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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015
Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης 

ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του πο−
σού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση 
αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικα−
σίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 55Α και 55Γ του καταστατικού της Τρά−

πεζας της Ελλάδος,
β) το ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμέ−

νων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
130), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 9 
παρ. 2 αυτού, όπως ισχύουν, καθώς και τη διάταξη του 
άρθρου 14 παρ. 11 ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152),

γ) τις βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση της 
ικανότητας αποπληρωμής οφειλών που ακολουθούνται 
από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ιδίως για την εκτίμηση 
της ικανότητας δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν τις 
υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα (σχετικές και οι 
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τρα−
πεζών EBA/GL/2015/11/19.8.2015 και η γνώμη αυτής ΕΒΑ/
Ορ/2015/09/1.6.2015), καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης 
και υιοθέτησης εκτιμητικών μεθοδολογιών και δεικτών 
εναρμονισμένων με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα 
για τον εν γένει προσδιορισμό της αξίας ακινήτων και 
ιδίως αυτών που χρησιμεύουν ως κατοικίες,

δ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:

Να ορίσει τη διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορι−
σμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφει−
λέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές του 
σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, όπως 
ισχύει, ως ακολούθως:

Α. ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Ο προσδιορισμός της μέγιστης ικανότητας αποπλη−

ρωμής του οφειλέτη βασίζεται στην τρέχουσα και στη 
μελλοντική ικανότητα αυτού για αποπληρωμή του συ−
νόλου της οφειλής με βάση αξιόπιστες και ρεαλιστικές 
παραδοχές που λαμβάνουν υπόψη και τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 5 παρ. 3 ν. 3869/2010 «εύλογες δαπάνες 
διαβίωσης» του οφειλέτη και των προστατευόμενων 
μελών της οικογένειας του, βάσει της κατωτέρω με−
θοδολογίας:

Α.1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
1. Βάση του υπολογισμού της τρέχουσας ικανότητας 

αποπληρωμής του οφειλέτη αποτελούν το συνολικό 
διαθέσιμο εισόδημα και οι δαπάνες διαβίωσης αυτού και 
των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του κατά 
το χρόνο συζήτησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 
παρ. 1 ν. 3869/2010 αίτησής του, όπως αυτά τεκμηριώ−
νονται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αυτός 
έχει καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με 
την ως άνω αίτηση και ορίζονται στην κοινή υπουργική 
απόφαση με αριθμό 7534/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1794/20.8.2015).

2. Για το σκοπό αυτό ο οφειλέτης υποβάλλει μαζί με 
την αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 κατάλ−
ληλα συμπληρωμένο το τυποποιημένο υπόδειγμα του 
Παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας Απόφασης. Σε αυτό ενσωματώνονται: α) τα 
στοιχεία του εισοδήματος του οφειλέτη που δηλώθηκαν 
από αυτόν στην αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/ 
2010 και β) οι δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη και των 
προστατευόμενων μελών της οικογένειας του κατηγορι−
οποιημένες στις ομάδες των «ευλόγων δαπανών διαβίω−
σης» που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 3 ν. 3869/2010 
και στις ενδεχόμενες λοιπές δαπάνες.

Α.2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΗ

1. Βάση του υπολογισμού της μελλοντικής ικανότητας 
αποπληρωμής του οφειλέτη αποτελεί το ποσό που προ−
κύπτει από τον υπολογισμό της τρέχουσας ικανότητας 
αποπληρωμής του οφειλέτη, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
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Α. 1. ανωτέρω, υποκείμενο σε κατ’ αρχήν σταδιακή προ−
σαύξηση ποσοστού 5% ανά πενταετία.

2. Το ανωτέρω ποσοστό της προσαύξησης ανά πε−
νταετία μπορεί να είναι ανώτερο ή κατώτερο του 5%:

(α) στην περίπτωση που βασίζεται σε προσδοκία μελ−
λοντικής αύξησης ή σε εκτίμηση μελλοντικής μείωσης 
του εισοδήματος του οφειλέτη από οποιαδήποτε αιτία, 
εφόσον αυτή τεκμηριώνεται επαρκώς,

(β) στην περίπτωση που βασίζεται σε οικειοθελή δέ−
σμευση του οφειλέτη να μειώσει τις δαπάνες διαβίωσης 
του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικο−
γένειας του, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι προφανείς 
λόγοι που καθιστούν μη ρεαλιστική την προοπτική μείω−
σης των δαπανών διαβίωσης. 

Για την εκτίμηση της παρούσας παραγράφου λαμβά−
νονται ενδεικτικά υπόψη: 

• το τρέχον επίπεδο δαπανών σε σχέση με τις εύ−
λογες δαπάνες,

• η ηλικία του οφειλέτη,
• ο αριθμός και ηλικία των προστατευόμενων μελών 

της οικογένειάς του,
• τυχόν προβλήματα υγείας του οφειλέτη και των 

προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του,
• οι συνθήκες της αγοράς ή του κλάδου δραστηριό−

τητας του οφειλέτη ή του εργοδότη αυτού.

Α.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ−
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

1. Κατά τον υπολογισμό της μέγιστης ικανότητας απο−
πληρωμής του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το χρονικό 
διάστημα, κατά το οποίο οι τυχόν μεταβολές στο ει−
σόδημα ή στις δαπάνες του αναμένεται να επισυμβούν 
και η περίοδος που εκτιμάται ότι αυτές θα διαρκέσουν.

2. Εάν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών περιέχει στα−
διακά αυξανόμενες δόσεις αποπληρωμής, η ικανότητα 
αποπληρωμής υπολογίζεται μέχρι το χρονικό σημείο 
της ολοσχερούς εξόφλησης της συνολικής οφειλής, 
λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω, κατά περίπτωση, 
τεκμηρίωση.

3. Το σύνολο του ποσού των δόσεων που προκύπτει 
από την εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας αποπλη−
ρωμής του δανειολήπτη ανάγεται σε «παρούσα αξία». 
Για το σκοπό αυτό ως προεξοφλητικό επιτόκιο θα χρησι−
μοποιείται το μέσο επιτόκιο υφιστάμενων στεγαστικών 
δανείων σε ευρώ με διάρκεια άνω των πέντε ετών, όπως 
αυτό δημοσιεύεται κάθε μήνα στο διαδικτυακό τόπο 
της Τράπεζας της  Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/ 
Pages/el/Statistics/rates_markets/deposits.aspx) καθώς και 
στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο.

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΑΜΒΑ−
ΝΑΝ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕ−
ΛΕΣΗΣ

Για τον προσδιορισμό του ποσού που θα ελάμβαναν 
οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης 
ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

1. Εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 5 παρ, 1 εδ. β΄ 
ν. 3869/2010 προθεσμίας ο πιστωτής ή οι πιστωτές, 
των οποίων οι απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με 
εμπράγματη ασφάλεια ή με προσημείωση υποθήκης, 
και σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων πιστωτών, ο πι−
στωτής με την υψηλότερη απαίτηση κατά του οφειλέτη, 
καταθέτουν στον προβλεπόμενο στο άρθρο 4 παρ. 3 
ν. 3869/2010 φάκελο του οφειλέτη εκτίμηση σχετικά με 

το εκτιμώμενο ποσό του πλειστηριάσματος, σε περί−
πτωση πλειστηριασμού του αναφερόμενου στο άρθρο 
9 παρ. 2 ν. 3869/ 2010 ακινήτου του οφειλέτη εντός έξι 
(6) μηνών από την κατάθεση της κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 
v. 3869/2010 αίτησης του οφειλέτη λαμβάνοντας υπό−
ψη τις διατάξεις των άρθρων 993 παρ. 2 εδ. γ΄ ΚΠολΔ 
και 1 εσωτερικό άρθρο 9 παρ. 12 έως 15 ν. 4335/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 87). Η ανωτέρω εκτίμηση θα περιλαμβάνει και 
εκτίμηση της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ακινήτου 
και μνεία του εκτιμώμενου ποσοστού απομείωσης αυτής 
λόγω της αναγκαστικής εκποίησης του ακινήτου καθώς 
και των εξόδων που συνδέονται με τον πλειστηριασμό.

2. Ο οφειλέτης δικαιούται να καταθέσει στο φάκε−
λο μέχρι τη συζήτηση της αίτησης του ενώπιον του 
δικαστηρίου αντίστοιχου περιεχομένου εκτίμηση από 
πιστοποιημένο εκτιμητή του κλάδου ακινήτων της υπο−
παραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013.

3. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις αξιολογούνται ελεύθερα από 
το δικαστήριο. Σε περίπτωση αποκλίσεων που επηρεά−
ζουν καθοριστικά την έκβαση της απόφασης κι εφόσον 
ούτε ο πιστωτής, ούτε ο οφειλέτης προσκομίζουν μέχρι 
τη συζήτηση της υπόθεσης εκτίμηση από πιστοποιημένο 
εκτιμητή, ανατίθεται αυτή σε πιστοποιημένο εκτιμητή 
του κλάδου ακινήτων της υποπαραγράφου Γ.1 της πα−
ραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, από 
το δικαστή. Βάσει των κατατεθειμένων εκτιμήσεων το 
δικαστήριο προσδιορίζει στην απόφαση του το ποσό 
που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκα−
στικής εκτέλεσης λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις 
των άρθρων 974επ., 993 παρ. 2 εδ. γ΄, 998, 1003 παρ. 4 
και 1007 ΚΠολΔ και 1 εσωτερικό άρθρο 9 παρ. 12 έως 
15 ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87).

4. Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ο πι−
στοποιημένος εκτιμητής αναφέρει στην εκτίμησή του 
τυχόν σχέση που διατηρεί με τον οφειλέτη ή τους πι−
στωτές και η οποία θα μπορούσε να εγείρει αμφιβολίες 
για την ανεξαρτησία του.

5. Η αμοιβή του πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτί−
μηση της παρ. 3 του παρόντος Κεφαλαίου Β καταβάλλε−
ται από τον οφειλέτη και σε περίπτωση που γίνει δεκτή 
η αίτηση του για εξαίρεση του ακινήτου του από την 
εκποίηση, αυτή επιβάλλεται ως δικαστική δαπάνη σε 
βάρος των πιστωτών του οφειλέτη που έλαβαν μέρος 
στη δίκη. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 
180 παρ. 1 ΚΠολΔ.

6. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της ανωτέρω 
διαδικασίας η ΤτΕ:

α. θα δημιουργήσει βάση δεδομένων με τις εκτιμήσεις 
και τις ποιοτικές παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη 
από τους εκτιμητές, και

β. θα διενεργεί, κατά τακτά διαστήματα, δειγματολη−
πτική εξέταση των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω 
εκτιμήσεων για τη διάγνωση τυχόν σημαντικών απο−
κλίσεων μεταξύ της εκτίμησης και του πραγματικά επι−
τευχθέντος πλειστηριάσματος, σε περίπτωση απόρρι−
ψης της αίτησης και πλειστηριασμού του ακινήτου του 
οφειλέτη.

7. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των παραγράφων 6 και 
8 του παρόντος Κεφαλαίου Β, η ΤτΕ μπορεί να ζητά 
από όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία του 
ν. 3869/2010 φορείς την υποβολή, σε τακτή βάση ή και 
εκτάκτως, ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά 
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με τις κατατιθέμενες, κατ’ εφαρμογή του παρόντος Κε−
φαλαίου εκτιμήσεις.

8. Η ΤτΕ θα αξιολογεί τα ανωτέρω ευρήματα και στοι−
χεία, και θα λαμβάνει υπόψη τυχόν διαπιστούμενες από 
τους εμπλεκόμενους φορείς ελλείψεις που της γνωστο−
ποιούνται, ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα τόσο η 

ανωτέρω διαδικασία προσδιορισμού του ποσού που θα 
ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής 
εκτέλεσης όσο και οι ακολουθούμενες από τους εκτι−
μητές μεθοδολογίες.

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από την 
1η Ιανουαρίου 2016.



31430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31431



31432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ο Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής Ο Διοικητής

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02027401612150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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