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 8, 

κατά την οποία, αν το δικαστήριο κρίνει τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο, απορρίπτει την 

αίτηση και επιβάλλει την ποινή του άρθρου 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 

καθώς αυτή πρέπει κατά την άποψή μου να μείνει ανεφάρμοστη ως αντισυνταγματική, 

καθώς καταστρατηγεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη για 

πρόσβαση στη Δικαιοσύνη.  

Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (άρθρο 78) 

Όπως ήδη ανωτέρω αναφέρθηκε, ήδη με την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα, ο επιλέξιμος αιτών προστατεύεται από την ρευστοποίηση της κύριας 

κατοικίας του, αφού αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε πλειστηριασμός. Κατόπιν 

αιτήσεως του αιτούντος ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η 

αίτηση, μπορεί να εκδοθεί προσωρινή διαταγή περί παράτασης της ανωτέρω 

αναστολής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, εφόσον πιθανολογείται ότι η αίτηση 

είναι βάσιμη και ότι μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης θα έχει 

πραγματοποιηθεί ο πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Η ανωτέρω 

προσωρινή διαταγή χορηγείται υπό τους ακόλουθους όρους: α) αν ο πιστωτής δεν 

υπέβαλε πρόταση και ταυτόχρονα δεν επικαλέστηκε την μη επιλεξιμότητα του 

αιτούντος, υπό τον όρο καταβολής εκ μέρους του αιτούντος του μισού της τελευταίας 

ενήμερης δόσης πριν την υποβολή της αίτησης, β) αν ο αιτών δεν αποδέχθηκε την 

πρόταση του πιστωτή, υπό τον όρο καταβολής της μηνιαίας δόσης που όριζε η 

απορριφθείσα πρόταση. Αν το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής περιέχεται σε 

εμπρόθεσμη αίτηση του άρθρου 77, τότε μέχρι τη συζήτησή του η αναστολή της 

παραγράφου 1 παρατείνεται αυτοδικαίως. Εάν ο αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς 

τις μηνιαίες καταβολές που ορίζει το δικαστήριο κατά τα ανωτέρω, με συνέπεια το 

συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τριών 

(3) μηνιαίων δόσεων, τότε η προσωρινή διαταγή καθίσταται ανίσχυρη για το μέλλον και 

ο δανειστής ανακτά το δικαίωμα να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση. Η αναστολή 

εκτέλεσης του παρόντος άρθρου συνεπάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της 

διάθεσης ή της επιβάρυνσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος, ωστόσο, δεν 



εμποδίζει την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια 

κατοικία του αιτούντος, αρκεί να μην πραγματοποιηθεί πλειστηριασμός, ούτε τη λήψη 

μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων στην υπόλοιπη περιουσία 

του οφειλέτη, ούτε την άσκηση αγωγής ή την έκδοση διαταγής πληρωμής για τις 

απαιτήσεις, των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει την 

προσωρινή διαταγή οποτεδήποτε. 

 

ΣΤ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Εάν ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές 

ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68 και το συμφωνηθέν σχέδιο 

ρύθμισης είναι σύμφωνο με το άρθρο 75, τότε μόνο παρέχεται και η συνεισφορά του 

Δημοσίου, εκτός εάν ρυθμίζονται ταυτόχρονα οφειλές συγκυριών που είναι και 

συνοφειλέτες στην ίδια οφειλή, οπότε δύναται να προτείνεται ρύθμιση μικρότερη από 

το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να 

ισούται με το συνολικό ποσό της οφειλής. Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο 

χρόνο διαρκεί η ρύθμιση. Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του 

Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 του νόμου, «μετά την επίτευξη 

συναινετικής ή δικαστικής ρύθμισης με τουλάχιστον έναν πιστωτή, δεν επιτρέπεται σε 

οποιοδήποτε πιστωτή του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, η επίσπευση αναγκαστικής 

εκτέλεσης στην κύρια κατοικία του αιτούντος, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επ’ αυτής, η 

εγγραφή υποθήκης ή η τροπή προσημείωσης σε υποθήκη». Ωστόσο, η προστασία 

αυτή κάμπτεται στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: 

α) Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 79, «οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν 

ισχύουν για τους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ήταν επιδεκτικές ρύθμισης κατά 

τις παραγράφους 2 εως 6 του άρθρου 68, τελικά όμως, για οποιοδήποτε λόγο δεν 

ρυθμίστηκαν συναινετικά ή δικαστικά». Τούτο σημαίνει ότι οι πιστωτές, των οποίων οι 

απαιτήσεις πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου, ώστε να υπαχθούν στη ρύθμιση, 

ωστόσο δεν ρυθμίστηκαν είτε επειδή ο οφειλέτης δεν αιτήθηκε τη ρύθμισή τους είτε 

επειδή δεν επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των μερών, μπορούν να προβούν σε 

αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ακόμα και αν αυτή 

προστατεύεται δυνάμει υπαγωγής στο νόμο άλλης ενυπόθηκης απαίτησης. Στην 

περίπτωση αυτή, μάλιστα, δικαιούνται να αναγγελθούν στην διαδικασία αναγκαστικής 

εκτέλεσης και οι πιστωτές που ρύθμισαν τις απαιτήσεις τους. Είναι προφανής η 



χαλαρότητα της προστασίας που παρέχεται εν προκειμένω στην κύρια κατοικία του 

οφειλέτη, δεδομένου ότι ακόμα και ένας πιστωτής με μικρή, αλλά εμπραγμάτως 

εξασφαλισμένη απαίτηση, μπορεί να ανατρέψει την προστασία που ενδεχομένως έχει 

επιτευχθεί προηγουμένως με πιστωτές στεγαστικών δανείων σημαντικών ποσών.  

β) Κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 79, «μη επιδεκτικοί ρύθμισης πιστωτές του 

ιδιωτικού τομέα μπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση μόνο μετά από άδεια, 

που χορηγείται από το Ειρηνοδικείο του τόπου της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, με τη 

διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας». Τούτο σημαίνει ότι πιστωτές, των οποίων οι 

απαιτήσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 68 παρ. 2 – 8, είτε λόγω ποσού 

είτε επειδή δεν είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες, μπορούν και πάλι να ανατρέψουν 

την παρεχόμενη από το νόμο προστασία της κύριας κατοικίας, εφόσον το αρμόδιο 

Δικαστήριο χορηγήσει άδεια προς τούτο. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, που καθιστά τη 

συγκεκριμένη διάταξη εξόχως προβληματική, είναι ότι η απόφαση περί χορήγησης ή 

μη της σχετικής άδειας από το Δικαστήριο δεν υπόκειται σε έλεγχο σκοπιμότητας, τον 

οποίο διενεργεί το Δικαστήριο, προκειμένου να αποφασίσει εν συντρέχουν σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση ικανοί για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης λόγοι, 

αλλά (η απόφαση) εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την αξία των λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Ειδικότερα, η ίδια ως άνω διάταξη ορίζει στη 

συνέχεια ότι «η άδεια χορηγείται μόνο αν η υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη δεν 

επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του συνόλου των πιστωτών, εκτός εάν ο 

πιστωτής έχει εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία, που εγγράφηκε πριν την 

υποβολή της αίτησης του άρθρου 72».Το Δικαστήριο, επομένως, είναι υποχρεωμένο 

να χορηγήσει την άδεια για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και την κατ’ αυτόν 

τον τρόπο άρση της προστασίας της κύριας κατοικίας σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις 

που η λοιπή περιουσία του οφειλέτη δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των συνόλου 

των πιστωτών. Και μολονότι από τη διατύπωση του νόμου δημιουργείται η εντύπωση 

ότι θα πρόκειται για μάλλον εξαιρετικές περιπτώσεις, στην συντριπτική πλειοψηφία 

τους οι υπερχρεωμένοι πολίτες δεν διαθέτουν άλλα, πλην της κύριας κατοικίας, 

περιουσιακά στοιχεία που να επαρκούν για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών 

τους ή, έστω, των οφειλών που δεν είναι επιδεκτικές κατά το νόμο ρύθμισης. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης και την πλήρη συμμόρφωση του οφειλέτη 

αποσβήνεται το τμήμα των ρυθμισμένων απαιτήσεων που υπερβαίνει το ποσό που 

κατέβαλε ο αιτών σε εφαρμογή της ρύθμισης και αποσβήνεται κάθε υποθήκη ή 

προσημείωση υποθήκης, που εγγράφηκε στην κύρια κατοικία για ρυθμισμένη 

απαίτηση. 



Αν ο αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς τις μηνιαίες καταβολές της συναινετικής ή 

της δικαστικής ρύθμισης, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση 

να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, ο θιγόμενος πιστωτής 

δικαιούται, με εκτελεστό τίτλο τη συναινετική ρύθμιση ή την απόφαση του άρθρου 77, 

να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση ακόμη και στην κύρια κατοικία του αιτούντα. Η 

συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή 

του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, με αποτέλεσμα να θεμελιώνονται τα κατά το άρθρο 

80 δικαιώματα του πιστωτή, ακόμα κι αν αυτά δεν ασκηθούν. Αν ο οφειλέτης εκπέσει 

κατά το άρθρο 80 ως προς οποιονδήποτε πιστωτή, το Ελληνικό Δημόσιο αναζητά από 

τον οφειλέτη όλα τα ποσά που κατέβαλε. Ωστόσο, καθυστέρηση του Δημοσίου να 

καταβάλει την εγκριθείσα συνεισφορά μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του αιτούντα 

κατά το άρθρο 80, μόνο εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση 

υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα (9) μηνιαίων δόσεων συνεισφοράς και ο 

πιστωτής έχει ενημερώσει τον οφειλέτη ως προς την υπερημερία του Δημοσίου το 

αργότερο έως τον έκτο μήνα υπερημερίας.  

Ως εκ τούτου, αξίζει να επισημανθεί ότι οι διατάξεις του Ν 4605/2019 θέτουν, ένα 

πλήθος πρόσθετων προϋποθέσεων, οι οποίες δεν διακρίνονται από συστηματική 

συνοχή, αλλά αποβλέπουν στην οριοθέτηση της εφαρμογής του προγράμματος σε 

προκαθορισμένα ποσοτικά πλαίσια. Παρά τους «αποκλεισμούς» όμως που σωρεύουν 

τα κριτήρια υπαγωγής, δεν παύει να πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αναμένεται να 

συνεισφέρει στην αποκατάσταση της εξυπηρέτησης ενυπόθηκων δανείων και, 

συνακόλουθα,  στην προστασία της κύριας κατοικίας, για έναν αξιόλογο αριθμό 

οφειλετών. Οι διατάξεις κατοχυρώνουν διαφανή και προσβάσιμη, μέσω της 

πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί,  λύση ρύθμισης για οφειλέτες που βρίσκονται σε 

δυσχέρειες αποπληρωμής, καλύπτοντας, ως ένα βαθμό, κενά που έχουν αναδειχθεί 

από την αναποτελεσματική εφαρμογή των λοιπών καθιερωμένων εξωδικαστικών 

διαδικασιών, κυρίως του Κώδικα Δεοντολογίας της Τραπέζης της Ελλάδος,  συνεπεία 

της απουσίας ουσιαστικών κριτηρίων. Ωστόσο, το παραπάνω πρόγραμμα μακράν 

απέχει από το να αναπληρώσει ανάγκες που καλύπτει ο Ν 3869/2010. Έχει, άλλωστε,  

στατική αναφορά και πρόσκαιρη ισχύ. Δεν λαμβάνει υπόψη τις συνολικές οφειλές, δεν 

προβλέπει τη συλλογική τους ρύθμιση με βάση την πραγματική ικανότητα 

αποπληρωμής, δεν διαμορφώνει προϋποθέσεις για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, 

καθώς διατηρεί και μεταφέρει και στο απώτερο μέλλον το σύνολο των υποχρεώσεων 

του οφειλέτη, ή στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της ρύθμισης τα όποια 

ευεργετήματα διαγραφής χρέους. Τούτο δε εντέλει μπορεί να δικαιολογείται  αφού δεν 

φέρει  τις ουσιαστικές και δικονομικές εγγυήσεις ως προς την διάγνωση μίας (μόνιμης) 



αδυναμίας πληρωμής που να δικαιολογεί την επέμβαση στα συμφέροντα των 

πιστωτών.   

 

IV. Δυνατότητες παράλληλης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3869/2010 και 

του Ν. 4605/2019 

Εύλογα, κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται και το ζήτημα της σχέσης των δύο 

νομοθετημάτων, ήτοι αν η εφαρμογή του ενός αποκλείει την εφαρμογή του άλλου ή 

είναι δυνατή μία παράλληλη για τον οφειλέτη αξιοποίησή τους. Το βέβαιο, ωστόσο, 

καταρχήν είναι ότι η σχέση μεταξύ τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αμφίδρομη.  

Τούτο δε καθώς ρητά οι διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 6 υποχρεώνουν  σε κατάργηση 

της δίκης του Ν 3869/2010 σε περίπτωση που επιτευχθεί η ρύθμιση με τους 

ενυπόθηκους δανειστές κατόπιν της υποβολής της αίτησης του άρθρου 72 του Ν 

4605/2019 και σε παραίτηση από την αίτηση του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 σε 

περίπτωση άσκησης της αίτησης του άρθρου 77 του Ν 4605/2019. Εξάλλου, 

προϋπόθεση για να κριθεί επιλέξιμος ο οφειλέτης κατά το άρθρο 68 του Ν 4605/2019 

είναι να μην έχει εκδοθεί είτε απορριπτική απόφαση επί αιτήσεως υπαγωγής στο Ν 

3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών ή λόγω ύπαρξης 

επαρκούς περιουσίας είτε απόφαση που δέχεται την αίτηση, εκτός και αν πριν την 

πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 72 παρ. 1 η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε 

μετά από παραδοχή ένδικου μέσου.  Η πρώτη περίπτωση προφανώς έχει την εξήγησή 

της στο γεγονός ότι η μερική ρύθμιση οφειλών του Ν 4605/2019 δεν συμβιβάζεται με 

τη συλλογικότητα της διαδικασίας του Ν 3869/2010. Αντίθετα, η διάταξη του άρθρου 68 

προβάλλει αδικαιολόγητη καθ’ ότι η αποδοχή των αιτήσεων  του άρθρου 72 και 77 του 

Ν 4605/2010 δεν εξαρτάται από τη συνδρομή των παραπάνω υποκειμενικών ή 

αντικειμενικών προϋποθέσεων. 

Η εξήγηση, ωστόσο, θα πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι ο Ν 4605/2019, ως 

πρόσκαιρης ισχύος, στερείται, όπως και από τις προηγούμενες εν γένει παρατηρήσεις 

προκύπτει, συστηματικής συνοχής και αρχών αλλά και δικαιοδοτικών διαδικασιών 

ελέγχου που θα επέτρεπαν διαχείριση των ζητημάτων που αναφύονται. Αξιώνει, έτσι,  

προκειμένου να γίνει η ρύθμιση -  και όχι, όπως εκτίθεται παρακάτω,  και για να 

διατηρηθεί -  την απόσυρση του αιτήματος ρύθμισης των ενυπόθηκων απαιτήσεων στο 

πλαίσιο του Ν 3869/2010.  

Ωστόσο, με αφορμή τις οδηγίες που εξέδωσε η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, 

αλλά και πρακτικά, έχει αναδειχθεί εμφαντικά το ζήτημα κατά πόσον είναι δυνατή η 

ανάστροφη πορεία ρύθμισης, ήτοι η υπαγωγή στο Ν 3869/2010 μετά την  ρύθμιση των 



ενυπόθηκων οφειλών στο πλαίσιο του Ν 4605/2019 και δίχως να θίγεται  η ρύθμιση 

αυτή, με τα όποια ευεργετήματα έχει για τον οφειλέτη, προκειμένου να ρυθμιστούν και 

οι μη ικανοποιούμενες ενυπόθηκες ή λοιπές απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων,  

δημοσίου ή ιδιωτών.  

Πράγματι, η δυνατότητα προσφυγής στο Ν 3869/2010, προκειμένου να ρυθμιστούν και 

οι μη υπαχθείσες ή μη υπαγόμενες, στο πλαίσιο του Ν 4605/2010 οφειλές, δεν θα 

πρέπει  να αποκλειστεί. Ο Ν 4605/2010 παρέχει τη δυνατότητα προστασίας της κύριας 

κατοικίας, με αντικειμενικά κριτήρια, δίχως να τη συναρτά με τη μόνιμη αδυναμία του 

οφειλέτη. Καθιερώνει μία ελάσσονα προστασία σε σχέση με τον Ν 3869/2010, αν και 

για έναν κύκλο οφειλετών που δεν ταυτίζεται απαραίτητα πλήρως με τον αντίστοιχο 

κύκλο οφειλετών που μπορούν να υπαχθούν στον τελευταίο. Ο ευρισκόμενος σε 

μόνιμη αδυναμία οφειλέτης θα έπρεπε όμως στις περιπτώσεις αυτές να αποδεχθεί την 

παραίτηση από την επιδίωξη μίας προβλεπόμενης για τον ίδιο μείζονος προστασίας 

χάριν διασφάλισης της  ελάσσονος. Μάλιστα, αν ήθελε αμφισβητηθεί  η προστασία της 

κατοικίας στο πλαίσιο του Ν 3869/2010,  μία απαγόρευση επιδίωξης παράλληλης 

ρύθμισης θα οδηγούσε σε ένα ανεπίτρεπτο και εκβιαστικό δίλλημα, ήτοι να παραιτηθεί 

της συλλογικής ρύθμισης και απαλλαγής από την υπερχρέωση χάριν παραμονής στην 

κύρια κατοικία του. Σκοπός όμως του Ν 4605/2019 είναι να διευρύνει τον κύκλο των 

προσώπων που θα μπορούσαν να απολαύσουν την, έστω πρόσκαιρη ή μερική,  

προστασία της κύριας κατοικίας και όχι να πλήξει  τις υφιστάμενες δυνατότητες για την 

απαλλαγή από τα χρέη (και προστασία της κατοικίας). Εξάλλου, η μόνιμη αδυναμία 

του οφειλέτη μπορεί να υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72 

του Ν 4605/2019, μπορεί να επέλθει όμως και μετά από αυτή. Δεν μπορεί συνεπώς να 

προκαθοριστεί ο αποκλεισμός του Ν 3869/2010  λόγω της προηγούμενης υπαγωγής 

στο Ν 4605/2019. 

Είναι σαφές ότι η δυνατότητα των παράλληλων ρυθμίσεων ενεργεί προς όφελος των 

οφειλετών, καθώς, άλλωστε, εναπόκειται στους ίδιους η αξιοποίησή τους. Το κρίσιμο 

ερώτημα, ωστόσο, είναι αν αυτή αντιστρατεύεται συμφέροντα των πιστωτών ή 

αποδυναμώνει εν γένει τη θέση τους. Τούτο όμως δεν μπορεί να υποστηριχθεί 

ευλόγως, αφού η παράλληλη εφαρμογή των δύο ρυθμίσεων τελικά διευρύνει τις 

δυνατότητες αποπληρωμής χρεών προς τους πιστωτές, καθώς διατηρεί τη δυνατότητα 

προσαύξησης των καταβολών μέσω της κρατικής συνεισφοράς  και αποπληρωμής για 

την διάσωση της κατοικίας μεγαλύτερου, σε σχέση με την αξία της,  χρέους.  Απέναντι 

στον οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία και ως μόνη ρεαλιστική δυνατότητα 

για τη διευθέτηση των χρεών του έχει το Ν 3869/2010, οι πιστωτές έχουν εύλογο 

συμφέρον να διατηρηθεί σε ισχύ και η ρύθμιση που έχει προηγηθεί με βάση το Ν 



4605/2009. Ως εκ τούτου, η παράλληλη διατήρηση των ρυθμίσεων δεν αντιφάσκει 

στους σκοπούς του Ν 3869/2010, ήτοι στην προστασία του οφειλέτη, με ρύθμιση και 

απαλλαγή χρεών,  και στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των 

πιστωτών.  

Από την άλλη, γεγονός είναι ότι η εν λόγω παράλληλη ισχύς των ρυθμίσεων 

προϋποθέτει ότι ο Ν 3869/2010 μπορεί να υποδεχθεί ή να ανεχθεί τη ρύθμιση που έχει 

προηγηθεί. Αυτό, όπως αναφέρθηκε, δεν είναι ευνόητο καθώς ο Ν 3869/2010  απαιτεί 

τη συλλογική ρύθμιση των χρεών. Εκείνο, ωστόσο, που εν προκειμένω έχει ιδιαίτερη 

σημασία  είναι ότι η ρύθμιση που έχει προηγηθεί και οι συνέπειές της δεν είναι το 

αποτέλεσμα μίας ελεύθερης συμφωνίας των μερών αλλά αξιοποίησης μίας ειδικής 

νομοθετικής ρύθμισης, ο σκοπός της οποίας εναρμονίζεται και πάντως δεν 

αντιστρατεύεται αυτούς του Ν 3869/2010. Ο νομοθέτης έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον 

του για μία διακεκριμένη μεταχείριση και ρύθμιση των οφειλών αυτών, προκειμένου να 

προστατεύσει, έστω μερικά, την κύρια κατοικία, θεσπίζοντας μάλιστα και την 

υποχρέωση του Δημοσίου για οικονομική συνεισφορά στη διατήρηση της ρύθμισης.  

Με βάση τα παραπάνω το ζήτημα της συνύπαρξης των δύο ρυθμίσεων τίθεται μόνο 

υπό την οπτική (της μεταγενέστερης εφαρμογής) του Ν 3869/2010. Ο τελευταίος δεν 

μπορεί να επέμβει στο περιεχόμενο της ρύθμισης που προέκυψε με βάση το Ν 

4605/2019. Μπορεί, μόνο, να τη λάβει υπόψη, δίχως, όμως και πάλι ο εφαρμοστής του 

Ν 3869/2010 να απεμπολήσει  τις αρχές και τα κριτήρια του τελευταίου κατά τη 

ρύθμιση των οφειλών. Οι ρυθμίσεις των δύο νόμων μπορούν να υφίστανται 

παράλληλα. Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν πράγματι μία σειρά από ζητήματα που θα 

πρέπει να απαντηθούν κατά τρόπο που να μην αίρονται οι (περαιτέρω) δυνατότητες 

ικανοποίησης των πιστωτών που προσφέρει  ο Ν 3869/2010. Ωστόσο, οι απαντήσεις 

και λύσεις καθορίζονται ήδη με βάση την αυτονομία και την αυτοτέλεια της κάθε 

ρύθμισης. Έτσι ενδεικτικά: 

1)  Το δικαστήριο μπορεί να αναγνωρίσει  τη ρύθμιση που έχει προκύψει κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 75 Ν 4605/2019, ωστόσο, στην περίπτωση που με τη ρύθμιση 

του Ν 4605/2019 δεν έχει καλυφθεί η αξία ρευστοποίησης  του ακινήτου της κατοικίας, 

εξαρτά τη μη ρευστοποίηση της κατοικίας από την αποπληρωμή επιπρόσθετων 

ποσών.  

2) Το δικαστήριο συνυπολογίζει, για τη ρύθμιση που αποσκοπεί στη μη ρευστοποίηση  

της κατοικίας, την τυχόν προνομιακή θέση στη τάξη ικανοποίησης των λοιπών ιδιωτών 

πιστωτών από τη ρευστοποίηση του ακινήτου, ώστε οι ιδιώτες να μην περιέρχονται 



εξαιτίας της προηγούμενης ρύθμισης σε δυσμενέστερη θέση από αυτή που έχουν με 

βάση το Ν 3869/2010.  

3) Η ρύθμιση που γίνεται για τη μη ρευστοποίηση της κατοικίας περιλαμβάνει κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 977 παρ. 3 ΚΠολΔ  και τις μη προνομιούχες απαιτήσεις.  

4) Στο βαθμό που η ένταξη των οφειλών των δύο προηγούμενων περιπτώσεων οδηγεί 

σωρευτικά σε μία διόγκωση των οφειλών πέρα από τα όρια που ο αντίστοιχος νόμος 

επιτρέπει, το δικαστήριο καθορίζει παρά ταύτα την οφειλή που προκύπτει κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3869/2010.  

5) Η συνεισφορά του  Δημοσίου κατά το άρθρο 76 Ν 4605/2019 δεν υπολογίζεται στο 

πλαίσιο της ρύθμισης του Ν 3869/2010 ως καταβολή του οφειλέτη και, συνεπώς, 

επαυξάνει τις δυνατότητες καταβολής και όσον αφορά το ποσόν για μη ρευστοποίηση 

της κατοικίας.   

6) Το δικαστήριο για τον καθορισμό των μηνιαίων καταβολών με βάση το άρθρο 8 

παρ. 1 λαμβάνει υπόψη και τις υποχρεώσεις του οφειλέτη στο πλαίσιο της ρύθμισης 

του Ν 4605/2019.  

Η παράλληλη ισχύς των ρυθμίσεων παράγει τα κατάλληλα κίνητρα για τη τήρησή τους. 

Τούτο όχι μόνο όσον αφορά τη ρύθμιση του Ν 3869/2010 αλλά και αυτή του Ν 

4605/2019, καθ’ όσον αυτή έχει συνυπολογισθεί με την προσαύξηση των δυνατοτήτων 

αποπληρωμής που επιφέρει,  στην πρώτη.  Η μη τήρηση μίας εκ των δύο συνεπάγεται 

την αντίστοιχη έκπτωση, όπως η μη τήρηση και των δύο την έκπτωση και από τις δύο. 

Οι πιστωτές δεν περιέρχονται σε καμία των περιπτώσεων σε δυσμενέστερη θέση από 

την παράλληλη εφαρμογή τους. Έτσι η παράλληλη ισχύς εγγυάται αποπληρωμή προς 

όλους και με τους καλύτερους όρους.  Οι τράπεζες με μη προνομιούχες απαιτήσεις ή 

με ως μη  προνομιούχες  αντιμετωπιζόμενες  απαιτήσεις ικανοποιούνται εξαιτίας της 

υπαγωγής στο Ν 3869/2010 σε βαθμό που θα ήταν αδύνατο στο πλαίσιο του Ν 

4605/2019. Η παράλληλη ισχύς της ρύθμισης του Ν 3869/2010 δεν θίγει την έκταση 

ικανοποίησης των ιδιωτών. Κανένας εντέλει πιστωτής, για την περίπτωση που ο 

οφειλέτης εκπέσει από τη ρύθμιση του Ν 4605/2019,  δεν θίγεται σε σχέση με αυτό 

που θα εισέπραττε αν ο οφειλέτης είχε περιοριστεί στη διαδικασία του Ν 3869/2010. Η 

απαλλαγή από τα υπόλοιπο των χρεών δυνάμει  του Ν 3869/2010, λόγω της τήρησης 

της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 1, αποσβένει το υπολειπόμενο και μη ενταχθέν 

τμήμα των απαιτήσεων στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 81 Ν 4605/2019, ωστόσο, έχει 

ήδη ικανοποιηθεί ή διασφαλισθεί και ένα μικρό μέρος αυτών που διαφορετικά δεν θα 

ικανοποιούνταν.  Από τα παραπάνω, μάλιστα, προκύπτει  ότι η αποδοχή της 



δυνατότητας παράλληλης εφαρμογής καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη δυνατότητα μη 

ρευστοποίησης της κύριας κατοικίας στο πλαίσιο του Ν 3869/2010 καθώς διαφορετικά 

η κατοικία δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να ρευστοποιηθεί λόγω της ρύθμισης του Ν 

4605/2019, ενώ δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ικανοποίηση των λοιπών 

πιστωτών.  

 

 V. Επίλογος 

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι προσδοκίες για την προστασία της κύριας 

κατοικίας θα εξακολουθούν να απευθύνονται και στο μέλλον στο Ν 3869/2010 με τις 

δυσχέρειες βέβαια που συνεπάγεται η κατάργηση των ρυθμίσεων που οργάνωναν και 

διευκόλυναν την άσκηση και αξιοποίηση της προστασίας αυτής. Ο Ν 4605/2019 δεν 

αφορά θεσμό συλλογικής ρύθμισης των χρεών αλλά την παροχή ενός προγράμματος 

ρύθμισης ορισμένων εξασφαλισμένων οφειλών με δικονομικές, για τις λοιπές οφειλές, 

προστατευτικές της κατοικίας συνέπειες και περιορισμούς. Οι ρυθμίσεις που 

προβλέπουν οι δύο νόμοι μπορούν να εφαρμοσθούν παράλληλα για τον ίδιο οφειλέτη, 

εφόσον όμως έχει προηγηθεί αυτή του Ν 4605/2019. Αμφότεροι έχουν, με 

διαφορετικούς όρους και βεληνεκές,  κοινούς σκοπούς, ήτοι την προστασία του 

οφειλέτη και τη βέλτιστη, με βάση τις πραγματικές καταστάσεις,  ικανοποίηση των 

πιστωτών. Ως εκ τούτου η μία ρύθμιση όχι μόνο δεν αντιστρατεύεται την άλλη αλλά 

αμφότερες, με άξονα την προστασία της κύριας κατοικίας, μεγιστοποιούν τα οφέλη για 

τους πιστωτές, τα δε προβλήματα που ανακύπτουν από την παράλληλη εφαρμογή 

τους επιλύονται με βάση της αυτονομία της κάθε ρύθμισης και τους  κανόνες που τη 

διέπουν.  

 

 

 

               Χρυσάνθη Παπαστάμου 

                 Ειρηνοδίκης Αθηνών  


