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ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ των διατάξεων του Μζρουσ Ηϋ(άρκρα 68 ζωσ 84) του ν. 4605/2019 
(ΦΕΚ Αϋ 52/1-4-2019) ςχετικά με το νζο πλαίςιο προςταςίασ τθσ κφριασ κατοικίασ 
κακϊσ και των άρκρων 55, 66, 85, 96, 99, 103 και 106 του ίδιου νόμου  
 

 

ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ κατωτζρω διατάξεισ του ν. 4605/2019 («Εναρμόνιςθ 

τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των 

επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν 

παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) – Μζτρα για τθν 

επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ», Αϋ52/1-4-

2019): 

α) τισ διατάξεισ του Μζρουσ Ηϋ, ιτοι των άρκρων 68 ζωσ 84 του νόμου, με τισ οποίεσ 

κεςπίςτθκε νζο πλαίςιο προςταςίασ τθσ κφριασ κατοικίασ («Πρόγραμμα Επιδότθςθσ 

Αποπλθρωμισ τεγαςτικϊν και Επιχειρθματικϊν Δανείων με Τποκικθ ςε Κφρια Κατοικία»), 

β) τισ διατάξεισ του άρκρου 55 του νόμου περί χοριγθςθσ χρθματικϊν επάκλων ςτο 

πλαίςιο τθσ πολιτικισ «Μζνω Ελλάδα – Επιςτρζφω Ελλάδα – Γζφυρεσ υνεργαςίασ/Γνϊςθσ» και 

τθσ κζςπιςθσ αυτοφ ωσ ακατάςχετου και αςυμψιφιςτου με τυχόν οφειλζσ του δικαιοφχου προσ 

το Ελλθνικό Δθμόςιο, 

γ)  τισ διατάξεισ του άρκρου 66 του νόμου περί αναςτολισ πλθρωμισ των οφειλϊν του 

υπό κατάργθςθ Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλινια Ζκκεςθ Λαμίασ» προσ το Δθμόςιο και τουσ Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ,  
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δ) τισ διατάξεισ του άρκρου 85 του νόμου, με τισ οποίεσ τροποποιείται ο ν. 4481/2017 

(Αϋ100) και ρυκμίηονται –μεταξφ άλλων- κζματα ςχετικά με τα ακατάςχετο και αςυμψιφιςτο  

απαιτιςεων από δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, 

ε)  τισ διατάξεισ του άρκρου 96 του νόμου, περί χοριγθςθσ εφάπαξ ενίςχυςθσ ςτουσ 

πλθγζντεσ από το ςειςμό τθσ 26θσ/10/2018 ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηακφνκου τθσ 

Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων και τθσ κζςπιςθσ αυτισ, μεταξφ άλλων, ωσ ακατάςχετθσ (ςτα χζρια 

του Δθμοςίου ι τρίτων κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ αντίκετθσ διάταξθσ)  και αςυμψιφιςτθσ, με 

βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ φορολογικι διοίκθςθ και το Δθμόςιο εν γζνει.  

ςτ) τισ διατάξεισ του άρκρου 99 του νόμου, «Είςπραξθ και απόδοςθ τθσ ειςφοράσ ςε 

χριμα του άρκρου 52 του ν. 3982/2011 (Αϋ143) – Ρυκμίςεισ για τα Επιχειρθματικά Πάρκα και τα 

Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ», 

η) τισ διατάξεισ του άρκρου 103 του νόμου, με το οποίο προςτζκθκε ςτο ν. 4072/2012 

μεταβατικι διάταξθ ςχετικά με τθν ζκταςθ τθσ ευκφνθσ εταίρων αςτικϊν εταιρειϊν με νομικι 

προςωπικότθτα που ειςιλκαν ςτθν εταιρεία πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4072/2012, 

αναφορικά με υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ που γεννικθκαν πριν από τθν θμερομθνία αυτι και 

 θ) τισ διατάξεισ του άρκρου 106 του ν. 4605/2019 του νόμου, με τισ οποίεσ 

τροποποιικθκε θ παράγραφοσ 4α του άρκρου 111 του ν. 2725/1999 (Αϋ 121) περί διαδοχισ ςτα 

χρζθ των υπό εκκακάριςθ ακλθτικϊν ανωνφμων εταιρειϊν. 

 

χετικά με τισ κοινοποιοφμενεσ διατάξεισ επιςθμαίνονται επιγραμματικά, κατά το λόγο τθσ 

αρμοδιότθτάσ μασ, τα κάτωκι ςθμεία, τα οποία άπτονται τθσ είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων:  

 

Α. Άρκρα 68 ζωσ 84 (Μζροσ Ηϋ) του ν. 4605/2019 («Πρόγραμμα Επιδότθςθσ 
Αποπλθρωμισ τεγαςτικϊν και Επιχειρθματικϊν Δανείων με Τποκικθ ςε Κφρια 
Κατοικία») 

 

1. Ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ: φμφωνα με τισ παρ. 2 ζωσ 6 του άρκρου 68 του ν. 4605/2019, ςτο 

πεδίο εφαρμογισ των ρυκμίςεων που προβλζπονται ςτα άρκρα 68 ζωσ 84 του νόμου αυτοφ 

(ςυναινετικι ρφκμιςθ κατ’ άρκρα 72 επ. και δικαςτικι ρφκμιςθ κατά το άρκρο 77 του νόμου), 

με ςκοπό τθν προςταςία τθσ κφριασ κατοικίασ1 του αιτοφντοσ φυςικοφ προςϊπου από τθν 

αναγκαςτικι ρευςτοποίθςθ, εμπίπτουν μόνο οφειλζσ προσ πιςτωτικά ιδρφματα, από 

οποιαδιποτε αιτία, κακϊσ και οφειλζσ από ςτεγαςτικό δάνειο προσ το Σαμείο 

Παρακατακθκϊν και Δανείων, για τισ οποίεσ υφίςταται εμπράγματθ αςφάλεια ςτθν κφρια 

κατοικία του οφειλζτθ ι του τρίτου αιτοφντοσ. Επομζνωσ, με τισ διαδικαςίεσ που 

προβλζπονται ςτισ νζεσ διατάξεισ δεν ρυκμίηονται οφειλζσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ. 

Επίςθσ, δεν ρυκμίηονται οφτε οφειλζσ φυςικϊν προςϊπων για τισ οποίεσ υφίςταται εγγφθςθ 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.  

Θ προςταςία τθσ κφριασ κατοικίασ του αιτοφντοσ, κατ’ εφαρμογι των νζων διατάξεων, 

ιςχφει όμωσ και ζναντι του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι (βλ. κατωτζρω τα υπ’ αρικ. 2 και 3 ςθμεία), 
                                                           
1
 θμειϊνεται ότι, κατά το ν. 4605/2019,  ωσ «κφρια κατοικία» του αιτοφντοσ φυςικοφ προςϊπου νοείται αυτι που 

προκφπτει από τθν τελευταία υποβλθκείςα φορολογικι διλωςι του (βλ. περ. ςτϋ του άρκρου 69 του νόμου), επί 
τθσ οποίασ ο αιτϊν ζχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειςτικισ ι κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότθτασ, πλιρουσ ι 
ψιλισ, ι επικαρπίασ (βλ. περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του νόμου). 
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παρά το γεγονόσ ότι οι απαιτιςεισ αυτοφ δεν είναι επιδεκτικζσ ρφκμιςθσ. Επιπροςκζτωσ, ςε 

περίπτωςθ που υφίςταται ιδθ εκκρεμισ δίκθ του ν. 3869/2010 (ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 

μποροφν να ρυκμιςτοφν, ωσ γνωςτόν, και οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, βλ. 

ςχετικζσ ΠΟΛ 1036/2016, 1122/2018, 1213/2018), τυχόν προςφυγι του οφειλζτθ ςτισ 

διαδικαςίεσ του ν. 4605/2019 ζχει επίδραςθ ςτθν εξζλιξθ τθσ εκκρεμοφσ δίκθσ του ν. 

3869/2010 (βλ. κατωτζρω το υπ’ αρικ. 4 ςθμείο). 

 

2. Προςωρινι προςταςία τθσ κφριασ κατοικίασ κατ’ άρκρο 78: 

2.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 78, για τον οφειλζτθ που ζχει 

υποβάλει αίτθςθ ςυναινετικισ ρφκμιςθσ κατ’ άρκρο 72 του νόμου και κρίνεται επιλζξιμοσ 

κατά τον προζλεγχο επιλεξιμότθτασ του άρκρου 73, ιςχφει αυτοδίκαιθ αναςτολι κάκε 

πλειςτθριαςμοφ τθσ κφριασ κατοικίασ του, θ οποία αρχίηει να ιςχφει, ζναντι των πιςτωτϊν 

που δεν περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ, μεταξφ των οποίων και το Δθμόςιο, από τθ μεταγραφι 

ςτο βιβλίο μεταγραφϊν ι τθν καταχϊριςθ ςτο κτθματολογικό φφλλο τθσ αίτθςθσ για τθ 

ρφκμιςθ οφειλϊν (παρ. 14 του άρκρου 72) και λιγει:  

i. είτε με τθν επίτευξθ τθσ ςυναινετικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν με ζναν τουλάχιςτον πιςτωτι 

(οπότε άρχεται θ αναςτολι του άρκρου 79, όπωσ αναλφεται ςτθ ςυνζχεια, ςτο υπ’ αρικ. 3 

ςθμείο),  

ii. είτε, ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυναινετικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν για οποιονδιποτε από 

τουσ υπ’ αρικμ. (β), (γ), και (δ) λόγουσ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 74, μετά τθν άπρακτθ 

παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι αίτθςθσ δικαςτικισ ρφκμιςθσ τθσ παραγράφου 4 

του άρκρου 77, 

iii. είτε, ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυναινετικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν (ωσ ανωτζρω) και 

εμπρόκεςμθσ (παρ. 4 άρκρου 77) υποβολισ αίτθςθσ δικαςτικισ ρφκμιςθσ, με τθ ςυηιτθςθ του 

αιτιματοσ προςωρινισ διαταγισ, που υποβάλλεται με τθν αίτθςθ δικαςτικισ ρφκμιςθσ, οπότε 

δυνατόν να επζλκουν τα ακόλουκα αποτελζςματα :  

-H ςυνζχιςθ τθσ αναςτολισ, ςε περίπτωςθ αποδοχισ από το δικαςτιριο του αιτιματοσ 

προςωρινισ διαταγισ, κακ’ όςον με αυτι διατάςςεται αναςτολι του πλειςτθριαςμοφ τθσ 

κφριασ κατοικίασ υπό τουσ όρουσ που ορίηονται ςε αυτι και μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ 

απόφαςθσ. θμειϊνεται πάντωσ ότι το δικαςτιριο δφναται να ανακαλζςει τθν προςωρινι 

διαταγι οποτεδιποτε.  

-Θ λιξθ τθσ αναςτολισ, ςε περίπτωςθ απόρριψθσ από το δικαςτιριο του αιτιματοσ 

προςωρινισ διαταγισ.  

θμειϊνεται ότι προςωρινι προςταςία τθσ κφριασ κατοικίασ με προςωρινι διαταγι μπορεί να 

χορθγθκεί και ςτο πλαίςιο εκδίκαςθσ τθσ αίτθςθσ δικαςτικισ ρφκμιςθσ ςε δεφτερο βακμό.  

 

 Αναφορικά με τθν αυτοδίκαιθ αναςτολι πλειςτθριαςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 78 

του ν. 4605/2019, επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 72: «2. 

Απαγορεφεται θ υποβολι δεφτερθσ αίτθςθσ από το ίδιο φυςικό πρόςωπο, ακόμα κι αν με τθ 

δεφτερθ αίτθςθ ηθτείται ρφκμιςθ διαφορετικϊν οφειλϊν ςε ςχζςθ με τθν πρϊτθ ι αν ο αιτϊν 

εξζπεςε τθσ ρφκμιςθσ που προζκυψε από τθν προθγοφμενθ αίτθςθ. 3. Αν υπάρχουν ελλείψεισ 
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ι ςφάλματα τθσ αίτθςθσ, τα οποία δεν μποροφν να διορκωκοφν με ειςαγωγι των ςτοιχείων 

ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα, μπορεί θ αίτθςθ να διαγραφεί και ταυτόχρονα να 

επανυποβλθκεί. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 78». 

το οικείο ςθμείο τθσ αιτιολογικισ ζκκεςθσ του νόμου αναφζρεται ςχετικά: «Προσ αποτροπι 

καταχρθςτικϊν ςυμπεριφορϊν αποκλείεται πάντωσ το κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 11 (ςθμ: 

τθσ τροπολογίασ, νυν άρκρου 78 του νόμου) αυτοδίκαιο αναςταλτικό αποτζλεςμα τθσ 

χρονικά δεφτερθσ αίτθςθσ».  

 

2.2.   Για τον  οφειλζτθ  που  ζχει  υποβάλει αίτθςθ ςυναινετικισ ρφκμιςθσ κατ’ άρκρο 72 του   

νόμου και δεν κρίνεται επιλζξιμοσ κατά τον προζλεγχο επιλεξιμότθτασ του άρκρου 73 δεν 

ιςχφει θ αυτοδίκαιθ αναςτολι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 78. Ο αιτϊν όμωσ, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 78, ζχει τθ δυνατότθτα να αιτθκεί τθν αναςτολι του 

πλειςτθριαςμοφ τθσ κφριασ κατοικίασ του ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 1000 του 

Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, ςε περίπτωςθ ςυνδρομισ των προχποκζςεων  του  άρκρου 78  περί 

προςωρινισ προςταςίασ, το Δθμόςιο υποχρεοφται αποκλειςτικά ςτθ μθ ζκδοςθ του 

προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ τθσ κφριασ κατοικίασ, ι εφόςον αυτό ζχει εκδοκεί, ςτθ μθ 

πραγματοποίθςι του. Παρά ταφτα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 78, θ 

προςωρινι προςταςία του άρκρου 78 δεν εμποδίηει τθν επιβολι λοιπϊν πράξεων 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ι αςφαλιςτικϊν μζτρων ςτθν κφρια κατοικία του αιτοφντοσ, οφτε 

τθ λιψθ μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ι αςφαλιςτικϊν μζτρων ςτθν υπόλοιπθ περιουςία 

του οφειλζτθ. 

 

3. Προςταςία τθσ κφριασ κατοικίασ κατ’ άρκρο 79 του ν. 4505/2019, ωσ ςυνζπεια επίτευξθσ 

ρφκμιςθσ, ςυναινετικισ ι δικαςτικισ: 

 φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 79, μετά τθν επίτευξθ ςυναινετικισ ι δικαςτικισ 

ρφκμιςθσ με ζναν τουλάχιςτο πιςτωτι δεν επιτρζπεται ςε οποιονδιποτε πιςτωτι του 

δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα, θ επίςπευςθ πράξεων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςτθν κφρια 

κατοικία του αιτοφντοσ, θ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων επ’ αυτισ, θ εγγραφι υποκικθσ ι θ 

τροπι τθσ προςθμείωςθσ υποκικθσ ςε υποκικθ.  φμφωνα πάντωσ με τθν παράγραφο 4 του 

άρκρου 79, είναι δυνατι θ εγγραφι υποκικθσ ι προςθμείωςθσ υποκικθσ για απαίτθςθ που 

γεννιζται κατά τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ, κατόπιν ςυναίνεςθσ του αιτοφντοσ.  

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 79, οι απαγορεφςεισ τθσ παραγράφου 1 του 

ιδίου άρκρου δεν καταλαμβάνουν τουσ πιςτωτζσ των οποίων οι απαιτιςεισ, αν και ιταν 

επιδεκτικζσ ρφκμιςθσ, δεν ρυκμίςτθκαν ςυναινετικά ι δικαςτικά. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όλοι 

οι πιςτωτζσ (μεταξφ αυτϊν και το Δθμόςιο) μποροφν να αναγγελκοφν για το ςφνολο των 

απαιτιςεϊν τουσ.   

 

 θμειϊνεται τζλοσ, ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 74, θ 

πρόταςθ ρφκμιςθσ του πιςτωτι που ζγινε αποδεκτι από τον αιτοφντα (ςυναινετικι ρφκμιςθ), 

μεταγράφεται ςτο βιβλίο μεταγραφϊν ι καταχωρίηεται ςτο κτθματολογικό φφλλο τθσ κφριασ 
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κατοικίασ του αιτοφντοσ, με επιμζλεια οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον.  Αντιςτοίχωσ, 

ςτθν περίπτωςθ επίτευξθσ δικαςτικισ ρφκμιςθσ, θ δικαςτικι απόφαςθ μεταγράφεται ςτο 

βιβλίο μεταγραφϊν ι καταχωρίηεται ςτο κτθματολογικό φφλλο τθσ κφριασ κατοικίασ του 

αιτοφντοσ, με επιμζλεια οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον.  

 

4. χζςθ των ρυκμίςεων του ν. 4605/2019 με εκκρεμι δίκθ του ν. 3869/2010:  

φμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 83 του ν. 4605/2019, θ φπαρξθ τυχόν εκκρεμοφσ αίτθςθσ 

για ρφκμιςθ οφειλϊν κατά το άρκρο 4 του ν. 3869/2010 (ςε πρϊτο ι δεφτερο βακμό) δεν 

αποτελεί κϊλυμα για τθν υποβολι αίτθςθσ ςυναινετικισ ρφκμιςθσ κατά τον ν. 4605/2019.  

ε περίπτωςθ όμωσ που ο αιτϊν επιτφχει ςυναινετικι ρφκμιςθ οποιαςδιποτε από τισ 

οφειλζσ που είναι επιδεκτικζσ ρφκμιςθσ κατά τον ν. 4605/2019 (οπότε επζρχονται οι 

ςυνζπειεσ του άρκρου 79 του νόμου, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 74 αυτοφ), θ δίκθ 

του ν. 3869/2010 καταργείται, επομζνωσ παφουν να ιςχφουν οι ζννομεσ ςυνζπειεσ από τθν 

κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ του ν. 3869/2010 (βλ. ΠΟΛ 1036/2016, κεφ. Ε) κακϊσ και θ τυχόν 

χορθγθκείςα προςωρινι προςταςία κατ’ άρκρα 5 ι 6 του νόμου αυτοφ.  

Σζλοσ, ςε αντίκεςθ με τα ιςχφοντα για τθν υποβολι αίτθςθσ ςυναινετικισ ρφκμιςθσ, ωσ 

προχπόκεςθ υποβολισ αίτθςθσ για δικαςτικι ρφκμιςθ οφειλϊν κατά το άρκρο 77 του ν. 

4605/2019 (ςε περίπτωςθ που ο αιτϊν δεν ζχει κρικεί επιλζξιμοσ κατά τθ διαδικαςία τθσ 

ςυναινετικισ ρφκμιςθσ ι αυτι δεν επιτεφχκθκε για οποιονδιποτε λόγο) προβλζπεται θ 

παραίτθςθ του αιτοφντοσ από τυχόν εκκρεμι αίτθςθ του άρκρου 4 του ν. 3869/2010. 

 

5. υνειςφορά του Δθμοςίου:  

Σο Δθμόςιο ςυνειςφζρει ςτισ μθνιαίεσ καταβολζσ τθσ ρφκμιςθσ του ν. 4605/2019, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 76 αυτοφ. φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του εν λόγω 

άρκρου, θ ςυνειςφορά του Δθμοςίου καταβάλλεται ςε ειδικό ακατάςχετο λογαριαςμό με 

δικαιοφχο τον οφειλζτθ και δεν κατάςχεται οφτε ςυμψθφίηεται. Επιπροςκζτωσ, για τθν 

ζγκριςθ και καταβολι τθσ ςυνειςφοράσ δεν απαιτείται φορολογικι ι αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα του οφειλζτθ. θμειϊνεται ότι, κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 5 του 

άρκρου 82 του νόμου εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. 39100/2019 (Βϋ1167/8-4-2019) Κ.Τ.Α. των 

Τπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και Οικονομικϊν, για τον προςδιοριςμό τθσ ςυνειςφοράσ του Δθμοςίου ςτο 

πλαίςιο του άρκρου 76 του ν. 4605/2019 και τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ κεμάτων που άπτονται 

τθσ διαδικαςίασ καταβολισ τθσ. 

 

6. Ζναρξθ ιςχφοσ:  

φμφωνα με το άρκρο 84 του νόμου, θ ιςχφσ των διατάξεων του Μζρουσ Ηϋ αυτοφ (άρκρων 

68 ζωσ 83) αρχίηει τθν 30θ/4/2019, με εξαίρεςθ τισ εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ του άρκρου 82, 

που ιςχφουν από 1/4/2019. 

 

 

ΑΔΑ: 7ΜΜΥ46ΜΠ3Ζ-ΧΦΟ



6 
 

 

 

θμειϊςεισ: 

i. Επιςθμαίνεται ότι από 1/3/2019 δεν υφίςταται πλζον δυνατότθτα του οφειλζτθ να 

υποβάλει, ςτο πλαίςιο τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ του ν. 3869/2010, αίτθςθ για εξαίρεςθ 

τθσ κφριασ κατοικίασ του από τθν εκποίθςθ (βλ. άρκρο πρϊτο τθσ από 31/12/2018 Πράξθσ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, ΦΕΚ Αϋ221/31-12-2018, που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 

4592/2019, ΦΕΚ Αϋ20/13-2-2019, με τθν οποία παρατάκθκε ζωσ τισ 28/2/2019 θ ςχετικι 

προκεςμία που προβλζπεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 9 του ν. 3869/2010). 

ii. φμφωνα με το άρκρο 82 του ν. 4605/2019 («Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ»), για τθν ειδικότερθ 

ρφκμιςθ πολλϊν κεμάτων του νζου πλαιςίου προςταςίασ τθσ κφριασ κατοικίασ (ενδεικτικά, 

για τθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του άρκρου 71, μζςω τθσ οποίασ κα 

διεξάγεται θ θλεκτρονικι υποβολι και διαχείριςθ αιτιςεων του ν. 4605/2019, για τισ 

λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ ςυναινετικισ ρφκμιςθσ του άρκρου 74, κ.λπ.) προβλζπεται θ 

ζκδοςθ κανονιςτικϊν αποφάςεων από τουσ κακ’ φλθν αρμόδιουσ Τπουργοφσ. 

Ιδθ ζχει λάβει χϊρα θ ζκδοςθ τθσ προαναφερκείςασ (ςτο ςθμείο 5) Κ.Τ.Α. 39100/2019 

(Βϋ1167/8-4-2019) ςχετικά με τθ ςυνειςφορά του Δθμοςίου κακϊσ και τθσ υπ’ αρικ. 

39095/2019 (Βϋ1165/8-4-2019) Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και 

Οικονομικϊν με κζμα «Προςδιοριςμόσ τθσ αξίασ μεταφορικϊν μζςων ωσ κριτθρίου 

επιλεξιμότθτασ του άρκρου 68 του ν. 4605/2019».  

 

Β.  Άρκρο 66 του ν. 4605/2019: 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 66 του ν. 4605/2019 ορίηεται ότι θ πλθρωμι των βεβαιωμζνων 

οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλινια 

Ζκκεςθ Λαμίασ» κατά τθν θμερομθνία κατάργθςισ του, όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτο άρκρο 

65 του ίδιου νόμου, ιτοι τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Απόφαςθσ των Τπουργϊν 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Οικονομικϊν τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 65, αναςτζλλεται 

για δφο (2) ζτθ από τθν κατάργθςι του. 

 

Γ.  Άρκρο 103 του ν. 4605/2019: 

 Με το άρκρο 103 του ν. 4605/2019 προςτζκθκε ςτισ μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 294 

του ν. 4072/2012 (Αϋ86/11-4-2012), μετά τθν παρ. 3 αυτοφ, νζα παράγραφοσ 4, με τθν οποία 

ορίηεται ότι ειδικά ςτισ εταιρείεσ του άρκρου 270 του εν λόγω νόμου, δθλαδι ςε αςτικζσ 

εταιρείεσ με νομικι προςωπικότθτα, οι εταίροι ευκφνονται για τισ υποχρεϊςεισ τθσ 

εταιρείασ μζχρι του ποςοφ τθσ εταιρικισ μερίδασ τουσ, όταν θ είςοδόσ τουσ ςτθν εταιρεία 

και θ γζνεςθ των υποχρεϊςεων ζλαβαν χϊρα πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4072/2012 

(βλ. παρ. 2 του άρκρου 330 αυτοφ) και δεν ςυμμετείχαν κακ’οιονδιποτε τρόπο ςτθ διοίκθςθ 

και διαχείριςθ αυτισ. Θ ανωτζρω ρφκμιςθ καταλαμβάνει και τισ εκκρεμείσ ενϊπιον των 

δικαςτθρίων υποκζςεισ. 
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Δ. Άρκρο 106 του ν. 4605/2019: 

Με το άρκρο 106 του ν. 4605/2019 τροποποιικθκε θ περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 111 του ν. 2725/1999 (Αϋ 121) περί εκκακάριςθσ ακλθτικϊν ανωνφμων εταιρειϊν 

(Α.Α.Ε.). φμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ, από τθν ζναρξθ τθσ αγωνιςτικισ περιόδου 2016-2017 

και εφεξισ, ςε περίπτωςθ υποβιβαςμοφ Α.Α.Ε., κζςθσ αυτισ ςε κακεςτϊσ εκκακάριςθσ και 

ςφςταςθσ για το ίδιο άκλθμα νζασ Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό ακλθτικό ςωματείο ι, ςε 

περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, από το ςωματείο που κα προζλκει ι κα παραμείνει από τθ 

ςυγχϊνευςθ, θ νζα Α.Α.Ε. διαδζχεται τθν υπό εκκακάριςθ Α.Α.Ε. και υπειςζρχεται 

αυτοδικαίωσ –μεταξφ άλλων- και ςτο ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ υπό εκκακάριςθ Α.Ε.Ε 

προσ το Δθμόςιο και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, των οποίων θ γενεςιουργόσ 

αιτία ανάγεται ςε χρόνο ζωσ και τθ κζςθ τθσ Α.Ε.Ε. ςε εκκακάριςθ, με τθν επιφφλαξθ των 

περί παραγραφισ διατάξεων. Αντίκετα, τα ιδρυτικά ακλθτικά ςωματεία που κατζλαβαν τθ 

κζςθ τθσ υποβιβαςκείςασ Α.Α.Ε. πριν από τθν ζναρξθ τθσ αγωνιςτικισ περιόδου 2016-2017, 

μποροφν να ιδρφςουν νζα Α.Α.Ε. θ οποία δεν κακίςταται κακολικόσ διάδοχοσ των 

υποχρεϊςεων τθσ υποβιβαςκείςασ Α.Α.Ε. 

Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω περί διαδοχισ (ι μθ, κατά περίπτωςθ) τθσ νζασ Α.Α.Ε. ςτισ 

υποχρεϊςεισ τθσ υπό εκκακάριςθ Α.Α.Ε. προσ το Δθμόςιο και τουσ Ο.Κ.Α. προβλζπονταν και 

ςτισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 111 του ν. 2725/1999, ωσ 

είχαν μετά τθν αντικατάςταςθ αυτοφ με το άρκρο 66 του ν. 4410/2016, Αϋ141 (ςθμειϊνεται 

ότι θ περ. αϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 111 του ν. 2725/1999 αντικαταςτάκθκε, εν ςυνεχεία, με το 

άρκρο 10 του ν. 4479/2017, Αϋ94). 

 

υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 52/1-4-2019: διατάξεισ των άρκρων 55, 66, 68 ζωσ 84, 85, 96, 99, 

103, 106 και 108 (ζναρξθ ιςχφοσ) του ν. 4605/2019 : 18 ςελίδεσ   

 
 
 

Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΘ 

 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ  
 Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’   
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με 
το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)  

3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
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Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια) 
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ  
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ 

 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία 
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