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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 130
3 Αυγούστου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3869
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ−
σώπων και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανό−
τητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυ−
ναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών
τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο
αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών
αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο
πιστωτής.
2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν
αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της
αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και
β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με
δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους
και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπι−
κής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη
προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές
προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει
μόνο μία φορά.
Άρθρο 2
Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού
1. Προϋπόθεση για την ενώπιον του αρμοδίου δικαστη−
ρίου υποβολή αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση οφει−
λών και απαλλαγή αποτελεί η εκ μέρους του καταβολή
προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού

με τους πιστωτές του και η αποτυχία αυτής, κατά το
τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο. Η
προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται με τη συνδρομή
του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Επιτροπής Φιλικού Δια−
κανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/
1994 (ΦΕΚ 191 Α), όπως ισχύει, ή Ένωσης Καταναλωτών
που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 ή
του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή
δικηγόρου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού μη κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα φορέα από αυτούς που ορίζονται με
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
2. Αν η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού απο−
τύχει, ο φορέας ή ο δικηγόρος που βοήθησε την προ−
σπάθεια συντάσσει βεβαίωση, στην οποία διαπιστώνεται
η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβα−
σμού. Αν επιτευχθεί με τη σύμφωνη γνώμη των πιστω−
τών εξωδικαστικός συμβιβασμός, συντάσσεται σχετικό
πρακτικό, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό από την
επικύρωση του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται και άλλοι φορείς
δημόσιοι και ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
που επιτρέπεται να παρέχουν τη συνδρομή τους στους
οφειλέτες για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού
με τους πιστωτές τους. Οι φορείς που συνδράμουν στην
προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού οφείλουν να
ενημερώνουν τους οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις
αυτού του νόμου, να ενεργούν κατά τρόπο που διαφυ−
λάττει τα συμφέροντα των οφειλετών και να χρησιμο−
ποιούν για την επιδίωξη του δικαστικού συμβιβασμού
πρόσωπα που διαθέτουν ικανότητες, γνώσεις και εμπει−
ρία στην κατάστρωση οικογενειακού προϋπολογισμού,
λαμβάνοντας υπόψη τα δηλούμενα εισοδήματα και
τις ανάγκες του οφειλέτη και τη δυνατότητα του να
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Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος του νόμου
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει
από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, εκτός από τα άρθρα 20
και 21 η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευσή
τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Λευκάδα, 31 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
του Κράτους
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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