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Θζμα: Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 1 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Αϋ 214/6-11-
2020) περί προςκικθσ άρκρων 4Α ζωσ 4Κ ςτο ν. 3869/2010 για τθν επιτάχυνςθ τθσ 
εκδίκαςθσ εκκρεμϊν υποκζςεων ρφκμιςθσ οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων 
και παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι τουσ 
ΣΧΕΤ: Οι εγκφκλιοι οδθγίεσ ΡΟΛ. 1036/2016, 1122/2018 και 1213/2018 
 

 

Σασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4745/2020 «Ρυκμίςεισ για 

τθν επιτάχυνςθ τθσ εκδίκαςθσ εκκρεμϊν υποκζςεων του ν. 3869/2010, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 τθσ Ε.Σ.Δ.Α., ωσ προσ τθν εφλογθ διάρκεια τθσ πολιτικισ δίκθσ, 

τροποποιιςεισ του Κϊδικα Δικθγόρων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ214/6-11-2020), με το οποίο 

προςτζκθκαν ςτο ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Αϋ130) άρκρα 4Α ζωσ 4Κ. Στα ανωτζρω άρκρα προβλζπεται 

υποχρεωτικόσ επαναπροςδιοριςμόσ του χρόνου ςυηιτθςθσ των αιτιςεων ρφκμιςθσ οφειλϊν 

υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων του ν. 3869/2010 που εκκρεμοφν ςε πρϊτο βακμό και για 

τισ οποίεσ ζχει προςδιοριςτεί δικάςιμοσ μετά τισ 15/6/2021, κατόπιν υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ 

από τον οφειλζτθ/αιτοφντα, κακϊσ και ειδικι διαδικαςία για τθν εκδίκαςθ των εν λόγω 

δικαςτικϊν υποκζςεων. 

Ειδικότερα, με τθν παροφςα εγκφκλιο παρζχονται οδθγίεσ για τθν ορκι εφαρμογι των 

βαςικϊν διατάξεων των νζων άρκρων που άπτονται τθσ ςυμμετοχισ του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι, 

ςτθ δικαςτικι διαδικαςία για τθ ρφκμιςθ οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων και 

επιςθμαίνονται α) οι ςφντομεσ προκεςμίεσ που τίκενται ςτο νόμο αφενόσ μεν για τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ και τθν επίδοςθ αυτισ ςτο Δθμόςιο (και τουσ λοιποφσ 

πιςτωτζσ), αφετζρου δε για τθν κατάκεςθ ςτο δικαςτιριο προτάςεων/απόψεων και τθν άςκθςθ 

ενδίκων μζςων και β) θ διαδικαςία επίδοςθσ, κοινοποίθςθσ και κατάκεςθσ εγγράφων μζςω 

οριςμζνθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, που προβλζπεται ςτο νζο νόμο. 
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Οι λειτουργικζσ προδιαγραφζσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ που προβλζπεται ςτο νόμο 

για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ επαναπροςδιοριςμοφ των αιτιςεων του ν. 3869/2010 

ρυκμίηονται ςτθν υπ’ αρικ. 136042 ΕΞ/30-11-2020 (ΦΕΚ Βϋ 5278/30-11-2020) κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ και Επικράτειασ, θ οποία επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 

εγκφκλιο προσ ενθμζρωςι ςασ.  

Τζλοσ, ςθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 265 του πρόςφατου ν. 

4738/2020 (ΦΕΚ Αϋ 207/27-10-2020), από τθν 1θ/1/2021 (θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του νόμου 

αυτοφ) παφει θ δυνατότθτα υποβολισ νζων αιτιςεων του ν. 3869/2020. Οι διατάξεισ του ν. 

3869/2010, ςυμπεριλαμβανομζνων των νζων διατάξεων των άρκρων 4Α ζωσ 4Κ αυτοφ, που 

κοινοποιοφνται με τθν παροφςα, εξακολουκοφν να εφαρμόηονται ςτισ εκκρεμείσ υποκζςεισ.  

 

 

Α. Υποχρεωτικόσ επαναπροςδιοριςμόσ αιτιςεων του ν. 3869/2010 - Ρεδίο εφαρμογισ  

 

Ππωσ προαναφζρκθκε, θ διαδικαςία των νζων άρκρων 4Α ζωσ 4Κ του ν. 3869/2010 

εφαρμόηεται ςε αιτιςεισ ρφκμιςθσ χρεϊν του νόμου αυτοφ, που εκκρεμοφν ςε πρϊτο βακμό και 

των οποίων θ ςυηιτθςθ ζχει προςδιοριςκεί μετά τισ 15/6/2021, είτε πρόκειται για τθν αρχικϊσ 

οριςκείςα δικάςιμο, είτε για δικάςιμο μετ’ αναβολι ι μετά από ματαίωςθ τθσ υπόκεςθσ.  

Για τθν ειςαγωγι προσ ςυηιτθςθ των ανωτζρω αιτιςεων, ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ, 

απαιτείται να υποβλθκεί από τον αιτοφντα (οφειλζτθ) αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ, με το 

περιεχόμενο και τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 4Β και εντόσ των προκεςμιϊν του 

άρκρου 4Δ και να επιδοκεί (μεταξφ άλλων) ςτουσ πιςτωτζσ των οποίων ηθτείται θ ρφκμιςθ με τθ 

διαδικαςία και εντόσ τθσ προκεςμίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4ΣΤ. Θ αίτθςθ 

επαναπροςδιοριςμοφ επζχει κζςθ κλιςθσ προσ ςυηιτθςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 4Α και το άρκρο 4Η, αίτθςθ 

ρφκμιςθσ οφειλϊν για τθν οποία δεν υποβάλλεται εμπροκζςμωσ αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ 

ςφμφωνα με τα άρκρα 4Β ζωσ 4Η λογίηεται ωσ «μθδζποτε αςκθκείςα». Επίςθσ, ςτο άρκρο 4Κ 

ορίηεται ότι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 4Α (δθλαδι τθσ υποβολισ αίτθςθσ 

επαναπροςδιοριςμοφ), υποκζςεισ που ζχουν προςδιοριςκεί για ςυηιτθςθ ςε δικαςίμουσ 

μεταγενζςτερεσ τθσ 15θσ/6/2021 λογίηονται «αυτοδικαίωσ αποςυρκείςεσ».  

Από τισ ανωτζρω διατάξεισ ςυνάγεται ότι θ μθ εμπρόκεςμθ υποβολι αίτθςθσ 

επαναπροςδιοριςμοφ ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ κατάργθςθ τθσ ςχετικισ δίκθσ. Ππωσ 

ειδικότερα προβλζπεται ςτο άρκρο 4Η του νόμου, ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ «καταργείται» 

(δθλαδι παφει να ιςχφει) αυτοδικαίωσ θ προςωρινι διαταγι που χορθγικθκε ςτο πλαίςιο τθσ 

δικαςτικισ διαδικαςίασ του ν. 3869/2010 (κατ’ άρκρο 5 του ν. 3869/2010) και κάκε πιςτωτισ που 

δικαιολογεί ζννομο ςυμφζρον μπορεί να λάβει ςχετικι βεβαίωςθ από τθ γραμματεία του οικείου 

δικαςτθρίου.  
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Β. Υποβολι αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ – Ρροκεςμίεσ 

 

1. Υποβολι – περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ 

Σφμφωνα με το άρκρο 4Β,  θ αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ υποβάλλεται αποκλειςτικά 

μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), μζςω 

πλθρεξουςίου δικθγόρου του οφειλζτθ.  

Στο ανωτζρω άρκρο ορίηεται ότι θ αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ περιλαμβάνει, μεταξφ 

άλλων, τα ςτοιχεία τθσ εκκρεμοφσ αίτθςθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν (γενικό και ειδικό αρικμό 

κατάκεςθσ, δικαςτιριο ενϊπιον του οποίου εκκρεμεί, αρικμό κατάκεςθσ ενδιάμεςων κλιςεων 

που ζχουν κατατεκεί και αφοροφν τθν αρχικι αίτθςθ), το διαδικαςτικό ιςτορικό τθσ υπόκεςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν αναβολϊν και ματαιϊςεων που ζχουν μεςολαβιςει, προςωρινϊν 

διαταγϊν ι αποφάςεων αναςτολισ που ζχουν χορθγθκεί κακϊσ και τα ςτοιχεία των διαδίκων και 

των νόμιμων εκπροςϊπων τουσ, των πιςτωτϊν, ζναντι των οποίων ηθτείται θ ρφκμιςθ, και των 

προςϊπων των οποίων διατάχκθκε θ κλιτευςθ.  

Επιςθμαίνεται ότι, όταν ςτουσ πιςτωτζσ ζναντι των οποίων ηθτείται θ ρφκμιςθ οφειλϊν 

κατά το ν. 3869/2010 περιλαμβάνεται το Δθμόςιο, ςτθν αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ 

αναγράφονται υποχρεωτικά θ Υπθρεςία/οι Υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

(Δ.Ο.Υ./ελεγκτικά κζντρα/Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ), οι προϊςτάμενοι των οποίων είναι αρμόδιοι 

για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ των προσ ρφκμιςθ οφειλϊν (τρίτο εδάφιο του ςτοιχ. αϋ του άρκρου 4 

Β). Υπενκυμίηεται ότι, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 20 του ν. 3086/2002, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Αϋ179), οι ανωτζρω προϊςτάμενοι ζχουν 

-κατ’ αρχιν- τθν αρμοδιότθτα δικαςτικισ εκπροςϊπθςθσ του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι, κατά τθ 

ςυηιτθςθ αιτιςεων του ν. 3869/2010 ςτον πρϊτο βακμό και ςε αυτοφσ γίνεται αποκλειςτικά θ 

κοινοποίθςθ όλων των αιτιςεων και κάκε άλλου δικογράφου ι διαδικαςτικοφ εγγράφου ςτο 

πλαίςιο τθσ δίκθσ του ν. 3869/2010. 

 

 

2. Ρροκεςμίεσ υποβολισ 

Στο άρκρο 4Δ του ν. 3869/2010 τίκενται οι αποκλειςτικζσ προκεςμίεσ για τθν υποβολι 

αιτιςεων επαναπροςδιοριςμοφ με κριτιριο τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ εκκρεμοφσ αίτθςθσ 

ρφκμιςθσ οφειλϊν του ν. 3869/2010. Κατ’ εξαίρεςθ, ειδικι προκεςμία προβλζπεται ςτο νόμο για 

τθν υποβολι αιτιςεων επαναπροςδιοριςμοφ αναφορικά με αιτιςεισ του ν. 3869/2010 θ  

εκδίκαςθ των οποίων αναβάλλεται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4745/2020, δθλαδι μετά τθν 

6θ/11/2020, για δικάςιμο μεταγενζςτερθ τθσ 15θσ/6/2021 κακϊσ και αναφορικά με αιτιςεισ θ 

ςυηιτθςθ των οποίων ματαιϊνεται μετά τθν 6θ/11/2020 και επαναφζρονται με κλιςθ για 

δικάςιμο επίςθσ μεταγενζςτερθ τθσ 15θσ/6/2021. 

Στον κάτωκι πίνακα περιλαμβάνονται οι προκεςμίεσ που τίκενται ςτο νόμο για τθν 

υποβολι αιτιςεων επαναπροςδιοριςμοφ: 
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Ημερομηνία κατάιεςησ αίτηςησ ν. 3869/2010 
Προιεςμία για την υποβολθ αίτηςησ 

επαναπροςδιοριςμοφ 

ζωσ και τθν 31η/12/2014 από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 15η/1/2021 

από τθν 1η/1/2015 ωσ και τθν 30η/6/2015 από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 31η/1/2021 

από τθν 1η/7/2015 ωσ και τθν 31η/12/2015 από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 15η/2/2021 

από τθν 1η/1/2016 ωσ και τθν 30η/6/2016 από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 28η/2/2021 

από τθν 1η/7/2016 ωσ και τθν 31η/12/2016 από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 15η/3/2021 

από τθν 1η/1/2017 ωσ και τθν 30η/6/2017 από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 31η/3/2021 

από τθν 1η/7/2017 ωσ και τθν 31η/12/2017 από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 15η/4/2021 

από τθν 1η/1/2018 ωσ και τθν 30η/6/2018 από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 30η/4/2021 

από τθν 1η/7/2018 ωσ και τθν 31η/12/2018 από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 15η/5/2021 

από τθν 1η/1/2019 και μετά από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 31η/5/2021 

 

Ανεξαρτθτωσ ημερομηνίασ κατάιεςησ: 
 

χοριγθςθ αναβολθσ μετά την 6η/11/2020 για 

δικάςιμο μετά τθν 15θ/6/2021 
από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 30η/6/2021 

ματαίωςη ςυζθτηςησ μετά την 6η/11/2020 και 

επαναφορά για δικάςιμο μετά τθν 15θ/6/2021 
από τθν 1η/12/2020 ωσ και τθν 30η/6/2021 

 

Ππωσ προκφπτει από τον ανωτζρω πίνακα, οι προκεςμίεσ δεν είναι διαδοχικζσ, αλλά 

ζχουν ωσ κοινι χρονικι αφετθρία τθν 1θ/12/2020 και διευρφνονται όςο μεταγενζςτερθ είναι θ 

θμερομθνία κατάκεςθσ (με τθν προαναφερκείςα εξαίρεςθ), κατ’ αντιςτοιχία προφανϊσ με τον 

αρικμό των εκκρεμϊν αιτιςεων. Ραρατθρείται, ότι θ κοινι αφετθρία των προκεςμιϊν αυξάνει 

τον κίνδυνο μαηικισ ταυτόχρονθσ υποβολισ αιτιςεων επαναπροςδιοριςμοφ από τουσ οφειλζτεσ, 

με ςυνεπακόλουκθ υποχρζωςθ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ για 

ταυτόχρονο χειριςμό και παρακολοφκθςθ μεγάλου αρικμοφ υποκζςεων του ν. 3869/2010 (βλ. 

κατωτζρω κεφ. Γ.2. τθσ παροφςασ). 

Ππωσ προαναφζρκθκε, ςε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ ι 

θ αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ υποβλθκεί μετά το πζρασ τθσ αντίςτοιχθσ (κατά τα ανωτζρω) 

προκεςμίασ, θ δίκθ του ν. 3869/2010 καταργείται αυτοδικαίωσ. Επομζνωσ, παφει να ιςχφει τόςο 

θ προςωρινι διαταγι που χορθγικθκε ςτο πλαίςιο τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ (κατ’ άρκρο 5 του 

ν. 3869/2010) όςο και κάκε ζννομθ ςυνζπεια που επζρχεται από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ του ν. 

3869/2010, όπωσ θ τυχόν ιςχφουςα απαγόρευςθ λιψθσ καταδιωκτικϊν μζτρων ςε βάροσ του 

οφειλζτθ (ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ζχει ςυηθτθκεί ακόμα το αίτθμα προςωρινισ διαταγισ) 

κακϊσ και θ αναςτολι παραγραφισ των απαιτιςεων του Δθμοςίου που ζχουν περιλθφκεί ςτθν 

αίτθςθ του οφειλζτθ, κατά τισ παρ. 5 ι 5α και 6 του άρκρου 4 του ν. 3869/2020, αντίςτοιχα. 
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Γ. Επίδοςθ ςτο Δθμόςιο τθσ αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ - Αποςτολι απόψεων και 

διλωςθσ παράςταςθσ 

 

1. Επίδοςθ τθσ αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ 

 Σφμφωνα με το άρκρο 4Ε του ν. 3869/2010, θ αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ (που, όπωσ 

προαναφζρκθκε, υποβάλλεται αποκλειςτικά μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) διαβιβάηεται θλεκτρονικά, με 

μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςτθ γραμματεία του δικαςτθρίου ενϊπιον του οποίου 

εκκρεμεί θ αίτθςθ ρφκμιςθσ οφειλϊν και ο γραμματζασ ςυντάςςει πράξθ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ, 

τθν οποία και αναρτά ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα. 

 Θ αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ και θ πράξθ κατάκεςθσ κοινοποιοφνται εν ςυνεχεία, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4ΣΤ του νόμου, ςτον αιτοφντα και ςτα υπόλοιπα πρόςωπα 

του άρκρου 4Β, που αναγράφονται υποχρεωτικά ςτθν αίτθςθ, δθλαδι ςτουσ λοιποφσ διαδίκουσ 

και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ, τουσ πιςτωτζσ ζναντι των οποίων ηθτείται θ ρφκμιςθ και 

τα πρόςωπα των οποίων διατάχκθκε θ κλιτευςθ κακϊσ και ςε τυχόν ομοδίκουσ που δεν 

ςυνζπραξαν ςτθν αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ (παρ. 2 του άρκρου 4Β). Σθμειϊνεται ότι, αν και 

δεν αναφζρονται διακριτά μεταξφ των προςϊπων του άρκρου 4Β, θ κοινοποίθςθ πρζπει να 

γίνεται προφανϊσ και ςτουσ τυχόν εγγυθτζσ, όπωσ προκφπτει τόςο από τθ διάταξθ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 5 του ν. 3869/2010 περί υποχρεωτικισ επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ ρφκμιςθσ ςτουσ πιςτωτζσ 

και τουσ εγγυθτζσ όςο και από τθν παρ. 3 του άρκρου 4 ΣΤ, όπου γίνεται ειδικι αναφορά ςτθν 

επίδοςθ ςτο Δθμόςιο τόςο υπό τθν ιδιότθτα του πιςτωτι όςο και υπό τθν ιδιότθτα του εγγυθτι.  

Θ κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ και τθσ πράξθσ κατάκεςθσ ςτα ανωτζρω 

πρόςωπα γίνεται κατά το νόμο μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. με μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Κατ’ εξαίρεςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου, για όςα από τα 

ανωτζρω πρόςωπα δεν δθλϊκθκε ςτθν αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ι Α.Φ.Μ., διενεργείται υποχρεωτικά επίδοςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 122 ζωσ 143 του ΚΡολΔ.  

 Πςον αφορά το Δθμόςιο, ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4ΣΤ ορίηεται ότι οι επιδόςεισ προσ τισ 

αρμόδιεσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ των οφειλϊν Υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

(όταν το Δθμόςιο ζχει τθν ιδιότθτα του πιςτωτι) ι τθν Κεντρικι Υπθρεςία του Νομικοφ 

Συμβουλίου του Κράτουσ (όταν το Ελλθνικό Δθμόςιο καλείται ωσ εγγυθτισ των προσ ρφκμιςθ 

οφειλϊν), ενεργοφνται αποκλειςτικά με τθν θλεκτρονικι διαβίβαςθ τθσ αίτθςθσ και των 

προςαρτθμάτων τθσ ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που ζχουν δθλϊςει.  

Σφμφωνα με τθν παρ. 4 του ίδιου άρκρου, για τισ κοινοποιιςεισ που ενεργοφνται με 

θλεκτρονικά μζςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, με χριςθ τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, εκδίδεται θλεκτρονικό πιςτοποιθτικό, το οποίο αναρτάται ςτθν 

πλατφόρμα και επζχει κζςθ ζκκεςθσ επίδοςθσ.  

 Το πρόςωπο ςτο οποίο απευκφνεται θ κοινοποίθςθ τεκμαίρεται ότι αποκτά πρόςβαςθ 

ςτο περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ, που κοινοποιείται θλεκτρονικά, δζκα (10) το αργότερο εργάςιμεσ 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςι τθσ, εκτόσ εάν το πρόςωπο αυτό αποδείξει τθ ςυνδρομι λόγων 

ανωτζρασ βίασ που δεν επζτρεψαν τθν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ. 
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 Θ κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ πρζπει να γίνει εντόσ προκεςμίασ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 4ΣΤ, άλλωσ θ 

αίτθςθ λογίηεται ωσ μθδζποτε αςκθκείςα. Εξαίρεςθ από τθν ανωτζρω προκεςμία προβλζπεται 

ςτθν παρ. 6 του ίδιου άρκρου για τυχόν επιδόςεισ ςτθν αλλοδαπι. 

 

 

 2. Αποςτολι των απόψεων του Δθμοςίου 

α. Σφμφωνα με το άρκρο 4Θ του ν. 3869/2010, οι διάδικοι κατακζτουν τισ προτάςεισ και 

προςκομίηουν τα αποδεικτικά μζςα και τα διαδικαςτικά ζγγραφα που επικαλοφνται με αυτζσ 

εντόσ προκεςμίασ εξιντα (60) θμερϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ 

επαναπροςδιοριςμοφ (θ θμερομθνία προκφπτει από τθν πράξθ κατάκεςθσ που αναρτάται ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα, ςφμφωνα με το άρκρο 4Ε, και επιδίδεται ςτο Δθμόςιο και τα λοιπά 

εμπλεκόμενα μζρθ μαηί με τθν αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4ΣΤ). Με τισ 

προτάςεισ, δθλαδι εντόσ τθσ ίδιασ ωσ άνω προκεςμίασ, πρζπει να προβάλλονται, ςφμφωνα με το 

άρκρο 4Ι του νόμου όλοι οι ιςχυριςμοί των διαδίκων, επί ποινι απαραδζκτου. 

Σθμειϊνεται ότι ο νόμοσ (άρκρο 4Θ) προβλζπει τθ δυνατότθτα κατάκεςθσ από τουσ 

διαδίκουσ και τυχόν προςκικθσ ςτισ προτάςεισ τουσ, εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν 

από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των προτάςεων, θ οποία αφορά όμωσ αποκλειςτικά τθν 

αντίκρουςθ ιςχυριςμϊν που προβλικθκαν το πρϊτον με τισ προτάςεισ (π.χ. του αιτοφντοσ) ι 

αφοροφν ςε αποδεικτικά μζςα που προβλικθκαν το πρϊτον με αυτζσ, με τθν προβολι νζων 

ιςχυριςμϊν και τθν προςκόμιςθ νζων αποδεικτικϊν μζςων από τον κατακζτοντα τθν προςκικθ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 4Θ, από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 

κατάκεςθσ τθσ προςκικθσ κλείνει ο φάκελοσ τθσ δικογραφίασ. 

Ππωσ ορίηεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 4Θ, ςε περίπτωςθ που άπαντεσ οι διάδικοι δεν 

κατακζςουν κακόλου προτάςεισ ι κατακζςουν εκπροκζςμωσ προτάςεισ, θ αίτθςθ λογίηεται ωσ 

μθδζποτε αςκθκείςα. 

 β. Ειδικά όςον αφορά τθν κατάκεςθ προτάςεων από το Δθμόςιο, ωσ διάδικο, με τθν 

ιδιότθτα του πιςτωτι των προσ ρφκμιςθ οφειλϊν, ο νόμοσ (παρ. 1 του άρκρου 4Θ και άρκρο 4Ι) 

παραπζμπει ρθτά ςτθν εφαρμογι του άρκρου 46 του ν. 4569/2018, με το οποίο αντικαταςτάκθκε 

θ παρ. 6 του άρκρου 20 του ν. 3086/2002 (ςχετικι θ εγκφκλιοσ ΡΟΛ. 1213/2018) 

Από τισ διατάξεισ αυτζσ ςυνάγεται ότι εντόσ τθσ ωσ άνω προβλεπόμενθσ προκεςμίασ των 

60 θμερϊν από τθν κατάκεςθ ςτο δικαςτιριο τθσ αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ, ο αρμόδιοσ για 

τθν είςπραξθ Ρροϊςτάμενοσ Υπθρεςίασ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ πρζπει να αποςτείλει ςτθ 

γραμματεία του ειρθνοδικείου τισ απόψεισ του για τθν αίτθςθ ρφκμιςθσ οφειλϊν και κάκε 

αναγκαίο ζγγραφο και ςτοιχείο ςχετικά με τα χρζθ του οφειλζτθ κακϊσ και τθ γραπτι διλωςθ 

παράςταςθσ αυτοφ ςτθ δίκθ, ωσ εκπροςϊπου του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Επομζνωσ, δεν είναι 

επιτρεπτι ςτισ εν λόγω δικαςτικζσ υποκζςεισ θ αποςτολι απόψεων του Δθμοςίου ςε 

μεταγενζςτερο χρόνο, ζωσ δθλαδι τθν παραμονι τθσ ςυηιτθςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν ΡΟΛ. 

1213/2018. 

Επιςθμαίνεται ότι θ εμπρόκεςμθ αποςτολι απόψεων από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ επί 

των αιτιςεων του ν. 3869/2010 που επαναπροςδιορίηονται ςφμφωνα με τθν παροφςα 

διαδικαςία των άρκρων 4Α ζωσ 4Κ του νόμου απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ, ακόμα κι αν ζχουν 
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ιδθ αποςταλεί απόψεισ επί τθσ κφριασ αίτθςθσ μετά τθν επίδοςθ τθσ αρχικισ αίτθςθσ ρφκμιςθσ 

(π.χ. μζςω τθσ αποςτολισ ενιαίων απόψεων για το ςχζδιο ρφκμιςθσ, το αίτθμα προςωρινισ 

διαταγισ και τθν κφρια αίτθςθ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν ΡΟΛ. 

1213/2018, κεφ. Δ.1), με τυχόν επικαιροποίθςθ αυτϊν, εφόςον θ Υπθρεςία ζχει λάβει γνϊςθ 

κατά το μεςοδιάςτθμα νζων κρίςιμων ςτοιχείων για το χειριςμό τθσ υπόκεςθσ.  

Ομοίωσ, απαιτείται θ αποςτολι νζασ διλωςθσ παράςταςθσ του Ρροϊςταμζνου, με ςχετικι 

προςαρμογι του περιεχομζνου του υποδείγματοσ που επιςυνάπτεται ςτθν ΡΟΛ. 1213/2018. Στθ 

νζα διλωςθ παράςταςθσ πρζπει να αναφζρονται, επιπλζον των ςτοιχείων τθσ αρχικισ αίτθςθσ 

ρφκμιςθσ, και τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ, να απαλειφκεί θ αναφορά ςτθ 

ςυηιτθςθ του αιτιματοσ για επικφρωςθ προδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζκδοςθ προςωρινισ 

διαταγισ (εφόςον ζχει ιδθ λάβει χϊρα θ ςυηιτθςθ αυτι) και να αντικαταςτακεί θ φράςθ «κακϊσ 

και ςε κάκε μετ’ αναβολι δικάςιμο» από τθ φράςθ «κακϊσ και ςε τυχόν επανάλθψθ τθσ 

ςυηιτθςθσ», ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νζου άρκρου 4ΙΒ του νόμου (βλ. κατωτζρω 

ςτο κεφ. Δ.2. τθσ παροφςασ). 

 Αναφορικά με τον τρόπο αποςτολισ των απόψεων και τθσ διλωςθσ παράςταςθσ 

εφαρμόηονται κατ’ αρχιν τα οριηόμενα ςτθν ΡΟΛ. 1213/2018 (κεφ. Δ.3.). Σθμειϊνεται, ωςτόςο, 

ότι ςτθν παρ. 1 του άρκρου 4Θ του ν. 3869/2010 προβλζπεται και θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ 

κατάκεςθσ και τιρθςθσ του φακζλου δικογραφίασ ςε θλεκτρονικι μορφι ςε όςα δικαςτιρια 

ζχουν ενταχκεί ςτο Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν Υποκζςεων για τθν Ρολιτικι 

και Ροινικι Διαδικαςία (ΟΣΔΔΥ-ΡΡ). 

Κατά τα λοιπά, για τθν εξζταςθ των εν λόγω δικαςτικϊν υποκζςεων και τθ διατφπωςθ των 

απόψεων του Δθμοςίου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν εγκφκλιο ΡΟΛ 1213/2018, ςε ςυνδυαςμό με 

τισ εγκυκλίου ΡΟΛ. 1036/2016 και 1222/2018.  

Εξυπακοφεται, ότι εξακολουκεί να ιςχφει, αναφορικά με τθν εκπροςϊπθςθ του Δθμοςίου 

ωσ πιςτωτι ςτθ ςυηιτθςθ αιτιςεων του ν. 3869/2010 που επαναπροςδιορίηονται με τθν 

παροφςα διαδικαςία των άρκρων 4Α ζωσ 4Κ του νόμου, θ δυνατότθτα που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 46 του ν. 4569/2018, να ηθτθκεί αιτιολογθμζνα από τον αρμόδιο Ρροϊςτάμενο Υπθρεςίασ 

τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ υποκζςεων που παρουςιάηουν ιδιαίτερα 

νομικά προβλιματα, ο οριςμόσ, ωσ εκπροςϊπου του Δθμοςίου, μζλουσ του Ν.Σ.Κ. ι δικθγόρου, 

ςε ζδρεσ Ρρωτοδικείων που δεν λειτουργεί Γραφείο του Ν.Σ.Κ. (βλ. κεφ. Ε.2. τθσ ΡΟΛ. 

1213/2018).  

Κατόπιν των ανωτζρω, επιςθμαίνονται ιδιαίτερα: i. θ ςφντομθ προκεςμία που 

προβλζπεται ςτο νόμο για τθν αποςτολι των απόψεων του Δθμοςίου, θ οποία ζχει ωσ αφετθρία, 

όπωσ προαναφζρκθκε, όχι τθν θμερομθνία επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ, αλλά τθν 

θμερομθνία κατάκεςισ τθσ ςτθ γραμματεία του ειρθνοδικείου, που μπορεί να απζχει ζωσ και 30 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςτο Δθμόςιο, με αποτζλεςμα το χρονικό περικϊριο για τισ ενζργειεσ 

τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ να περιορίηεται ενδεχομζνωσ ςτθν πράξθ ςε μόλισ 30 θμζρεσ (αντί 

60), ii. θ υποχρζωςθ επανυποβολισ, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ διαδικαςίασ, απόψεων που τυχόν 

ζχουν ιδθ υποβλθκεί επί τθσ κφριασ αίτθςθσ ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, με τυχόν 

επικαιροποίθςθ αυτϊν, κακϊσ και υποβολισ νζασ διλωςθσ παράςταςθσ, με προςαρμογι του 

περιεχομζνου αυτισ, κατά τα προαναφερκζντα και iii. το ενδεχόμενο ταυτόχρονθσ κατάκεςθσ 

μεγάλου αρικμοφ αιτιςεων επαναπροςδιοριςμοφ αρμοδιότθτασ τθσ ίδιασ Υπθρεςίασ τθσ 

ΑΔΑ: ΩΜΤΖ46ΜΠ3Ζ-ΜΣΞ



 
 

8 
 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ, με αποτζλεςμα να απαιτείται ο χειριςμόσ από αυτιν μεγάλου αρικμοφ 

υποκζςεων εντόσ του ίδιου χρονικοφ διαςτιματοσ. 

 

Δ. Συηιτθςθ τθσ αίτθςθσ και ζκδοςθ απόφαςθσ – Ενθμζρωςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

 

1. Δικάςιμοσ 

Ο οριςμόσ δικαςίμου για τισ αιτιςεισ που ειςάγονται προσ ςυηιτθςθ κατ’ εφαρμογι τθσ 

διαδικαςίασ των άρκρων 4Α ζωσ 4Κ του ν. 3869/2010 γίνεται μετά το κλείςιμο τθσ δικογραφίασ, 

δθλαδι μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ για τθν κατάκεςθ προτάςεων (άρκρο 4 Θ) και τθν 

κατάκεςθ τυχόν προςκικθσ-αντίκρουςθσ (άρκρο 4Θ). Στθν παρ. 1 του άρκρου 4ΙΒ προβλζπεται 

ςφντομθ προκεςμία για τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ, ιτοι εντόσ 45 θμερϊν από το κλείςιμο τθσ 

δικογραφίασ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υπζρβαςθσ του προβλεπόμενου ςτον κανονιςμό του 

δικαςτθρίου ανϊτατου αρικμοφ υποκζςεων ανά δικαςτι, οπότε θ δικάςιμοσ πρζπει να ορίηεται 

κατά νόμο ςτον «απολφτωσ αναγκαίο χρόνο».  

Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 4ΙΒ, το πινάκιο του ειρθνοδικείου, δθλαδι το βιβλίο 

ςτο οποίο καταχωρίηονται οι υποκζςεισ που κα ςυηθτθκοφν ςε κάκε δικάςιμο (άρκρο 226 ΚΡολΔ) 

μπορεί να τθρείται και θλεκτρονικά. Επίςθσ, ςτθν ανωτζρω παράγραφο, προβλζπεται θ 

δυνατότθτα γνωςτοποίθςθσ ςτουσ διαδίκουσ, με πρωτοβουλία του γραμματζα του δικαςτθρίου, 

τθσ δικαςίμου που ορίςκθκε, με αποςτολι θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ςτισ διευκφνςεισ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου αυτϊν.  

 

2. Διαδικαςία ςυηιτθςθσ 

Στισ παρ. 3 – 5 του άρκρου 4ΙΒ, ρυκμίηεται θ διαδικαςία ςυηιτθςθσ των υποκζςεων του ν. 

3869/2010 που επαναπροςδιορίηονται κατ’ εφαρμογι του νζου νόμου.   

Σφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, ςε αντίκεςθ με τα ιςχφοντα ςιμερα ςτισ δίκεσ του ν. 

3869/2010 (και, εν γζνει, ςτισ δίκεσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ) και για λόγουσ επιτάχυνςθσ τθσ 

διαδικαςίασ, κατά τθ δικάςιμο δεν εξετάηονται μάρτυρεσ και θ υπόκεςθ ςυηθτείται και χωρίσ τθν 

παρουςία των διαδίκων ι των πλθρεξοφςιων δικθγόρων τουσ, χωρίσ τθ δυνατότθτα αναβολισ τθσ 

ςυηιτθςθσ. Οι κανόνεσ περί υποχρεωτικισ προφορικισ ςυηιτθςθσ ςτισ δίκεσ εκοφςιασ 

δικαιοδοςίασ (παρ. 2 του άρκρου 115 ΚΡολΔ) και προβολισ ιςχυριςμϊν μζχρι τθν περάτωςθ τθσ 

ςυηιτθςθσ (άρκρο 745 ΚΡολΔ) δεν ζχουν εφαρμογι. 

Ο νόμοσ προβλζπει, ωςτόςο, τθ δυνατότθτα επανάλθψθσ τθσ ςυηιτθςθσ, με διάταξθ που 

κοινοποιείται ςτουσ διαδίκουσ με θλεκτρονικά μζςα και επζχει κζςθ κλιτευςθσ, αν το δικαςτιριο 

κρίνει, ότι θ εξζταςθ μαρτφρων ςτο ακροατιριο ι θ παροχι διευκρινίςεων από τουσ διαδίκουσ 

είναι απολφτωσ αναγκαία, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου.  

 

3. Ενθμζρωςθ για τθν ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ – Άςκθςθ ενδίκων μζςων 

α. Σφμφωνα με το άρκρο 4ΙΔ του ν. 3869/2010, θ  απόφαςθ εκδίδεται το αργότερο εντόσ 

ζξι (6) μθνϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ και μπορεί να αναρτθκεί με 

επιμζλεια τθσ γραμματείασ του οικείου δικαςτθρίου και ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα. 

 Πςον αφορά τθν άςκθςθ ενδίκων μζςων, επιςθμαίνεται θ ειδικι προκεςμία που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4ΙΗ («Ζνδικα Μζςα») του ν. 3869/2010, αναφορικά με τθν άςκθςθ 
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ζφεςθσ κατά των αποφάςεων που εκδίδονται με τθν εν λόγω διαδικαςία. Σφμφωνα με το άρκρο 

4ΙΗ, ςε περίπτωςθ που δεν ζχει λάβει χϊρα επίδοςθ τθσ απόφαςθσ ςτο Δθμόςιο, θ προκεςμία για 

τθν άςκθςθ ζφεςθσ είναι ζξι (6) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ (αντί τθσ αντίςτοιχθσ, 

γενικά ιςχφουςασ, προκεςμίασ των 2 ετϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ, που προβλζπεται 

ςτο άρκρο 518 του ΚΡολΔ). Σε περίπτωςθ που θ απόφαςθ επιδοκεί ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, 

ιςχφει θ προκεςμία των τριάντα (30) θμερϊν από τθν επίδοςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του 

άρκρου 518  του ΚΡολΔ, ςτθν οποία παραπζμπει το άρκρο 4ΙΗ του ν. 3869/2010. 

 Υπενκυμίηεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 46 του ν. 4569/2018 τα ζνδικα μζςα κατά των 

δικαςτικϊν αποφάςεων του ν. 3869/2010 (ζφεςθ και αναίρεςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 14 του 

νόμου) αςκοφνται για λογαριαςμό του Δθμοςίου από μζλοσ του Ν.Σ.Κ. ι δικθγόρο του Δθμοςίου 

ςε ζδρεσ Ρρωτοδικείων που δεν λειτουργεί Γραφείο Ν.Σ.Κ. Για τθν  άςκθςι τουσ ακολουκείται θ 

διαδικαςία που ορίηεται ςτθ ςχετικι εγκφκλιο ΡΟΛ. 1213/2018 (κεφ. Ε.1.). Ομοίωσ, ςε περίπτωςθ 

άςκθςθσ ζνδικου μζςου από άλλο διάδικο (που ςτρζφεται κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου), ο 

φάκελοσ αποςτζλλεται ςτο Ν.Σ.Κ., το οποίο και αναλαμβάνει ςτο ςτάδιο αυτό τθν εκπροςϊπθςθ 

του Δθμοςίου. 

 

 β. Δεδομζνου ότι δεν προβλζπεται ςτο νόμο υποχρζωςθ επίδοςθσ ι αποςτολισ (από τθ 

γραμματεία του δικαςτθρίου) ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ των δικαςτικϊν αποφάςεων του ν. 

3869/2010 και ότι οι εν λόγω δικαςτικζσ υποκζςεισ πρϊτου βακμοφ δεν παρακολουκοφνται κατ’ 

αρχιν, μετά το ν. 4569/2018, από το Ν.Σ.Κ., είναι επιβεβλθμζνθ, ςτο μζτρο του δυνατοφ, θ 

τακτικι παρακολοφκθςθ από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ πορείασ των δικϊν αυτϊν και τθσ 

ζκδοςθσ αποφάςεων επί των αιτιςεων του ν. 3869/2010, δίνοντασ προτεραιότθτα ςτισ υποκζςεισ 

ςτισ οποίεσ τίκενται υπ’ όψιν του δικαςτθρίου ςτοιχεία που αφοροφν τθ μθ ςυνδρομι των 

νόμιμων προχποκζςεων για τθν υπαγωγι του αιτοφντοσ ι οφειλϊν αυτοφ ςτο πεδίο εφαρμογισ 

του ν. 3869/2010, ςε ςυνδυαςμό με τθν φπαρξθ αξιόλογου οικονομικοφ αντικειμζνου αναφορικά 

με τισ απαιτιςεισ του Δθμοςίου. Θ ανάγκθ αυτι, είναι εντονότερθ, όπωσ είναι ευνόθτο, 

αναφορικά με τισ αιτιςεισ που επαναπροςδιορίηονται ςτο πλαίςιο τθσ νζασ διαδικαςίασ των 

άρκρων 4Α ζωσ 4Κ του νόμου, λόγω τθσ αναμενόμενθσ εκδίκαςθσ μεγάλου αρικμοφ υποκζςεων 

εντόσ ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ και τθσ ςυντομότερθσ (ςε ςχζςθ με τα γενικά ιςχφοντα 

κατ’ άρκρο 518 ΚΡολΔ) προκεςμίασ για τθν άςκθςθ ζφεςθσ. 

Ρθγζσ άμεςθσ ενθμζρωςθσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ για τθν ζκδοςθ δικαςτικισ 

απόφαςθσ επί των εν λόγω αιτιςεων, ςε περίπτωςθ μθ επίδοςθσ ι, κατ’ άλλο τρόπο, 

γνωςτοποίθςθσ αυτισ από τον ενδιαφερόμενο οφειλζτθ, είναι οι κάτωκι: 

i. Θ προβλεπόμενθ ςτο ν.4745/2020 θλεκτρονικι πλατφόρμα, ςτθν οποία δφναται να 

αναρτϊνται, κατ’ άρκρο 4ΙΔ του ν. 3869/2010, οι δικαςτικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται 

ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αυτισ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ανάρτθςθ ςτθν πλατφόρμα 

προβλζπεται ςτο νόμο ωσ δυνθτικι. 

ii. Το αρχείο των αιτιςεων του ν. 3869/2010 που τθρείται ςτθ γραμματεία κάκε 

ειρθνοδικείου, όπου εγγράφονται τα ονόματα των αιτοφντων, θ πορεία των αιτιςεων 

τουσ και οι αποφάςεισ που εκδίδονται κατ’ άρκρο 13 του ν. 3869/2010. 

iii. H «Ψθφιακι Ρφλθ Ρολιτικισ και Ροινικισ Δικαιοςφνθσ του ΟΣΔΔΥ» (www.solon.gov.gr), 

μόνο αναφορικά με τθν πορεία των υποκζςεων ςτα Ειρθνοδικεία Αττικισ και 
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Θεςςαλονίκθσ, με κριτιρια αναηιτθςθσ το αρμόδιο δικαςτιριο και τα ςτοιχεία 

κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ (αρικμό/ζτοσ). Από τον ανωτζρω ιςτότοπο παρζχεται όμωσ, ωσ 

γνωςτόν, ενθμζρωςθ μόνο για το αποτζλεςμα τθσ ςυηιτθςθσ, τα ςτοιχεία τθσ 

δικαςτικισ απόφαςθσ και το «είδοσ διατακτικοφ» (δεκτι/δεκτι εν μζρει/απορρίπτεται) 

και όχι για το ςυνολικό περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ.    

 

 γ. Στο άρκρο 4ΙΣΤ του νόμου προβλζπεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ τριτανακοπισ, για τθν 

ακφρωςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ ι του τυχόν επικυρωκζντοσ πρακτικοφ διαμεςολάβθςθσ (βλ. 

κατωτζρω, κεφ. Ε τθσ παροφςασ) από «πιςτωτζσ που δεν προςζλαβαν τθν ιδιότθτα του 

διαδίκου», εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ι τθν επικφρωςθ του 

πρακτικοφ.  

 Ηιτθμα άςκθςθσ τριτανακοπισ ενδζχεται να ανακφψει ςε περίπτωςθ που δεν είχε 

επιδοκεί ςτο Δθμόςιο θ αίτθςθ επί τθσ οποίασ εκδόκθκε θ δικαςτικι απόφαςθ, με αποτζλεςμα 

να μθν αποςταλοφν οι απόψεισ του ςτθ δίκθ με διλωςθ παράςταςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 

όπωσ και για τθν άςκθςθ κάκε ενδίκου βοθκιματοσ ι μζςου ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ του ν. 

3869/2010, το Δθμόςιο εκπροςωπείται από μζλοσ του Ν.Σ.Κ. ι δικθγόρο του Δθμοςίου ςε ζδρεσ 

Ρρωτοδικείων που δεν λειτουργεί Γραφείο Ν.Σ.Κ. 

 

Ε. Διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ 

 

 Τζλοσ, ςτο νζο άρκρο 4ΙΕ («Διαμεςολάβθςθ») του ν. 3869/2010 προβλζπεται θ 

δυνατότθτα κάκε διαδίκου, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, να προςκαλζςει τουσ 

υπόλοιπουσ διαδίκουσ, τουσ πιςτωτζσ ι τον αιτοφντα, ςε απόπειρα εξωδικαςτικισ επίλυςθσ τθσ 

διαφοράσ με διαμεςολάβθςθ. Θ απόπειρα διενεργείται ςφμφωνα με τα άρκρα 5, 7 και 8 του ν. 

4640/2019 («Διαμεςολάβθςθ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ», ΦΕΚ Αϋ 190). Θ πρόςκλθςθ 

για διαμεςολάβθςθ δεν αναςτζλλει τθ διαδικαςία ι τισ προκεςμίεσ που προβλζπονται ςτο νζο 

νόμο. Εφόςον ο αιτϊν και οι πιςτωτζσ καταλιξουν ςε ςυμφωνία, θ κατάρτιςθ πρακτικοφ 

διαμεςολάβθςθσ επάγεται αυτοδίκαιθ κατάργθςθ τθσ δίκθσ ωσ προσ αυτοφσ.  

  Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ πρόςκλθςθσ του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι, ςε διαδικαςία 

διαμεςολάβθςθσ κατά το νζο άρκρο 4ΙΕ του ν. 3869/2010, το Δθμόςιο εκπροςωπείται από τον 

αρμόδιο για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ των οφειλϊν Ρροϊςτάμενο Υπθρεςίασ τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 6 του άρκρου 20 του ν. 3086/2002, όπωσ αντικαταςτάκθκε με 

το άρκρο 46 του ν. 4569/2018, ςφμφωνα με ςχετικζσ διευκρινίςεισ που παραςχζκθκαν από το 

Ν.Σ.Κ. (ςχετικό ζγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 155997/24-11-2020 τθσ Κ.Υ. του Ν.Σ.Κ.). 

  

Συν.: 1.Απόςπαςμα του ΦΕΚ 214 Αϋ/6-11-2020: άρκρα 1 και 101 (ζναρξθ ιςχφοσ) του ν. 4745/2020 
(6 ςελίδεσ)  
2. ΦΕΚ 5278 Βϋ/30-11-2020 : θ υπ’ αρικ. 136042 ΕΞ/30-11-2020 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 
Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ και Επικράτειασ (7 ςελίδεσ) 
 

Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΘΣ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ  
 Α. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Γ’   
2. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ  
3. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 

 
Β. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 

1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια) 
2. Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 
3. Αποδζκτεσ Ρίνακα Δϋ  
4. Κεντρικι Υπθρεςία του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 
5. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου 
6. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Ρολιτικισ και Δθμόςιασ Ρεριουςίασ 
7. Υπουργείο Δικαιοςφνθσ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςε όλα τα Ειρθνοδικεία)  
8. Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ 

 
Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

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