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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΚΤΒΔΡΝΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΥΡΔΟΤ 

ΔΙΓΙΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΥΡΔΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ 

ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 
 

 Αζήλα,        Απξηιίνπ 2019 
Αξηζκ. πξση.:  

 
 
 

 
 

ΘΔΜΑ: «Πποζδιοπιζμόρ ζςνειζθοπάρ ηος Γημοζίος ζηο πλαίζιο ηος άπθπος 76 Ν. 
4605/2019 (Α’ 52) «Δναπμόνιζη ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία 
(ΔΔ) 2016/943 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 8ηρ 
Ιοςνίος 2016 ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν 
επισειπημαηικών πληποθοπιών πος δεν έσοςν αποκαλςθθεί (εμποπικό 
απόππηηο) από ηην παπάνομη απόκηηζη, σπήζη και αποκάλςτή ηοςρ (EEL 
157 ηηρ 15.06.2016). Μέηπα για ηην επιηάσςνζη ηος έπγος ηος Τποςπγείος 
Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ και άλλερ διαηάξειρ» 

 
ΑΠΟΦΑΖ 

 
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ OΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΦΑΛΙΖ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Tν άξζξν 82 παξ.  5 ηνπ λ. 4605/2019 (Α΄ 52) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ινπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ 

απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 

15.06.2016). Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (98 Α’). 

3. Σν π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 125/2016 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ 

θαη Τθππνπξγψλ» (210 Α’). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 22/2018 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ θαη 

Τθππνπξγψλ» (37 Α’). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 88/2018 («Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ 

θαη Τθππνπξγψλ» (160 Α’). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (181 Α’).  
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8. Σν π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (168 Α’) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

10. Σελ Τ28 (2168 Β’/9.10.2015) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 

ζηελ Αλαπιεξψηξηα Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο Θεαλψ Φσηίνπ θαη ηηο αξηζκ. Τ70 (2441 Β’/13.11.2015), Τ43 (1510 

Β’/03.05.2017) θαη Τ24 (1546 Β’/04.05.2018) ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

11. Σελ Τ29 (2168 Β’/9.10.2015) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 

ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Υνπιηαξάθε». 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. Οηθ. 44549/Γ.912193/8.10.2015 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, Αλαζηάζην Πεηξφπνπιν» (2169 Β’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (143 

Α’), φπσο ηζρχεη. 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (87 Α΄), φπσο ηζρχεη. 

15. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηνπ λ. 3979/2011 (Α΄ 138) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4174/2013 «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (170 Α΄), 

φπσο ηζρχεη. 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3607/2007 «χζηαζε θαη θαηαζηαηηθφ ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ΑΔ (Η.Γ .Ι.Κ.Α. ΑΔ) θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο 

θαη νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο» (245 Α’), φπσο ηζρχεη. 

18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4520/2018 «Μεηεμέιημε ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ ζε 

Οξγαληζκφ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΟΠΔΚΑ) θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (30 Α΄) 

19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 λ. 4557/2018 (139 Α΄) «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

20. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Γεκνζίνπ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 9 Ν. 

«Πξφγξακκα επηδφηεζεο απνπιεξσκήο ζηεγαζηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ κε 

ππνζήθε ζε θχξηα θαηνηθία», θαζψο θαη ησλ εηδηθφηεξσλ δεηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

απφδνζε ηεο ζπλεηζθνξάο απηήο. 

21. Σελ αξηζκ. 15316/3340/4.4.2019 αλάιεςε ππνρξέσζεο κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη ην 

πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ επξψ (150.000.000 επξψ) ζε βάξνο ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ Λ.Α.Δ. 1033-202-2310506899 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 
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22. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε πξνθαιείηαη δαπάλε χςνπο 

150.000.000 επξψ γηα ην έηνο 2019, απνθαζίδνπκε: 

 
 

ΑΠΟΦΑΙΕΟΤΜΔ  
 
 

Άπθπο 1 
ςνειζθοπά Γημοζίος 

 
Σν Γεκφζην ζπλεηζθέξεη ζηηο κεληαίεο θαηαβνιέο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθαξκνγή 
ηνπ άξζξνπ 75 Ν. 4605/2019 (Α΄ 52) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 
(ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ινπλίνπ 2016 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη 
απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.06.2016). Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ 
ηνλ νθεηιέηε ζην πιαίζην ππαγσγήο ηνπ ζην λφκν απηφ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ. 
 
 

 
 Άπθπο 2 
Οπιζμοί  

 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 
 

1. «Οθεηιέηεο» νξίδεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη θξηζεί επηιέμηκνο θαη έρεη 
απνδερζεί πξφηαζε ξχζκηζεο γηα φιεο ηηο γηα φιεο ηηο νθεηιέο πνπ είλαη επηδεθηηθέο 
ξχζκηζεο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 68 λ. 4605/2019 (Α΄ 52). 

2. «Πηζησηέο» νξίδνληαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ  
νπνίσλ ν νθεηιέηεο έρεη απνδερζεί πξφηαζε ξχζκηζεο ζην πιαίζην ηνπ λ. 
4605/2019 (Α΄ 52). 

3. «Δηήζην δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ εηζνδεκάησλ 
ηνπ αηηνχληνο, ηνπ ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ, κεησκέλν θαηά ηνπο 
αλαινγνχληεο θφξνπο, ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ. 
4172/2013 θαη ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011 (Α΄ 152). ην 
«νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθνξνιφγεηα, θαζψο θαη ηα 
απηνηειψο θνξνινγνχκελα πνζά. 

4.  «Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ»: θάζε ελήιηθν άηνκν πνπ δηακέλεη κφλν ηνπ ζε 
θαηνηθία θαη δελ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ελειίθσλ έσο 25 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζε 
παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ή ζρνιεία ή ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή 
θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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5. «Πνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ»: φια ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα 
ζηέγε. ην πνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ εληάζζνληαη νη ζχδπγνη θαη ηα εμαξηψκελα 
κέιε. 

6.  «Δμαξηψκελα Μέιε»: ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ.4172/2013 
(Α’ 167). 

7. «Αλήιηθα κέιε»: ηα κέιε ηνπ πνιππξφζσπνπ λνηθνθπξηνχ έσο 18 εηψλ.  
8. «Απξνζηάηεπηα ηέθλα»: ηα αλήιηθα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ είλαη νξθαλά θαη απφ 

ηνπο δχν γνλείο ή πνπ θαλείο γνλέαο δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηε γνληθή ηνπο κέξηκλα, 
ιφγσ αζζελείαο, αλαπεξίαο, θξάηεζεο ή ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαη πνπ ε επηκέιεηά 
ηνπο έρεη αλαηεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε ζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

9. «Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα»: έλαο κφλνο γνλέαο (άγακνο, ζε ρεξεία ή δηαδεπγκέλνο, ή 
ιφγσ θξάηεζεο ηνπ έηεξνπ γνλέα ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα), ν νπνίνο αζθεί θαη` 
απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε κε δηθαζηηθή απφθαζε ή 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ πξνζσξηλή ή 
κφληκε επηκέιεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ην λνηθνθπξηφ ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα κέιε 
ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, δειαδή ηνλ γνλέα θαη έλα ή πεξηζζφηεξα ηέθλα, εθ 
ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζα πξέπεη λα είλαη αλήιηθν. 

10. «πλεηζθνξά Γεκνζίνπ» λνείηαη ην πνζφ πνπ ζπλεηζθέξεη ην Γεκφζην πνπ 
αληηζηνηρεί ζε ηκήκα ηνπ πνζνχ ηεο κεληαίαο δφζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ 
πξφηαζε ξχζκηζεο νθεηιψλ πνπ έρεη απνδερζεί ν νθεηιέηεο ζην πιαίζην ππαγσγήο 
ηνπ ζην λ. 4605/2019.  

11. «Μεληαία δφζε»: ε κεληαία δφζε ηεο πξφηαζεο ξχζκηζεο νθεηιψλ πνπ είλαη 
επηδεθηηθέο ξχζκηζεο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 68 λ. 4605/2019 
(Α΄ 52) θαη έρεη απνδερζεί ν νθεηιέηεο ζην πιαίζην ππαγσγήο ηνπ ζην λφκν απηφ.  

12. «Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Πξνζηαζίαο Κχξηαο Καηνηθίαο» λνείηαη ε πιαηθφξκα ηνπ 
άξζξνπ 71 λ. 4605/2019 (Α΄ 52) πνπ ηεξείηαη αξκνδίσο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο 
Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Υξένπο (Δ.Γ.Γ.Ι.Υ.), www.keyd.gov.gr  ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 71 ηνπ λφκνπ απηνχ.  

13. «Η.ΓΙ.Κ.Α. ΑΔ» λνείηαη ε  αλψλπκε εηαηξία Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

14. «Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα ΗΓΙΚΑ» λνείηαη ε πιαηθφξκα πνπ ζα αλαπηχμεη ε ΗΓΙΚΑ 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ.  

 
 
 

  

  

Άπθπο 3 
Ποζό ςνειζθοπάρ Γημοζίος - Γιάπκεια σοπήγηζηρ 

 
1. Η ζπλεηζθνξά ηνπ Γεκνζίνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εηδηθφ δεζκεπκέλν θαη 

αθαηάζρεην ινγαξηαζκφ κε δηθαηνχρν ηνλ νθεηιέηε, νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 
 

α. Γηα κνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα:  
 αα) απφ 0 € έσο 3.125,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 50% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 

http://www.keyd.gov.gr/
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   ββ) απφ 3.125,01 € έσο 6.250,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 40% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   γγ) απφ 6.250,01 € έσο 9.375,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 30% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   δδ) απφ 9.375,01 € έσο 12.500,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 20% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
 
β. Γηα κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε έλα εμαξηψκελν κέινο θαη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα:  
 αα) απφ 0 € έσο 4.375,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 50% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   ββ) απφ 4.375,01 € έσο 8.750,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 40% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   γγ) απφ 8.750,01 € έσο 13.125,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 30% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   δδ) απφ 13.125,01 € έσο 17.500,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 20% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
 
γ. Γηα κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε δχν εμαξηψκελα κέιε θαη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα:  
 αα) απφ 0 € έσο 5.625,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 50% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   ββ) απφ 5.625,01 € έσο 11.250,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 40% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   γγ) απφ 11.250,01 € έσο 16.875,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 30% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   δδ) απφ 16.875,01 € έσο 22.500,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 20% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
 
δ. Γηα κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε ηξία ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα κέιε θαη κε εηήζην 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα:  
 αα) απφ 0 € έσο 6.875,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 50% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   ββ) απφ 6.875,01 € έσο 13.750,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 40% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   γγ) απφ 13.750,01 € έσο 20.625,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 30% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   δδ) απφ 20.625,01 € έσο 27.500,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 20% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
 
ε. Γηα πνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ ρσξίο εμαξηψκελα κέιε θαη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα:  
 αα) απφ 0 € έσο 5.250,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 50% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   ββ) απφ 5.250,01 € έσο 10.500,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 40% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
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   γγ) απφ 10.500,01 € έσο 15.750 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 30% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   δδ) απφ 15.750,01 € έσο 21.000,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 20% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
 
ζη. Γηα πνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ κε έλα εμαξηψκελν κέινο θαη κε εηήζην 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα:  
 αα) απφ 0 € έσο 6.500,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 50% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   ββ) απφ 6.500,01 € έσο 13.000,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 40% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   γγ) απφ 13.000,01 € έσο 19.500,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 30% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   δδ) απφ 19.500,01 € έσο 26.000,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 20% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
 
δ. Γηα πνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ κε δχν εμαξηψκελα κέιε θαη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα:  
 αα) απφ 0 € έσο 7.750,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 50% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   ββ) απφ 7.750,01 € έσο 15.550,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 40% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   γγ) απφ 15.550,01 € έσο 23.250,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 30% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   δδ) απφ 23.250,01 € έσο 31.000,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 20% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
 
ε. Γηα πνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ κε ηξία ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα κέιε θαη κε 
εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα:  
 αα) απφ 0 € έσο 9.000,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 50% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   ββ) απφ 9.000,01 € έσο 18.000,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 40% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   γγ) απφ 18.000,01 € έσο 27.000,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 30% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
   δδ) απφ 27.000,01 € έσο 36.000,00 €, ηζνχηαη κε ην 30 % ηεο κεληαίαο δφζεο γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζην 20% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δαλείνπ. 
 

2. Η ρνξήγεζε ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ ν Οθεηιέηεο 
πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
α)  θξίζεθε επηιέμηκνο γηα ππαγσγή ζην 4605/2019 (Α΄ 52). 
β) απνδέρζεθε ηε ζπλαηλεηηθή ξχζκηζε πνπ πξφηεηλαλ νη πηζησηέο γηα φιεο ηηο 
νθεηιέο πνπ είλαη επηδεθηηθέο ξχζκηζεο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 
69 λ. 4605/2019 (Α΄ 52) θαη ην ζπκθσλεζέλ ζρέδην ξχζκηζεο είλαη ζχκθσλν κε ην 
άξζξν 75 ηνπ λφκνπ απηνχ ή επέηπρε ηε δηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ λ. 4605/2019 (Α΄ 52) 
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γ) ε ζπλαηλεηηθή ξχζκηζε πνπ απνδέρζεθε είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 75 παξ. 1 
ηνπ λ. 4605/2019 (Α΄ 52). 
δ) πιεξνί ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. 

3. Η δηάξθεηα ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
επηηεπρζείζαο ξχζκηζεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν απηφ. 

 
 

 
Άπθπο 4 

Γιαδικαζία καηαβολήρ ηηρ ςνειζθοπάρ Γημοζίος 
 
  
Η δηαδηθαζία θαηαβνιήο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ απνηειείηαη απφ ηα θάησζη ζηάδηα: 
 

1. Τπνβνιή Αίηεζεο: 
 

Α) Γηαδηθαζία πλαηλεηηθήο Ρχζκηζεο κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο Πξνζηαζίαο 
Κχξηαο Καηνηθίαο: 
Η αίηεζε ηνπ άξζξνπ 72 λ. 4605/2019 (Α΄ 52) επέρεη ζέζε αίηεζεο θαη γηα ηε πλεηζθνξά 
Γεκνζίνπ. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ην Γεκφζην απνθηά πξφζβαζε ζε φια ηα δεδνκέλα 
θαη ηα έγγξαθα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Οθεηιέηε θαη ησλ Πηζησηψλ ζην πιαίζην 
ηεο δηαδηθαζίαο. Με ηελ πξφηαζε ξχζκηζεο ησλ Πηζησηψλ ηελ νπνία θαιείηαη λα απνδερζεί 
ν Οθεηιέηεο, ελεκεξψλεηαη κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο Πξνζηαζίαο Κχξηαο 
Καηνηθίαο γηα ην πνζφ ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ πνπ δπλεηηθά ηνπ αλαινγεί, ζχκθσλα κε 
ην δεισζέλ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνπ έρεη αλαθηεζεί απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 
θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Με ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο ξχζκηζεο απφ ηνλ νθεηιέηε, ε 
Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Υξένπο εγθξίλεη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ην πνζφ ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα 
ζηνηρεία ζηελ αίηεζε θαη πξνσζεί κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο Πξνζηαζίαο Κχξηαο 
Καηνηθίαο ηελ εγθεθξηκέλε αίηεζε ζηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα ηεο ΗΓΙΚΑ, ε νπνία ηεξεί 
κεηξψν δηθαηνχρσλ πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ. Καηφπηλ, ε ΗΓΙΚΑ πξνβαίλεη ζε πξνψζεζε 
ηεο αίηεζεο ζην φξγαλν πιεξσκήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε 
ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ ζπζηεκάησλ απηνχ πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ νη θαηαβνιέο 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή. 
 
Β)  Γηαδηθαζία Γηθαζηηθήο Ρχζκηζεο:  
Δάλ ιάβεη ρψξα ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ νθεηιέηε κέζσ δηθαζηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα 
κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 77 ηνπ λ. 4605/2019 (Α΄ 52), ν νθεηιέηεο, πξέπεη λα 
κεηαθνξηψζεη ηε δηθαζηηθή απφθαζε, αλά πηζησηή θαη αλά ξπζκηδφκελε νθεηιή ζηελ 
Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Πξνζηαζίαο Κχξηαο Καηνηθίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 
ηνπ άξζξνπ 77 λ. 4605/2019 (Α΄ 52) θαη λα εηζάγεη ζε απηήλ ηα ζηνηρεία ηεο κεληαίαο δφζεο 
πνπ φξηζε ε δηθαζηηθή απφθαζε. Η αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ζηε βάζε ηεο νπνίαο εμεδφζε ε 
δηθαζηηθή απφθαζε, επέρεη ζέζε αίηεζεο θαη γηα ηε πλεηζθνξά Γεκνζίνπ. Καηφπηλ ηεο 
εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ κεληαίαο δφζεο πνπ φξηζε ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαζψο 
θαη ησλ ινηπψλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ εηζνδήκαηνο, ε Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα 
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Πξνζηαζίαο Κχξηαο Καηνηθίαο ππνινγίδεη ην πνζφ πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ. ηε ζπλέρεηα, ε 
Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Υξένπο εγθξίλεη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ην πνζφ ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα 
ζηνηρεία ζηελ αίηεζε, θαη πξνσζεί κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο Πξνζηαζίαο 
Κχξηαο Καηνηθίαο ηελ εγθεθξηκέλε αίηεζε ζηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα ηεο ΗΓΙΚΑ, ε νπνία 
ηεξεί κεηξψν δηθαηνχρσλ πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ. Καηφπηλ, ε ΗΓΙΚΑ πξνβαίλεη ζε 
πξνψζεζε ηεο αίηεζεο ζην φξγαλν πιεξσκήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε 
ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ ζπζηεκάησλ απηνχ πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ νη θαηαβνιέο 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή. ε πεξίπησζε πνπ κεηαμχ ηεο αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαη 
ηεο κεηαθφξησζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ξχζκηζεο έρεη κεζνιαβήζεη ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο, ν νθεηιέηεο ζα πξέπεη λα δεηήζεη απφ ηελ Ηιεθηξνληθή 
Πιαηθφξκα Πξνζηαζίαο Κχξηαο Καηνηθίαο ηελ εθ λένπ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ 
αλαθνξηθά κε ην δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε  
  

Με ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο ξχζκηζεο ή ηε κεηαθφξησζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη 
ηελ έγθξηζε ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ, δειψλνληαη ζε απηή έλαο ή πεξηζζφηεξνη εηδηθνί 
δεζκεπκέλνη θαη αθαηάζρεηνη ινγαξηαζκνί εμππεξέηεζεο αλά ξπζκηδφκελε νθεηιή (κε ηε 
κνξθή ΙΒΑΝ) πνπ ηεξνχληαη ζηνπο πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο ξπζκίζηεθαλ κε ηελ 
πξφηαζε ή ηε δηθαζηηθή απφθαζε ξχζκηζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 
πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 
 
2. Δπεμεξγαζία ηεο αίηεζεο θαη θαηαβνιή ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ 
 
Η εγθξηηηθή απφθαζε ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ πξνσζείηαη ειεθηξνληθά ζηελ 

Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα ηεο ΗΓΙΚΑ, ε νπνία ηεξεί κεηξψν δηθαηνχρσλ πλεηζθνξάο 

Γεκνζίνπ. Καηφπηλ, ε ΗΓΙΚΑ πξνβαίλεη ζε πξνψζεζε ηεο αίηεζεο ζηελ αξκφδηα 

Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (ΟΠΔΚΑ) κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ ζπζηεκάησλ απηνχ, ε νπνία θαη 

πξνβαίλεη αξκνδίσο ζηελ πιεξσκή ησλ πνζψλ ζηνπο νξηζζέληεο ινγαξηαζκνχο κε 

δηαθξηηφ θσδηθφ πίζησζεο. Η πλεηζθνξά Γεκνζίνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δεζκεπκέλνπο θαη 

αθαηάζρεηνπο ινγαξηαζκνχο εμππεξέηεζεο  ησλ ξπζκηδφκελσλ νθεηιψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφηαζε ξχζκηζεο, θαη ε νπνία δελ θαηάζρεηαη νχηε ζπκςεθίδεηαη. 

Η θαηαβνιή ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ γίλεηαη ζε κεληαία βάζε, ήηνη ζα πηζηψλεηαη ζηνλ 

εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ νθεηιέηε απφ ηελ 1ε έσο ηελ 15ε εκεξνινγηαθή εκέξα εθάζηνπ 

κελφο, αξρήο γελλσκέλεο ηνλ επφκελν κήλα ηεο έγθξηζεο απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 

Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Υξένπο. Καζπζηέξεζε ηνπ Γεκνζίνπ λα θαηαβάιιεη ηελ εγθξηζείζα 

ζπλεηζθνξά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έθπησζε ηνπ αηηνχληα θαηά ην άξζξν 80 ηνπ λ. 

4605/2019 (Α΄ 52), κφλν εθφζνλ ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ πνζνχ ζε θαζπζηέξεζε ππεξβαίλεη 

αζξνηζηηθά ηελ αμία ελλέα κεληαίσλ δφζεσλ ζπλεηζθνξάο θαη ν πηζησηήο έρεη ελεκεξψζεη 

ηνλ Οθεηιέηε σο πξνο ηελ ππεξεκεξία ηνπ Γεκνζίνπ ην αξγφηεξν έσο ηνλ έθην κήλα 

ππεξεκεξίαο. ε θάζε πεξίπησζε, θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

θαηαβνιψλ, νη πηζησηέο νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ζε κεληαία βάζε ζηελ Ηιεθηξνληθή 
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Πιαηθφξκα Πξνζηαζίαο Κχξηαο Καηνηθίαο θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ θαη θαηαβιεζέλησλ 

πνζψλ, ψζηε λα δηαπηζηψλνληαη νη θαηαβνιέο γηα ηνλ πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ κήλα.  

  

 
Άπθπο 5 

Αναπποζαπμογή- Γιακοπή ςνειζθοπάρ Γημοζίος 
 
 

1. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ην πνζφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Γεκνζίνπ επαλεμεηάδνληαη 
απηεπαγγέιησο ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Ηιεθηξνληθή 
Πιαηθφξκα Πξνζηαζίαο Κχξηαο Καηνηθίαο δχλαηαη λα αλαθηά απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ηα εηεζίσο δεισζέληα ζηνηρεία νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο θαη εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαηαβνιήο ηεο 
πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ. 
 

2. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πλεηζθνξάο 
Γεκνζίνπ, ν νθεηιέηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην δειψζεη ζηελ Ηιεθηξνληθή 
Πιαηθφξκα Πξνζηαζίαο Κχξηαο Καηνηθίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, κε ηε δηαδηθαζία 
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, θαη πξνψζεζεο απηήο ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4, ην πνζφ πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ αλαπξνζαξκφδεηαη 
αλαιφγσο γηα ην κέιινλ. 

 
3. Η ζπλεηζθνξά ηνπ Γεκνζίνπ δηαθφπηεηαη, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

Α) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε αίηεζε έρεη εγθξηζεί εθ παξαδξνκήο ή 
ηερληθήο αζηνρίαο, ρσξίο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο,  
Β) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ, εθφζνλ απνηειεί κνλνπξφζσπν 
λνηθνθπξηφ,  
Γ) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηφπηλ ηξηψλ δηαδνρηθψλ εληνιψλ πίζησζεο δελ 
έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ λα πηζησζεί ε πλεηζθνξά Γεκνζίνπ ζε ηνπιάρηζηνλ έλα 
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ νθεηιέηε. 
Γ) ε πεξίπησζε πνπ θαηφπηλ ηνπ εηήζηνπ επαλειέγρνπ δηαπηζησζεί φηη ν νθεηιέηεο 
δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  
Δ) ε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ 
βαξχλεη ηνλ ίδην, κε απνηέιεζκα λα ζεκειηψλνληαη ηα θαηά ην άξζξν 80 λ. 
4605/2019 (Α΄ 52) δηθαηψκαηα ηνπ πηζησηή, αθφκα θη αλ απηά δελ αζθεζνχλ. Αλ ν 
δηθαηνχρνο δελ θαηαβάιεη εγθαίξσο ην πνζφ πνπ βαξχλεη ηνλ ίδην, ν ζηγφκελνο 
πηζησηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Πξνζηαζίαο 
Κχξηαο Καηνηθίαο, ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ζεκειίσζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ άξζξνπ 80. Αλ ν πηζησηήο παξαιείςεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη αζθεζνχλ απφ ηνλ πηζησηή ηα δηθαηψκαηα ηνπ άξζξνπ 
80 λ. 4605/2019 (Α΄ 52), ηφηε ν πηζησηήο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζην Γεκφζην 
κε ην λφκηκν ηφθν ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 170) ηα πνζά πνπ 
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απηφ θαηέβαιε απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν πηζησηήο φθεηιε λα είρε ελεκεξψζεη 
ην Γεκφζην.  
Σ) ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 
4. Η πλεηζθνξά Γεκνζίνπ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκνζηεί ζε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία επήιζε κεηαβνιή ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε θαηά ηξφπν ψζηε λα 
δηθαηνχηαη δηαθνξεηηθή πλεηζθνξά Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 3. ε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχηαη κεγαιχηεξεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ, κέρξη 
ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο γηα αλαπξνζαξκνγή ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ θαη ηελ 
έθδνζε λέαο εγθξηηηθήο απφθαζεο, ν νθεηιέηεο νθείιεη λα ζπλερίδεη λα θαηαβάιιεη 
ην πνζφ πνπ ηνλ βαξχλεη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε πεξί 
ζπλεηζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ειάκβαλε κεγαιχηεξν πνζφ 
πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ, ππνινγίδεηαη ην επηπιένλ πνζφ θαη ζπκςεθίδεηαη κε 
κειινληηθέο θαηαβνιέο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ, εθηφο εάλ δελ πθίζηαληαη 
κειινληηθέο θαηαβνιέο, νπφηε θαη επηζηξέθεηαη αηφθσο, σο αρξεσζηήησο 
θαηαβιεζέλ.  
 

5. ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ή αλαπξνζαξκνγήο ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ, νη 
έλλνκεο ζπλέπεηεο εθθηλνχλ κε ηελ θνηλνπνίεζε  ηεο απφθαζεο αλάθιεζεο ηεο 
εγθξηηηθήο απφθαζεο, ή κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο, ζηελ πεξίπησζε ηεο 
αλαπξνζαξκνγήο πξνο ηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα ηεο ΗΓΙΚΑ. Η αλσηέξσ 
απφθαζε γλσζηνπνηείηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζηνλ 
Οθεηιέηε θαη ηνπο Πηζησηέο κέζσ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ην νπνίν απνζηέιιεηαη 
κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο Πξνζηαζίαο Κχξηαο Καηνηθίαο ζηηο 
ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ αίηεζε 
ππαγσγήο ζην λ. 4605/2019 (Α΄ 52). 

 
  
 

Άπθπο 6 
Ασπευζηήηυρ καηαβληθένηα - Αναδπομικόηηηα πληπυμών 

 
 1. Τπφ ηελ επηθχιαμε απζηεξφηεξσλ πνηλψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε πνηληθή 
λνκνζεζία, ζε πεξίπησζε δήισζεο απφ ηνλ αηηνχληα ςεπδψλ ζηνηρείσλ ή απφθξπςεο 
αιεζηλψλ ζηελ αίηεζε ππαγσγήο ζην λ. 4605/2019 (Α΄ 52), κε ζθνπφ ηελ ππαγσγή ηνπ ζε 
απηφλ ελψ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 απηνχ, θαζψο θαη ηνλ 
πξνζπνξηζκφ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο απφ ηε πλεηζθνξά Γεκνζίνπ, εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986 (75 Α`). ε θάζε πεξίπησζε, κεηά απφ 
απηεπάγγειηε ή θαηφπηλ αλαθνξάο έξεπλα, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία παξαπέκπνληαη ζηνλ 
αξκφδην εηζαγγειέα γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελδερφκελσλ πνηληθψλ επζπλψλ ησλ ππεπζχλσλ. 
 
 2. Σα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά θαηαινγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη εληφθσο, κε 
επηηφθην 5%. Γηα ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ εθαξκφδνληαη φζα 
πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ ηνπ λ. 4520/2018 
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(30 Α`). ε πεξίπησζε κε επηζηξνθήο ηνπο αλαδεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). 
 
 3. Δάλ ν νθεηιέηεο δελ έιαβε ην πνζφ ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ πνπ ηνπ αλαινγεί 
εμαηηίαο ακέιεηαο ηνπ νξγάλνπ πιεξσκήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο, ην πνζφ θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ζεξαπείαο ηνπ 
νθεηιέηε πξνο ην φξγαλν απηφ.  
 
 4. Δάλ ν δηθαηνχρνο δελ έιαβε ην πνζφ ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ ιφγσ ηνπ φηη δελ έρεη 
θαηαζηεί δπλαηφλ λα πηζησζεί απηή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
δηθαηνχρνπ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη εθφζνλ ε εγθξηηηθή απφθαζε δελ έρεη 
αλαθιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο, ην πνζφ θαηαβάιιεηαη 
αλαδξνκηθά, κεηά ηελ ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ηεο εγθξηηηθήο 
απφθαζεο.  
 
 
 

Άπθπο 7  
Τποσπεώζειρ οθειλέηη 

 
Γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πλεηζθνξά Γεκνζίνπ, ν Οθεηιέηεο, ν ζχδπγνο θαη ηα εμαξηψκελα 
κέιε ηνπ έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 
 
α) Να ππνβάιιεη Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θάζε έηνο. 
β) Να πξνβαίλεη ζε δήισζε ζηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Πξνζηαζίαο Κχξηαο Καηνηθίαο, 
εθφζνλ επέιζεη κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαβνιή πλεηζθνξάο 
Γεκνζίνπ. 
γ) Να ζπλαηλεί ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ αλψλπκα, απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
δ) Να ζπλαηλεί ζηε δηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο θαη ζε θαη` νίθνλ επηζθέςεηο απφ 
αξκφδηνπο ππαιιήινπο, αλ απαηηεζεί, γηα επηηφπηα επαιήζεπζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ 
λνηθνθπξηνχ. 
 
   
 

Άπθπο 8 
Δνδικοθανείρ πποζθςγέρ 

 
Καηά ηεο εγθξηηηθήο ή απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο 
Ιδησηηθνχ Υξένπο, θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ αλάθιεζεο ή κεηαξξχζκηζεο απηήο 
επηηξέπεηαη ε άζθεζε αηηήζεσο ζεξαπείαο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ 
λ. 2690/1999 (Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο), πξνζθνκίδνληαο φια ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε αλάθιεζε ή ε κεηαξξχζκηζε ηεο απφθαζεο. 
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Άπθπο 9 
Απμόδια όπγανα και ςπηπεζίερ 

 
 Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ είλαη νη εμήο: 
 

1. Η Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο (ΟΠΔΚΑ), σο φξγαλν πιεξσκψλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2, ν νπνίνο 
επηρνξεγείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ θάζε ηξίκελν απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 

2. Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
(Γ.Γ.Π..), ζηηο ππνδνκέο ηεο νπνίαο θηινμελείηαη θαη ιεηηνπξγεί ε Ηιεθηξνληθή 
Πιαηθφξκα Πξνζηαζίαο Κχξηαο Καηνηθίαο  
 

3. Η Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ ρξένπο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 
νπνίαο παξέρεηαη πξφζβαζε ζηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Πξνζηαζίαο Κχξηαο 
Καηνηθίαο θαη ε νπνία εγθξίλεη, αλαθαιεί ή κεηαξξπζκίδεη ηελ απφθαζε γηα ηε 
ρνξήγεζε πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο.   
 

4. Η αλψλπκε εηαηξία Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε νπνία 
ηεξεί ηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πλεηζθνξάο 
Γεκνζίνπ. 

 
Όινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα 
ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ, ζε φιεο ηηο επεμεξγαζίεο 
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο ηεο 
πλεηζθνξάο Γεκνζίνπ θαη ηεο πιεξσκήο απηήο.  
 

 

 

Άπθπο 10 
Έναπξη ιζσύορ 

  

  
Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ  Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΦΑΛΙΖ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

 
ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
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