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1)  Ρύθμιση οφειλών αγροτών - Κριτήρια ένταξης 
 

1.1 Είμαι αγρότης – φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε τράπεζα που είναι υπό εκκαθάριση, 

ενώ έχω οφειλές και προς την εφορία και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ποιες 

οφειλές μπορώ να ρυθμίσω;  

 
Οι ιδιώτες οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική, κτηνοπτηνοτροφική ή 

αλιευτική δραστηριότητα και πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής, που αναφέρονται αναλυτικά 

στην ερώτηση 1.2 που ακολουθεί, μπορούν πλέον να ρυθμίσουν οφειλές τους σε υπό 

εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, εκκαθαριστής των οποίων είναι η PQH Ενιαία 

Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., καθώς και οφειλές τους προς το Δημόσιο (βεβαιωμένες στην ΑΑΔΕ) 

και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΟΓΑ) (βλ. ερώτηση 1.2 παρακάτω).  

 

Το Αγροτικό Πρόγραμμα 2018 της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., μέσω του οποίου 

μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, αφορά ιδιώτες 

οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική, κτηνοπτηνοτροφική ή αλιευτική 

δραστηριότητα (φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με εισόδημα από αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα) και οι οποίοι  ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια 

υπαγωγής (δείτε ερώτηση 1.2 που ακολουθεί και σελ. 13-19 Ερωτήσεις για τη Ρύθμιση 

οφειλών αγροτών προς PQH).  

 

Η ρύθμιση των οφειλών των αγροτών (φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με 

εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα) προς το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, 

γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο 

πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (ΠΟΛ1223/29.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με 

την ΠΟΛ 1116/19.6.2018 & Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 

34124/2768/19.6.2018) (βλ. σχετικά παρακάτω, σελ. 20-40 Ερωτήσεις  για τη Ρύθμιση 

οφειλών αγροτών προς Δημόσιο & ΦΚΑ). 

 

1.2 Ποια είναι τα γενικά κριτήρια υπαγωγής ιδιώτη οφειλέτη – φυσικού προσώπου που 

ασκεί αγροτική, κτηνο/πτηνοτροφική ή αλιευτική δραστηριότητα (φυσικό πρόσωπο 

χωρίς πτωχευτική ικανότητα με εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα) στις διαθέσιμες ρυθμίσεις των οφειλών του προς το Δημόσιο και 

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς τα υπό εκκαθάριση πιστωτικά 

ιδρύματα; 
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Φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013, 

Α΄167) αλλά δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τα 

υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης εφόσον: 

i. Έχει κάνει έναρξη εργασιών. 

ii. Έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. 

iii. Έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης: 

 θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που 

τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,  

ή 

 θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή 

θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. 

iv. Δεν είναι διαχειριστής: 

 Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή 

 Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ). 

v. Δεν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί 

δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης 

για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. 

vi. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο για ένα 

από τα ακόλουθα αδικήματα: 

(αα) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, 

φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και 

επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,  

(ββ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, 

εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση 

δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση 

της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, 

αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος. 

vii. Ικανοποιεί ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που ακολουθούν κατά την υποβολή 

της αίτησης (και αναλόγως με το ποια κριτήρια ικανοποιεί, μπορεί να ρυθμίσει και 

τις αντίστοιχες οφειλές – βλ. παρακάτω ερώτηση 1.4): 

 Έχει οφειλές, οι οποίες στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ήταν σε καθυστέρηση 

πληρωμής μεγαλύτερη των 30 ημερών, προς ένα από τα κάτωθι υπό 
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εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας εκκαθαριστής των οποίων είναι 

η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε: 

 Τράπεζα Κρήτης 

 Proton Bank 

 T Bank 

 ATE Bank 

 Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου 

 ATE Leasing 

 ΤΤ (Πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου 

 Probank 

 First Business Bank (FBB) 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας 

 Πανελλήνια Τράπεζα 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου 

 Έχει βεβαιωμένες οφειλές κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 προς το Δημόσιο 

(βεβαιωμένες στην ΑΑΔΕ). 

 Έχει γεννημένες οφειλές κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 προς τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΟΓΑ) οι οποίες είναι βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ 

έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

(άρθρα 1, 2§1β ΠΟΛ1223/29.12.2017 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 

1116/19.6.2018-ΦΕΚ Β’ 2319 & άρθρα 1, 2§1β Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 34124/2768/19.6.2018-ΦΕΚ Β’ 2018) 

 

1.3 Ποιες κατηγορίες αγροτών δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και ποιες έχουν; 

 
Καταρχήν η πρωτότυπη κτήση, όπως η παραγωγή προϊόντων (καρπών γης, μαλλιού, 

γάλακτος αγέλης) και η διάθεση τούτων, δεν εμπίπτουν στις πράξεις που συνθέτουν την 

εμπορική δραστηριότητα, αφού για την ύπαρξη τέτοιας δραστηριότητας απαιτείται αγορά 

και μεταπώληση κινητών πραγμάτων. Κατά συνέπεια, η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν 

αποτελούν εμπορική δραστηριότητα, αφού δεν υπάρχει το στοιχείο της διαμεσολάβησης. 

Αν όμως τέτοια δραστηριότητα λαμβάνει χώρα συστηματικά και σε ευρεία κλίμακα, με 

χρήση μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων, απασχόληση τρίτων με σκοπό, ειδικά στην 

περίπτωση της κτηνοτροφίας, διάθεσης στο εμπόριο με κέρδος μεγάλων ποσοτήτων 

γάλακτος, μαλλιού, δερμάτων, ζώων για παραγωγή κρέατος και έχει έτσι η 
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δραστηριότητα αυτή οργάνωση κεφαλαίου και εργασίας, με την οποία γίνεται 

κερδοσκοπική εκμετάλλευση των υλών που αγοράζονται, των εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιούνται και της εργασίας των άλλων, τότε η εν λόγω δραστηριότητα είναι 

εμπορική πράξη, διότι εμπεριέχει κατ` ανάγκην τις εμπορικές πράξεις της επιχείρησης 

χειροτεχνίας, βιομηχανίας  και προμήθειας. 

Παραδείγματα: 

1) Αγρότης που ασχολείται με γεωργικές εργασίες, στις οποίες απασχολείται ο ίδιος και ένα 

μέλος της οικογένειάς του, το κέρδος του είναι μικρής κλίμακας και αποτελεί προϊόν του 

προσωπικού του μόχθου, ενώ δεν χρησιμοποιεί οποιασδήποτε φύσης μηχανήματα, στα 

οποία είχε επενδύσει κεφάλαιο για την επίτευξη της δραστηριότητας αυτής, δεν έχει 

πτωχευτική ικανότητα. 

 
Πιο συγκεκριμένα:  

- Αγρότης που καλλιεργεί εκτάσεις, παράγει προϊόντα και τα διαθέτει σε λαϊκές 

αγορές, απασχολώντας τη σύζυγο ή τέκνο του, δεν έχει πτωχευτική ικανότητα. 

- Μισθωτός ή συνταξιούχος που έχει μια έκταση καλλιεργήσιμη και 

εκμεταλλευόμενος αυτήν, την καλλιεργεί και παράγει προϊόντα, τα οποία 

προορίζονται για τη διατροφή του ιδίου και της οικογένειάς του, δεν έχει 

πτωχευτική ικανότητα. 

2) Αγρότης που δεν καλλιεργεί ο ίδιος τις εκτάσεις του, αλλά ασκεί δραστηριότητα με τη 

μορφή οργανωμένης μονάδας, η οποία έχει σημαντικό μέγεθος και σημαντική επένδυση 

κεφαλαίου, απασχολεί προσωπικό, χρησιμοποιεί μηχανήματα, εκμεταλλεύεται με σκοπό το 

κέρδος τις ύλες που αγοράζονται και την εργασία των απασχολουμένων τρίτων (λ.χ. 

επεξεργάζεται, συσκευάζει προκειμένου να μεταπωλήσει ως επεξεργασμένο το προϊόν 

κ.λ.π.), έχει πτωχευτική ικανότητα. 

 
Πιο συγκεκριμένα: 

- Αγρότης που παράγει προϊόντα, με συστηματική οργάνωση της συναφούς 

δραστηριότητἀς του (π.χ. απασχολεί προσωπικό, έχει σημαντικό μέγεθος 

καλλιεργήσιμης έκτασης κλπ.)   και πωλεί σε χονδρέμπορο που ασχολείται με το 

εμπόριο λαχανικών, έχει πτωχευτική ικανότητα. 

- Αγρότης που παράγει ροδάκινα, ο οποίος διαθέτει οργανωμένη μονάδα 

επεξεργασίας και μεταποίησης του ροδάκινου σε κομπόστα και την οποία και 

διαθέτει στο εμπόριο, έχει πτωχευτική ικανότητα.   
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- Κτηνοτρόφος που διατηρεί επιχείρηση - που λειτουργεί ως οργανωμένη μονάδα - 

εκτροφής, πάχυνσης και εμπορίας χοιριδίων, μόσχων κ.λ.π., πωλεί σε τρίτους με 

σκοπό το κέρδος, η οποία λειτουργούσε ως οργανωμένη μονάδα, έχει πτωχευτική 

ικανότητα. 

- Ορνιθοτρόφος που διατηρεί πλήρες πτηνοτροφείο και εκκολαπτήριο πουλιών, 

παράγοντας από αυγά με εκκολαπτικά μηχανήματα και μεταπωλώντας σε τρίτους 

με κέρδος, έχει πτωχευτική ικανότητα. 

- Κτηνοτρόφος που αγοράζει και μεταπωλεί μαλλί προβάτων, έχει πτωχευτική 

ικανότητα, χωρίς να απαιτείται η συστηματική οργάνωση της συναφούς 

δραστηριότητας. 

Σε κάθε περίπτωση η συνδρομή ή μη της πτωχευτικής ικανότητας κρίνεται από τα 

δικαστήρια. Η ΕΓΔΙΧ δίνει απλά κάποιες κατευθύνσεις, χωρίς όμως να δύναται να 

αποφανθεί δεσμευτικά. 

 

1.4 Είμαι αγρότης – φυσικό πρόσωπο που πληρώ τα ανωτέρω κριτήρια υπαγωγής 

(ερώτηση 1.2). Ποιες οφειλές μπορώ να ρυθμίσω;  

 
Ο αγρότης – φυσικό πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια υπαγωγής (ερώτηση 1.2) μπορεί να 

ρυθμίσει: 

 
i. Με το Αγροτικό Πρόγραμμα 2018 της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., 

αγροτικές οφειλές, οι οποίες στις 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν σε καθυστέρηση 

πληρωμής μεγαλύτερη των 30 ημερών, προς ένα από τα κάτωθι υπό 

εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας εκκαθαριστής των οποίων είναι η 

PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε  

 Τράπεζα Κρήτης 

 Proton Bank 

 T Bank 

 ATE Bank 

 Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου 

 ATE Leasing 

 ΤΤ (Πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου 
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 Probank 

 First Business Bank (FBB) 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας 

 Πανελλήνια Τράπεζα 

 Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου 

 
ii. Προς το Δημόσιο βεβαιωμένες οφειλές στην ΑΑΔΕ έως και την 31η  

Δεκεμβρίου 2017), σύμφωνα με την ΠΟΛ1223/29.12.2017 όπως 

τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1116/19.6.2018, .  

Σημειώνεται ότι σε αγρότη με οφειλές προς ρύθμιση άνω των 125.000 €  προς 

το Δημόσιο θα προταθεί ρύθμιση από το Δημόσιο, μόνο εφόσον προσκομίζεται 

από τον αγρότη - οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο 

αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, το κόστος των 

οποίων βαρύνει υποχρεωτικά τον αγρότη - οφειλέτη (αρθ. 9 

ΠΟΛ.1116/19.6.18). 

  (ΠΟΛ1223/29.12.2017 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1116/19.6.2018) 

 
iii. Προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΟΓΑ) γεννημένες οφειλές 

έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017 και βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ έως την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την Υ.Α. 

62134/4100/28.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 

34124/2768/19.6.2018,  

Σημειώνεται ότι σε αγρότη με οφειλές προς ρύθμιση άνω των 125.000 €  προς 

ΦΚΑ θα προταθεί ρύθμιση από το ΚΕΑΟ, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον 

αγρότη - οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης 

οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, το κόστος των οποίων βαρύνει 

υποχρεωτικά τον αγρότη – οφειλέτη.(Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 34124/2768/19.6.2018) 

 

 

 

 

1.5 Εντάσσονται στις διαθέσιμες ρυθμίσεις οφειλέτες - αγρότες οι οποίοι δεν είναι 

υποχρεωμένοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων; 
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Οι αγρότες – φυσικά πρόσωπα οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία (καθώς 

απαλλάσσονται από την τήρηση βάσει σχετικής νομοθεσίας) εντάσσονται στη ρύθμιση των 

ΠΟΛ1223/29.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1116/19.6.2018 και της Υ.Α. 

62134/4100/28.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 34124/2768/19.6.2018, εφόσον 

δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα, έχουν κάνει έναρξη εργασιών και αποκτούν 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013, Α΄167). Συνεπώς εφόσον πληρούν και τις 

λοιπές προϋποθέσεις ένταξης (δείτε σχετική ερώτηση 1.2) μπορούν να ρυθμίσουν τις 

οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΟΓΑ) [παρ. 

4 της υπ’ αρ. οικ. 34124/2768/19.6.2018-ΦΕΚ Β’ 2318 και παρ. 5 της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 

1116/19.6.2018-ΦΕΚ Β’ 2319]. 

Σε σχέση με οφειλές προς τα υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος 

εκκαθαριστής των οποίων είναι η PQH, το Αγροτικό Πρόγραμμα 2018 ισχύει για όλους τους 

ιδιώτες οφειλέτες που ασκούν αγροτική, κτηνο/πτηνοτροφική ή αλιευτική δραστηριότητα 

(φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα με εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα), χωρίς να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ αγροτών που τηρούν βιβλία και 

αυτών που δεν τηρούν βιβλία, κάθε όμως αίτημα θα εξετάζεται από την PQH 

εξατομικευμένα.  

1.6 Εντάσσονται στις διαθέσιμες ρυθμίσεις οφειλέτες - αγρότες οι οποίοι είναι 

υποχρεωμένοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων; 

Οι αγρότες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων εντάσσονται 

στη ρύθμιση των ΠΟΛ1223/29.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1116/19.6.2018 

και της Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 

34124/2768/19.6.2018,  εάν είναι φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 

21 και 47 του ν. 4172/2013, Α΄167) και δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα. Συνεπώς 

εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης (δείτε σχετική ερώτηση 1.2) 

μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης (πρώην ΟΓΑ). 

Οι αγρότες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων δεν 

εντάσσονται στη ρύθμιση εάν είναι φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 
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21 και 47 του ν. 4172/2013, Α΄167) και έχουν την πτωχευτική ικανότητα (εμπορική 

ιδιότητα). Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη της νομολογίας εμπορική ιδιότητα έχει ο 

ασχολούμενος με γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, αν ασκεί αυτή τη δραστηριότητα 

με τη μορφή οργανωμένης μονάδας, η οποία έχει σημαντικό μέγεθος, δηλαδή αν 

πρόκειται για δραστηριότητα η οποία διαθέτει οργάνωση κεφαλαίου και εργασίας και με 

την οποία γίνεται κερδοσκοπική εκμετάλλευση των υλών οι οποίες αγοράζονται, των 

εγκαταστάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται και της εργασίας των απασχολούμενων 

τρίτων (βλ. Βενιέρη, Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 113-114).  Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης του ν. 4469/2017.  

Συνεπώς εάν επιπρόσθετα πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης του ν.4469/2017 και:  

i. έχουν συνολικές προς ρύθμιση οφειλές άνω των €20.000,00 μπορούν να 

ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές βάσει του ν. 4469/2017 

(δείτε σχετικά το αρχείο «Σ1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟΝ Ν.4469/2017» το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link-01_uliko/).  

ii. έχουν συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές έως και €20.000,00 μπορούν 

να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και το ΚΕΑΟ βάσει της 

ΠΟΛ1223/29.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1116/19.6.2018 και της 

Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 

34124/2768/19.6.2018, αντίστοιχα, καθώς και τις οφειλές τους προς τα υπό ειδική 

εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας εκκαθαριστής των οποίων είναι η 

PQH.  

Σε σχέση με τις οφειλές προς τα υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος 

εκκαθαριστής των οποίων είναι η PQH, το Αγροτικό Πρόγραμμα 2018 ισχύει για όλους 

τους ιδιώτες οφειλέτες που ασκούν αγροτική, κτηνο/πτηνοτροφική ή αλιευτική 

δραστηριότητα (φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα με εισόδημα από 

αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα), χωρίς να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ 

αγροτών που τηρούν βιβλία και αυτών που δεν τηρούν βιβλία, κάθε όμως αίτημα θα 

εξετάζεται από την PQH εξατομικευμένα.  

 

http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link-01_uliko/
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1.7 Εντάσσονται στις διαθέσιμες ρυθμίσεις οι οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα που έχουν 

κάνει διακοπή εργασιών και έχουν οφειλές οι οποίες έχουν προέλθει από την άσκηση 

αγροτικής επιχειρηματική δραστηριότητας ενώ δεν είχαν την πτωχευτική ικανότητα; 

Οι αγρότες - φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα που έχουν κάνει διακοπή 

εργασιών μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν προέλθει από την άσκηση της 

αγροτικής επιχειρηματικής τους δραστηριότητας προς το Δημόσιο (σύμφωνα με την 

ΠΟΛ1223/29.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1116/19.6.2018) και τους Φ.Κ.Α. 

(σύμφωνα με την Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 

34124/2768/19.6.2018), μόνο εάν: 

i. υποβάλουν εκ νέου δήλωση έναρξης εργασιών (φυσικών προσώπων) πριν από την 

υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης 

οφειλών, 

ii. έχουν σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης: 

 θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που 

τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,  

ή 

 θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή 

θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και 

iii. πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις της ερώτησης 1.2.  

Σε σχέση με τις οφειλές προς τα υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος 

εκκαθαριστής των οποίων είναι η PQH, το Αγροτικό Πρόγραμμα 2018 ισχύει για όλους τους 

ιδιώτες οφειλέτες που ασκούν αγροτική, κτηνο/πτηνοτροφική ή αλιευτική δραστηριότητα 

(φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα με εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα), κάθε όμως αίτημα θα εξετάζεται από την PQH εξατομικευμένα.  

1.8 Εντάσσονται στις διαθέσιμες ρυθμίσεις οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα χωρίς 

πτωχευτική ικανότητα που αποκτούν εισόδημα τόσο από αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα όσο και από άλλες πηγές (π.χ. μισθωτός, εισόδημα από ακίνητα); 

Ο οφειλέτης αγρότης – φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα για να ρυθμίσει της 

οφειλές του προς το Δημόσιο ( σύμφωνα με την ΠΟΛ1223/29.12.2017, όπως 

τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1116/19.6.2018) και τους Φ.Κ.Α. (σύμφωνα με την Υ.Α. 

62134/4100/28.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 34124/2768/19.6.2018), δεν 

είναι απαραίτητο να αποκτά εισόδημα μόνο από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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Αρκεί ένα μέρος του εισοδήματός του να προέρχεται από την άσκηση αγροτικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς το 

Δημόσιο και Φ.Κ.Α. (ανεξαρτήτως από πού προέρχονται οι οφειλές αυτές). 

Σε σχέση με τις οφειλές προς τα υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος 

εκκαθαριστής των οποίων είναι η PQH, το Αγροτικό Πρόγραμμα 2018 αφορά μόνο τα 

αγροτικά δάνεια, πλην των δανείων με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, αλλά σε κάθε 

περίπτωση η PQH μπορεί να αξιολογήσει στο σύνολο όλες τις οφειλές των ιδιωτών αγροτών 

που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό, προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση για αυτούς.  

1.9 Αν χορηγηθεί ρύθμιση οφειλών και ο οφειλέτης χάσει τη ρύθμιση μπορεί να αιτηθεί 

νέα ρύθμιση; 

Όχι, η ρύθμιση για οφειλές προς το Δημόσιο και τους ΦΚΑ χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη. 

(άρθρο 1 ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 1 Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, ως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν δυνάμει της παρ. 4 της υπ’ αρ. οικ. 34124/2768/19.6.2018-ΦΕΚ 

Β’ 2318 και της παρ. 5 της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1116/19.6.2018-ΦΕΚ Β’ 2319).  

Για τις οφειλές προς υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα 

στη συμφωνία ρύθμισης/συμβιβασμού που θα συναφθεί με την PQH, αφού ο αγρότης-

οφειλέτης αποδεχθεί την τελική πρόταση που θα του γίνει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ρύθμιση οφειλών αγροτών προς PQH (αγροτικά δάνεια 

σε υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα) 
 

2.1 Τι είναι η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.;  
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Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (PQH), ως ειδικός εκκαθαριστής, είναι 

θεματοφύλακας των περιουσιακών στοιχείων όλων των υπό εκκαθάριση πιστωτικών 

ιδρυμάτων της Ελλάδας, δηλαδή πιστωτικών ιδρυμάτων που δε λειτουργούν πλέον σήμερα. 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον ειδικό εκκαθαριστή των υπό εκκαθάριση πιστωτικών 

ιδρυμάτων της Ελλάδας ο οποίος προσφέρει στους οφειλέτες των υπό εκκαθάριση 

πιστωτικών ιδρυμάτων το νέο πρόγραμμα διευθέτησης αγροτικών οφειλών. Σε περίπτωση 

που ο αγρότης – οφειλέτης δεν ρυθμίσει τις οφειλές του με το αγροτικό πρόγραμμα που 

του προσφέρει η PQH (Αγροτικό Πρόγραμμα 2018), τότε ο εκκαθαριστής (η PQH) 

υποχρεούται να καταφύγει είτε σε νομικές ενέργειες είτε στην πώληση των συγκεκριμένων 

δανείων σε fund.      

 

2.2 Δηλαδή η οφειλή μου δεν υπάγεται πια στην Τράπεζα Κρήτης, στην Proton Bank, στην 

Τ Bank, στην ATE Bank, στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, στη Συνεταιριστική 

Τράπεζα Λαμίας, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου, στην ΑΤΕ Leasing, 

στην ΤΤ (Πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), στη Συνεταιριστική Τράπεζα 

Δωδεκανήσου, στην Probank, στη First Business Bank (FBB), στη Συνεταιριστική 

Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Έυβοιας, στην 

Πανελλήνια Τράπεζα, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου; 

 
Η οφειλή σας παραμένει στην Τράπεζα από την οποία είχατε λάβει το/τα δάνειο/α. 

Ωστόσο, λόγω της υπαγωγής της Τράπεζας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, η διεκδίκηση 

των απαιτήσεων έχει περιέλθει στην ευθύνη και εκτελείται από την PQH.  

 

2.3 Είμαι αγρότης και έχω οφειλές προς σε υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα της 

Ελλάδας, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρέπει να κάνω τρεις 

διαφορετικές αιτήσεις; 

 
Όχι, ο οφειλέτης - αγρότης υποβάλλει μία αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr,  με τη 

χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η αίτηση είναι μία και απευθύνεται προς το υπό 

εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα, την ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

υπαγωγής στο Αγροτικό Πρόγραμμα 2018 της PQH (δείτε ερώτηση 1.2) η αίτηση θα 

αποσταλεί στην PQH ως εκκαθαριστή του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος, ενώ θα 

σταλεί και στην ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ, σύμφωνα με την ΠΟΛ1223/29.12.2017, όπως 

http://www.keyd.gov.gr/
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τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1116/19.6.2018 και της Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 34124/2768/19.6.2018. 

Η PQH ως εκκαθαριστής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος εξετάζει την αίτηση και 

προτείνει ρύθμιση μόνο για τις οφειλές προς την ίδια, προσαρμοσμένη στην ικανότητα 

αποπληρωμής του οφειλέτη. 

 Η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα απευθύνουν δύο χωριστές προτάσεις στον οφειλέτη. Η πρόταση 

της ΑΑΔΕ θα ρυθμίζει τις οφειλές προς το Δημόσιο και η πρόταση του ΚΕΑΟ τις οφειλές 

προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Ο οφειλέτης μπορεί να συμφωνήσει και με τις τρεις προτάσεις (της PQH , της ΑΑΔΕ και του 

ΚΕΑΟ) ή με κάποιες από αυτές ή  ακόμα και με καμία από αυτές. Επισημαίνεται ότι η 

αίτηση υποβάλλεται άπαξ από τον οφειλέτη.  

2.4 Τι είναι αυτό το πρόγραμμα της ρύθμισης των αγροτικών δανείων και τι ακριβώς 

μπορεί να διαγραφεί;  

 
Η PQH ως εκκαθαριστής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος προσφέρει ένα νέο και 

ιδιαίτερα προνομιακό πρόγραμμα διευθέτησης αγροτικών οφειλών των ιδιωτών αγροτών, 

κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων οφειλετών της. Δεδομένου ότι αποτελεί την 

τελευταία ευκαιρία για διακανονισμό της οφειλής, το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα 

ρύθμισης ή συμβιβασμού των αγροτικών οφειλών με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους και 3 

βασικά πλεονεκτήματα:  

 Διαγραφή 100% των εξωλογιστικών τόκων (εφόσον τηρηθεί η 

ρύθμιση/συμβιβασμός). 

 Δυνατότητα διαγραφής έως 60% του λογιστικού υπολοίπου (κεφαλαίου), 

ανάλογα με το ύψος της οφειλής, τη δυνατότητα ρύθμισης ή ολικής εξόφλησης της 

οφειλής, την ύπαρξη και την αξία σχετικών εξασφαλίσεων και την οικονομική 

δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.  

 Υπολογισμό των υπολοίπων οφειλής έχοντας εφαρμόσει τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας για  τον ανατοκισμό (τα ονομαζόμενα «πανωτόκια») 

(Ν.3259/2004).  

 
2.5 Τι θα κερδίσω αν ρυθμίσω το αγροτικό μου δάνειο;  
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Με την ένταξη σας στο πρόγραμμα, θα μειωθεί σημαντικά η οφειλή σας καθώς θα σας 

παρασχεθεί «κούρεμα» πανωτοκίων, εξωλογιστικών τόκων καθώς και έως 60% διαγραφή 

κεφαλαίου. Επιπρόσθετα δεν θα επιβαρύνεστε με τόκους υπερημερίας ενώ συμφωνούνται 

νέοι όροι αποπληρωμής, οι οποίοι θα μειώσουν σημαντικά τη δόση του δανείου σας και θα 

σας επιτρέψουν να ανταποκριθείτε στις τρέχουσες υποχρεώσεις σας και να αποπληρώνετε 

στο εξής με συνέπεια την οφειλή σας. Με αυτό τον τρόπο, ανακτάτε τον έλεγχο των 

οικονομικών σας και προγραμματίζετε καλύτερα το μέλλον σας.  

 

2.6 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά όλα μου τα προϊόντα;  

 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της PQH αφορά μόνο τα αγροτικά σας δάνεια αλλά σε κάθε 

περίπτωση η PQH μπορεί να αξιολογήσει στο σύνολο όλες τις οφειλές σας προκειμένου να 

βρεθεί η βέλτιστη λύση για εσάς. Διευκρινίζεται επίσης ότι το Αγροτικό Πρόγραμμα 2018 

της PQH δεν αφορά δάνεια με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου.  

 

Επιπρόσθετα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς 

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Σημειώνεται ότι σε αγρότη με οφειλές προς ρύθμιση 

ανά πιστωτή άνω των 125.000 €  προς Δημόσιο ή/και τους ΦΚΑ θα προταθεί ρύθμιση, μόνο 

εφόσον προσκομίζεται από τον αγρότη - οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο 

αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, το κόστος των οποίων βαρύνει 

υποχρεωτικά τον αγρότη – οφειλέτη.[ 

(ΥΑ οικ. 34124/2768/19.6.2018-ΦΕΚ Β’ 2318 και  ΠΟΛ. 1116/19.6.2018-ΦΕΚ Β’ 2319) 

 

2.7 Έχω δάνειο με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου σε υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα 

εκκαθαριστής του οποίου είναι η PQH. Τι μπορώ να κάνω για τη ρύθμιση του; 

Η ρύθμιση οφειλών προς τα υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας 

εκκαθαριστής των οποίων είναι η PQH και οι οποίες έχουν προέλθει από χορήγηση δανείων 

με την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δεν είναι δυνατή εφόσον είναι ισχυρή η εγγύηση. 

Η εγγύηση δεν είναι ισχυρή, σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ, και ως εκ τούτου 

μπορεί να ρυθμιστεί στις κάτωθι περιπτώσεις: 

i. Η παρακράτηση από το πιστωτικό ίδρυμα χρημάτων υπό μορφή ενεχύρου για το 

σύνολο του ποσού δανείου ή το ανέγγυο από το Ελληνικό Δημόσιο τμήμα του, σε 

νέα κεφάλαια κίνησης. 
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ii. Μεταβολή στις εμπράγματες ή τις ενοχικές εγγυήσεις του δανείου βάσει των 

οποίων χορηγήθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς τη συναίνεση / 

γνώση του εγγυητή – Ελληνικό Δημόσιο. 

iii. Διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη διάρκεια του δανείου ή τις δόσεις (δοσολόγιο) σε 

σχέση με τους όρους που διαλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση βάσει της 

οποίας χορηγήθηκε ή ρυθμίσθηκε το εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο δάνειο. 

iv. Αλλαγή έδρας ή εγκατάστασης της επιχείρησης του βιομηχανικού ή μεταποιητικού 

της χαρακτήρα κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

2.8 Σε περίπτωση που μου παρασχεθεί ρύθμιση του δάνειου μου σε υπό εκκαθάριση 

πιστωτικό ίδρυμα από την PQH πόσο θα πληρώνω το μήνα; 

 

Κάθε αίτημα θα εξετάζεται αναλυτικά και θα αξιολογείται εξατομικευμένα, λαμβάνοντας 

υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσής του, τη 

βιωσιμότητα της οφειλής, την αξία των εξασφαλίσεων, και την πραγματική ικανότητα 

αποπληρωμής του οφειλέτη και του εγγυητή, με πλήρη οικονομική διαφάνεια, έχοντας 

εξαντλήσει όλα τα περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης. Ο οφειλέτης αποδέχεται την τελική 

πρόταση της PQH ως εκκαθαρίστριας του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος και 

συνάπτεται συμφωνία ρύθμισης/συμβιβασμού, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα 

ακυρώνεται.  

2.9 Στην περίπτωση που η ρύθμιση περιλαμβάνει διαγραφές μέρους δανείων πότε θα 

επέλθει η διαγραφή αυτή; 

Οι όποιες διαγραφές έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια της σύμβασης μεταξύ του οφειλέτη 

και της PQH ως εκκαθαριστού του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος θα 

πραγματοποιηθούν μετά την ολοσχερή εξόφληση της ρύθμισης. 

 

2.10 Ποια τα δικαιολογητικά που απαιτείται να επισυνάψει ο οφειλέτης σε περίπτωση      

οφειλής του μόνο προς υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας; 

 
 Πίνακα περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων 

 Έκθεση εκτιμητή ακινήτων  
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 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν.4308/2014 των 

τελευταίων 5 περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον 

προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση 

 Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του 

αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή 

του 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη 

 Αντίγραφο ΑΔΤ / Διαβατήριο 

 Απόδειξη μισθοδοσίας / σύνταξη τελευταίου διμήνου – κάρτα ανεργίας (αν 

υφίσταται) 

 Αντίγραφο απόφασης αναπηρίας (αν υφίσταται) 

 Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου που τυχόν 

έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών (εάν υφίσταται) 

 Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης για αναζήτηση στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ 

 Σε περίπτωση που δεν ανακτηθούν αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

δηλώσεις Ε1, Ε3 των τελευταίων 3 φορολογικών ετών και Δηλώσεις – Πράξεις 

διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους υποβολής της αίτησης και των 5 

προηγούμενων ετών 

 

2.11 Απαιτείται κάποιο ποσό προκαταβολής προς την PQH στο πλαίσιο ρύθμισης 

οφειλών αγροτών μέσω του Αγροτικού Προγράμματος;  

 
Για τη ρύθμιση οφειλών προς υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας μέσω του 

Αγροτικού Προγράμματος της PQH, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η είσπραξη 

προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ύψος της νέας 

δόσης με μικρότερο το ποσό των € 250.  

 

2.12 Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του εξωδικαστικού μηχανισμού;  

 
Όχι, είναι ανεξάρτητο πρόγραμμα αλλά αξιοποιείται στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που 

έθεσε ο νόμος του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν.4469/2017) καθώς η αίτηση γίνεται στην 

πλατφόρμα του εξωδικαστικού.   

 

2.13 Ποια είναι η διάρκεια της ρύθμισης ή του συμβιβασμού;  
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H διάρκεια ρύθμισης μπορεί να είναι έως 10 χρόνια (120 μήνες).  

Στην περίπτωση συμβιβασμού με εφάπαξ εξόφληση σε μία δόση, η καταβολή πρέπει να 

γίνει το πολύ σε 3 μήνες. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση 

του δανείου τότε θα πετύχει το μεγαλύτερο δυνατό κούρεμα (κούρεμα πανωτοκίων, 

εξωλογιστικών τόκων, καθώς και έως 60% διαγραφή κεφαλαίου).     

 

2.14 Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση για ρύθμιση των αγροτικών μου δανείων σε 

υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα εκκαθαριστής του οποίου είναι η PQH; 

  
Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για τη ρύθμιση των συγκεκριμένων αγροτικών σας δανείων 

μέχρι τέλος Νοεμβρίου του 2018.  

 

2.15 Σε τι ενέργειες θα προχωρήσει η PQH ως εκκαθαρίστρια του υπό εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύματος αν δεν πληρώσω τίποτα;  

 
Ο στόχος του Αγροτικού Προγράμματος 2018 είναι η ρύθμιση της οφειλή σας με τον 

καλύτερο και πιο εφικτό τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση η PQH είναι υποχρεωμένη να 

διεκδικήσει την απαίτηση της ειδικής εκκαθάρισης. Πιο συγκεκριμένα, η PQH θα καταφύγει 

είτε σε νομικές ενέργειες είτε στην πώληση των συγκεκριμένων δανειακών απαιτήσεων σε 

fund (εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων του Ν.4354/2015). 

 

2.16 Αν σταματήσω να πληρώνω, δεν θα μου προσφέρει η PQH καλύτερη λύση μετά 

από λίγο καιρό;  

 
Τα συγκεκριμένο πρόγραμμα ρύθμισης είναι η τελευταία δυνατότητα που δίνεται στους 

αγρότες με αγροτικά δάνεια και δε θα επαναληφθεί ούτε θα βελτιωθεί. Αυτό σημαίνει ότι 

στον παρόντα χρόνο, έχετε κατ’ εξαίρεση μια μοναδική ευκαιρία να προβείτε σε οριστική 

λύση της οφειλής σας με τους πιο συμφέροντες όρους για εσάς. 

 

2.17 Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα; Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τη ρύθμιση του 

δανείου μου προς το σε υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα εκκαθαριστής της οποίας 

είναι η PQH; 

 
Θα πρέπει να κάνετε αίτηση:  

 στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) 

https://www.keyd.gov.gr/ ή  
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 στην ιστοσελίδα του taxis https://login.gsis.gr/sso/pages/login.jsp,  

 

συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά (δείτε σχετική ερώτηση 

2.102.10)  Σημειώστε ότι κάποιος συνεργάτης της PQH ενδέχεται να σας τηλεφωνήσει 

για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί των στοιχείων που υποβάλλετε, η 

και για πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.  
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3) Ρύθμιση οφειλών αγροτών προς Δημόσιο και Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης 
 

 

3.1 Ποιες οφειλές προς το Δημόσιο των αγροτών - φυσικών προσώπων ρυθμίζονται; 

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - 

Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών 

που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τις 

προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η 

υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν 

υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές. 

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:  

i. οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό 

συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών 

3869/2010 (Α΄ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για 

οποιονδήποτε λόγο και  

ii. οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη 

σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 ή σύμφωνα με άλλες ειδικές 

διατάξεις. 

(άρθρο 2§§2,3 ΠΟΛ1223/29.12.2017, ως ισχύει μετά την τροποποίηση δυνάμει της παρ. 2 

του άρθρου μόνου της ΠΟΛ. 1116   (ΦΕΚ Β΄ 2319/19.06.2018) 

3.2 Ποιες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των αγροτών - φυσικών 

προσώπων ρυθμίζονται; 

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2017 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 

356/1974), με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο 
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υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 

απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές. 

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση 

ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών 

3869/2010 (Α΄ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε 

λόγο.  

(άρθρο 2§§2,3 Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, ως ισχύει μετά την τροποποίηση δυνάμει της 

παρ. 2 του άρθρου μόνου της ΠΟΛ. 1116   (ΦΕΚ Β΄ 2319/19.06.2018)  

 

3.3 Πρέπει ο αγρότης - οφειλέτης να ρυθμίσει τις οφειλές του που είναι βεβαιωμένες 

στην ΑΑΔΕ και οι οποίες δεν μπορούν ρυθμιστούν με την παρούσα ρύθμιση (έχουν 

βεβαιωθεί πέραν της 31/12/2017) πριν την κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης 

οφειλών; 

Δεν χρειάζεται ο αγρότης - οφειλέτης να ρυθμίσει τις οφειλές του οι οποίες είναι 

βεβαιωμένες στην ΑΑΔΕ πριν τη κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης καθώς οι 

ρυθμίσεις εκτός του ν.4469/2017 που χορηγεί η ΑΑΔΕ αφορούν το σύνολο και όχι μέρος 

των βεβαιωμένων σε αυτή οφειλών. Συνεπεία αυτού, ο αγρότης - οφειλέτης θα ρυθμίσει τις 

οφειλές του, οι οποίες είναι βεβαιωμένες στην ΑΑΔΕ και οι οποίες δε ρυθμίστηκαν με τη 

σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, μετά την κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης και 

όχι πέραν του χρονικού διαστήματος των 3 μηνών από την κατάρτιση αυτής (καθώς μετά τη 

συγκεκριμένη προθεσμία απόλλυται η ρύθμιση). 

3.4 Οφειλέτης – η σύζυγος η οποία έχει τις προϋποθέσεις ένταξης στη παρούσα ρύθμιση 

πώς ρυθμίζει τις οφειλές της που προέρχονται από τη Δήλωση Φορολογίας 

Εισοδήματος και είναι βεβαιωμένες στον σύζυγο λόγω υποβολής κοινής φορολογικής 

δήλωσης; 

Η σύζυγος  (αγρότης - οφειλέτης) η οποία έχει τις προϋποθέσεις ένταξης στην παρούσα 

ρύθμιση για να ρυθμίσει τις οφειλές της που προέρχονται από την φορολογική της 

δήλωσης πρέπει να απευθυνθεί στην Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει και να αιτηθεί «Βεβαίωση 

Χρεών» με επισήμανση στις οφειλές να συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές που 

προέρχονται από την κοινή δήλωση φορολογίας που έχει υποβάλλει με τον σύζυγο και 

αφορούν την ίδια. Εν συνεχεία, βάσει αυτής της βεβαίωσης θα προσθέσει την 

συγκεκριμένη οφειλή στον πίνακα οφειλών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (καθώς δεν θα 
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έχει έρθει αυτόματα από την ΑΑΔΕ η συγκεκριμένη οφειλή καθώς έχει βεβαιωθεί στο 

σύζυγο) και θα επισυνάψει το εν λόγω δικαιολογητικό στο πεδίο «Άλλο έγγραφο».  

3.5 Ποιες οφειλές καταχωρεί ο οφειλέτης στον πίνακα οφειλών στην πλατφόρμα του 

εξωδικαστικού; 

Ο οφειλέτης πρέπει να καταχωρήσει όλες τις οφειλές του (ρυθμιζόμενες και μη) προς όλους 

τους πιστωτές (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, 

Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, προμηθευτές, εργαζομένους και λοιπούς 

πιστωτές) μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Παρότι είναι 

δυνατή η ρύθμιση μόνο των οφειλών προς Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και 

PQH (αγροτικά δάνεια τραπεζών υπό ειδική εκκαθάριση των οποίων εκκαθαριστής είναι η 

PQH) πρέπει να καταχωρηθεί το σύνολο των οφειλών προς όλους τους πιστωτές μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

3.6 Πρέπει οι συνοφειλέτες (δηλαδή εγγυητές και λοιποί συνοφειλέτες) όλων των 

οφειλών του οφειλέτη να συνυποβάλλουν αίτηση; 

Οι συνοφειλέτες οφειλών που ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης (δηλαδή 

οφειλές προς Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και υπό εκκαθάριση πιστωτικά 

ιδρύματα εκκαθαριστής των οποίων είναι η PQH) πρέπει να συνυποβάλουν αίτηση με τον 

οφειλέτη.  

 

Οι οφειλές οι οποίες δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης απλά 

καταγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση του οφειλέτη για τον υπολογισμό της ικανότητας 

αποπληρωμής του και δεν απαιτείται η συνυποβολή της από τους συνοφειλέτες αυτών. 

  
3.7 Οι συνοφειλέτες οφειλών που δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης 

πρέπει να συνυποβάλλουν αίτηση; 

Οι οφειλές οι οποίες δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης απλά 

καταγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση του οφειλέτη για τον υπολογισμό της ικανότητας 

αποπληρωμής του και δεν απαιτείται η συνυποβολή της από τους συνοφειλέτες αυτών.  
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3.8 Ποιο το περιεχόμενο της αίτησης για τη ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης και ποια τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά; 

Η αίτηση πρέπει να περιέχει: 

 πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,  

 πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν την αίτηση από κοινού με 

τον οφειλέτη, 

 τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4469/2017, δηλαδή τα στοιχεία που βεβαιώνουν ότι 

ο οφειλέτης  έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της 

αίτησης: 

 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για 

οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,  

ή 

 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική 

καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. 

 κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά 

πιστωτή.  

 

Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και συνοδεύεται υποχρεωτικά 

από: 

 Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων άρθρου 13 ν. 

3869/2010) που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη οριστική 

δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού 

κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010. Σε περίπτωση έκδοσης τέτοιου είδους 

δικαστικής απόφασης, πρέπει να προσκομίζεται:  

 υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη του ν. 1599/1986 ότι οι οφειλές που έχουν 

περιληφθεί στην παρούσα αίτηση του οφειλέτη δεν έχουν ρυθμιστεί με 

οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις 

του νόμου 3869/2010 (Α΄ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του 

οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και 

  επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης. 

 Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης προσδιορισμού 

φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και  
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 των τριών (3) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί, για αίτηση 

ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο. 

  των πέντε (5) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί, για αίτηση 

ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Για οφειλέτες οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους εμπράγματα δικαιώματα επί 

γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού 

αξίας του γηπέδου (Α ΓΗΣ). 

 Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη.  

 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι προς ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο ή / και τους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ επισυνάπτονται επιπροσθέτως 

και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των 

τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον 

προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης ή/και δημοσίευσης αυτών. 

 Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του 

αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή 

του. 

 Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων. 

 Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις 

οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών. 

 

Το Δημόσιο ή / και το ΚΕΑΟ (το οποίο εκπροσωπεί τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) 

δύναται να ζητήσουν την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία κρίνουν 

απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της 

πρότασης ρύθμισης από αυτούς. 

 

Σε περίπτωση που το Δημόσιο ή / και το ΚΕΑΟ διαπιστώσουν ελλείψεις ή ανακρίβειες στην 

υποβληθείσα αίτηση, τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά, δύναται να τάξουν εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για τη συμπλήρωση ή 

διόρθωση αυτών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να απορρίψουν την αίτηση. 

(άρθρο 3 ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 3 Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, ως ισχύουν). 
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3.9 Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει ο συνοφειλέτης που υποβάλλει από 

κοινού αίτηση με τον οφειλέτη; 

Ο συνοφειλέτης που υποβάλλει από κοινού αίτηση με τον οφειλέτη πρέπει στην αίτησή του 

να συμπεριλάβει κατάλογο όλων των πιστωτών του και των οφειλόμενων ποσών ανά 

πιστωτή καθώς και να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά με τον οφειλέτη.  

(άρθρο 3 ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 3 Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, ως ισχύουν). 

 

3.10 Οφειλέτης ο οποίος έχει οφειλές που προέρχονται από τα τέως ασφαλιστικά 

ταμεία ποιο ΑΦΜ πιστωτή χρησιμοποιεί; 

Οφειλέτης ο οποίος έχει οφειλές στους κάτωθι τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης: 

 ΟΓΑ 

 ΟΑΕΕ (τεως ΤΕΒΕ) 

 ΝΑΤ 

 ΙΚΑ 

 ΕΤΑΑ (τέως ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών) 

χρησιμοποιεί ων ΑΦΜ πιστωτή το ΑΦΜ του ΕΦΚΑ: 997072577. 

3.11 Ποια κριτήρια λαμβάνουν υπόψη το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης; 

Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη: 

 η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη και των 

συνοφειλετών αυτού έως του ποσού της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές 

προς ρύθμιση οφειλές και 

 το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσό 

της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές. 

(άρθρο 4§1, άρθρο 12 ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 4§1, άρθρο 12 Υ.Α. 

62134/4100/28.12.2017) 
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3.12 Τι ελέγχουν και λαμβάνουν υπόψη το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη και 

συνοφειλετών; 

Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για την αξιολόγηση των περιουσιακών 

στοιχείων ελέγχουν και λαμβάνουν υπόψη τα εξής: 

 Για τα ακίνητα: 

 Εφόσον οφειλές προς ρύθμιση ≤ € 20.000,00 (ανά πιστωτή: Δημόσιο, 

ΦΚΑ): 

 Υπολογίζεται ως αξία ακινήτων η φορολογητέα αξία για τον 

υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με το ν. 

4223/2013, από την τελευταία συντεθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - 

πράξη προσδιορισμού φόρου. 

 Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, 

για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦ.Ι.Α., υπολογίζεται ως 

αξία ακινήτων η αντικειμενική αξία αυτών όπως αυτή προκύπτει 

από τις διατάξεις του άρθρου 41 Α΄ του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄) 

και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 

1144814/2631/ΠΟΛ1310/1998 (ΦΕΚ 1328 Β΄) μέσω της χρήσης του 

εντύπου  Α ΓΗΣ. 

 Εφόσον οφειλές προς ρύθμιση > € 20.000,00 (ανά πιστωτή: Δημόσιο, 

ΦΚΑ): 

 Έκθεση εκτιμητή ακινήτων, η οποία έχει συνταχθεί σε χρόνο 

μικρότερο του έτους πριν την υποβολή της αίτησης και, σε 

περίπτωση που προσκομίζονται από οφειλέτη ή συνοφειλέτη 

περισσότερες εκθέσεις εκτιμητών, την πιο πρόσφατη.  Εκτίμηση 

αξίας ακινήτων που περιλαμβάνεται σε έκθεση εμπειρογνώμονα, 

λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο όταν βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή  

ακινήτων. 

Ως «εκτιμητής ακινήτων» νοείται ο πιστοποιημένος εκτιμητής 

ακινήτων που έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. Γ΄ 

του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄ 107). 
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Ως «εμπειρογνώμονας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που προσφέρει κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες χρηματοοικονομικών 

συμβουλών.  

ή 

 Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων: 

i.  Υπολογίζεται ως αξία ακινήτων η φορολογητέα αξία για τον 

υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με 

το ν. 4223/2013, από την τελευταία συντεθείσα δήλωση 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου. 

i. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών 

προσώπων, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦ.Ι.Α., 

υπολογίζεται ως αξία ακινήτων η αντικειμενική αξία αυτών 

όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 41 Α΄ 

του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄) και της απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών 1144814/2631/ΠΟΛ1310/1998 

(ΦΕΚ 1328 Β΄) μέσω της χρήσης του εντύπου  Α ΓΗΣ. 

 

 Για τα κινητά: 

  που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 

οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, 

αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. τίτλοι, 

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μετρητά, μετοχές) την 

αγοραία αξία όπως προκύπτει είτε:  

 από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος ή κατόχου άδειας λογιστή-φοροτεχνικού Α΄ 

τάξης, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με 

ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά 

βιβλία, 

ή   

 από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για 

οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο 

εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ. 
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 Ως «πρόσφατη έκθεση» θεωρείται αυτή που έχει συνταχθεί εντός των 

τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης της 

παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ως άνω 

έκθεση, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνουν 

υπόψη την αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη και δύναται να 

ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα για τον έλεγχο της ως άνω 

δηλωθείσας αξίας. 

 που δεν υπάγονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση και αφορούν σε κινητά 

μεγάλης αξίας, ενός εκάστου άνω των 2.000 ευρώ και συνολικά 

εκτιμώμενα άνω των 30.000 ευρώ, την αξία που αναφέρεται στην αίτηση 

του οφειλέτη, για τον έλεγχο της οποίας το Δημόσιο και οι Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ζητήσουν τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά 

έγγραφα και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που αναγράφεται 

σε εν ισχύ σύμβαση ασφάλισης τους. 

 μικρής αξίας, η αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη. 

(άρθρο 4§2 ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 4§2 Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν) 

 

3.13 Τι ελέγχουν και λαμβάνουν υπόψη το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης για την αξιολόγηση του εισοδήματος οφειλέτη και συνοφειλετών; 

Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για την αξιολόγηση των περιουσιακών 

στοιχείων ελέγχουν και λαμβάνουν υπόψη τα εξής: 

 Για οφειλέτη - νομικό πρόσωπο: το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των 

κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας 

και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου 

έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη. 

 Για συνοφειλέτη - νομικό πρόσωπο: το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των 

κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας 

και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου 

έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη.  
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Για τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αθροίζεται 

το ανωτέρω υπολογισμένο ποσό ανά συνοφειλέτη έως του ποσού 

συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.  

 Για οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα: το 

μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της 

αίτησης του οφειλέτη, προσαυξημένο κατά το μέσο όρο των εσόδων από άλλες 

πηγές της τελευταίας τριετίας. 

 Για συνοφειλέτη - φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα: το 

μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της 

αίτησης του οφειλέτη, προσαυξημένο κατά το μέσο όρο των εσόδων από άλλες 

πηγές της τελευταίας τριετίας.  

Για τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αθροίζεται 

το ανωτέρω υπολογισμένο ποσό ανά συνοφειλέτη έως του ποσού 

συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.  

 Για συνοφειλέτη - φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία: ο μέσος όρος του 

πραγματικού δηλωθέντος κατά τις τρεις (3) τελευταίες φορολογικές περιόδους 

εισοδήματος, φορολογητέου ή μη. 

Για τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αθροίζεται 

το ανωτέρω υπολογισμένο ποσό ανά συνοφειλέτη έως του ποσού 

συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.  

 

(άρθρο 4§3 και άρθρο 12 περιπτ. Α) της ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 4§3 και άρθρο 12 

περιπτ. Α) της Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) 

3.14 Ποιές ρυθμίσεις χορηγούν το Δημόσιο ή / και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

χωρίς πτωχευτική ικανότητα; 

 

 Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση έως 3.000 ευρώ 

και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 20.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή / και τους 

ΦΚΑ: 
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 τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα 

διαγραφής κανενός ποσού, 

 καθορισμό του πλήθους και του ύψους των ισόποσων τοκοχρεωλυτικών 

μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων: 

i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ, 

ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 36, 

iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων:  

Αν το μέρος του ποσοστού του 2,75% των κερδών του οφειλέτη προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προσδιορίστηκαν κατά 

την αξιολόγηση του εισοδήματος οφειλέτη – συνοφειλετών (κατά το 

ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους), που αντιστοιχεί στο λόγο των 

απομειωμένων οφειλών του Δημόσιου ή /και των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης προς τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είναι μεγαλύτερο από τη συνολική 

αρχική μηνιαία δόση τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, 

ώστε να ισούται με αυτό το ποσό και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται 

αναλόγως. Δηλαδή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε 

(5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως. 

 στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του αρ.57 ν.4174/13 και 

του αρ.6 του ν.δ. 356/1974. 

συνολική 

αρχική 

μηνιαία 

δόση 

η συνολική μηνιαία δόση 

αναπροσαρμόζεται, ώστε 

να ισούται με αυτό το 

ποσό και ο αριθμός των 

δόσεων μειώνεται 

αναλόγως 

Αν: > 

Όπου EBITDA όπως προσδιορίστηκε κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος 

οφειλέτη – συνοφειλετών (κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους) 

2,75% × EBITDA × 

(απομειωμένες οφειλές 

προς το Δημόσιο ή ΦΚΑ ÷ 

απομειωμένες συνολικές 

οφειλές οφειλέτη την 

ημερομηνία της αίτησης) 
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 Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση από 3.000,01 έως 

20.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 20.000 ευρώ προς το Δημόσιο 

ή / και τους ΦΚΑ: 

 διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης 

καταβολής, 

 καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των 

κάτωθι κανόνων: 

i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ, 

ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 120, 

iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων:  

Αν το μέρος του ποσοστού του 2,75% των κερδών του οφειλέτη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προσδιορίστηκαν κατά την 

αξιολόγηση του εισοδήματος οφειλέτη – συνοφειλετών (κατά το ποσοστό 

συνυπευθυνότητάς τους), που αντιστοιχεί στο λόγο των απομειούμενων 

οφειλών του Δημόσιου ή /και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προς τις 

συνολικές οφειλές του οφειλέτη, είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική 

μηνιαία δόση τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να 

ισούται με αυτό το ποσό και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως. 

Δηλαδή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συνολική 

αρχική 

μηνιαία 

δόση 

η συνολική μηνιαία δόση 

αναπροσαρμόζεται, ώστε 

να ισούται με αυτό το 

ποσό και ο αριθμός των 

δόσεων μειώνεται 

αναλόγως 

Αν: > 

Όπου EBITDA όπως προσδιορίστηκε κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος 

οφειλέτη – συνοφειλετών (κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους) 

2,75% × EBITDA × 

(απομειωμένες οφειλές 

προς το Δημόσιο ή ΦΚΑ ÷ 

απομειωμένες συνολικές 

οφειλές οφειλέτη την 

ημερομηνία της αίτησης) 
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 επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε 

(5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως, 

 στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του αρ.57 ν.4174/13 και 

του αρ.6 του ν.δ. 356/1974. 

 

 Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση έως 3.000,00  και 

συνολικό ποσό προς ρύθμιση από 20.000 έως  125.000  ευρώ  προς το Δημόσιο ή 

/ και τους ΦΚΑ: 

 Το Δημόσιο και οι ΦΚΑ χορηγούν ρυθμίσεις μόνο εφόσον: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Εφόσον ισχύει το ως άνω κριτήριο βιωσιμότητας τότε το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ 

χορηγούν ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 

Εφόσον ισχύει το ως άνω κριτήριο βιωσιμότητας τότε το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ χορηγούν 

ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα 

διαγραφής κανενός ποσού, 

 καθορισμό του πλήθους και του ύψους των ισόποσων τοκοχρεωλυτικών 

μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων: 

i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ, 

ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 36, 

iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού 

δόσεων:  

σύνολο 

οφειλών προς 

ρύθμιση 

 95% των οφειλών από πρόστιμα που 

έχουν επιβληθεί από τη φορολογική 

διοίκηση 

 85% των οφειλών από προσαυξήσεις 

και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 

≤ 8 
εισόδημα οφειλέτη + εισόδημα συνοφειλετών (κατά το 

ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους) 

Όπου σύνολο οφειλών: 
 για ΑΑΔΕ: προς όλους τους πιστωτές 
 για ΚΕΑΟ: συνολική οφειλή προς Φ.Κ.Α. 
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Αν το μέρος του ποσοστού του 2,75% των κερδών του οφειλέτη προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προσδιορίστηκαν 

κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος οφειλέτη – συνοφειλετών 

(κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους), που αντιστοιχεί στο 

λόγο των οφειλών του Δημόσιου ή /και των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης προς τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη, είναι 

μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η συνολική 

μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό 

και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως. 

Δηλαδή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε 

(5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως. 

 στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του αρ.57 ν.4174/13 και 

του αρ.6 του ν.δ. 356/1974. 

 

 

 

 

2,75% × EBITDA × 

(οφειλές προς το 

Δημόσιο ή ΦΚΑ ÷ 

συνολικές οφειλές 

οφειλέτη) 

συνολική αρχική 

μηνιαία δόση 

η συνολική μηνιαία δόση 

αναπροσαρμόζεται, ώστε 

να ισούται με αυτό το 

ποσό και ο αριθμός των 

δόσεων μειώνεται 

αναλόγως 

Αν: > 

Όπου EBITDA όπως προσδιορίστηκε κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος 

οφειλέτη – συνοφειλετών (κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους) 
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 Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση από 3.000,01 έως 

20.000,00 ευρώ  και συνολικό ποσό προς ρύθμιση από 20.000 έως  125.000  ευρώ  

προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ: 

 Το Δημόσιο και οι ΦΚΑ χορηγούν ρυθμίσεις μόνο εφόσον: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Εφόσον ισχύει το ως άνω κριτήριο βιωσιμότητας τότε το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ 

χορηγούν ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 

Εφόσον ισχύει το ως άνω κριτήριο βιωσιμότητας τότε το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ χορηγούν 

ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης 

καταβολής, 

 καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι 

κανόνων: 

i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ, 

ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 120, 

iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων:  

Αν το μέρος του ποσοστού του 2,75% του EBITDA, όπως προσδιορίστηκε κατά την 

αξιολόγηση του εισοδήματος οφειλέτη – συνοφειλετών (κατά το ποσοστό 

συνυπευθυνότητάς τους), που αντιστοιχεί στο λόγο των οφειλών του Δημόσιου ή 

/και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προς τις συνολικές οφειλές του 

οφειλέτη, είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η 

συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό και 

ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως.  

σύνολο 

οφειλών προς 

ρύθμιση 

 95% των οφειλών από πρόστιμα που 

έχουν επιβληθεί από τη φορολογική 

διοίκηση 

 85% των οφειλών από προσαυξήσεις 

και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 

≤ 8 
εισόδημα οφειλέτη + εισόδημα συνοφειλετών (κατά το 

ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους) 

Όπου σύνολο οφειλών: 
 για ΑΑΔΕ: προς όλους τους πιστωτές 
 για ΚΕΑΟ: συνολική οφειλή προς Φ.Κ.Α. 



 
35 

 

Δηλαδή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε 

(5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως, 

 στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του αρ.57 ν.4174/13 και 

του αρ.6 του ν.δ. 356/1974. 

  

2,75% × EBITDA × 

(οφειλές προς το 

Δημόσιο ή ΦΚΑ ÷ 

συνολικές οφειλές 

οφειλέτη) 

 

συνολική αρχική 

μηνιαία δόση 

η συνολική μηνιαία δόση 

αναπροσαρμόζεται, ώστε 

να ισούται με αυτό το 

ποσό και ο αριθμός των 

δόσεων μειώνεται 

αναλόγως 

Αν: > 

Όπου EBITDA όπως προσδιορίστηκε κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος 

οφειλέτη – συνοφειλετών (κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους) 
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 Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση άνω των 

20.000,00 και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 125.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή 

/ και τους ΦΚΑ: 

Το Δημόσιο και οι ΦΚΑ χορηγούν ρυθμίσεις μόνο εφόσον: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφόσον ισχύει το ως άνω κριτήριο βιωσιμότητας τότε το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ χορηγούν 

ρυθμίσεις με  

τα εξής χαρακτηριστικά: 

 διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους 

εκπρόθεσμης καταβολής, 

 διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη 

φορολογική διοίκηση, 

 καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των 

κάτωθι κανόνων: 

i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ, 

ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 120, 

σύνολο οφειλών 

προς ρύθμιση 

 95% των οφειλών από πρόστιμα που 

έχουν επιβληθεί από τη φορολογική 

διοίκηση 

 85% των οφειλών από προσαυξήσεις 

και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 

≤ 8 

εισόδημα οφειλέτη + εισόδημα συνοφειλετών (κατά το 

ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους) 

Όπου σύνολο οφειλών: 
 για ΑΑΔΕ: προς όλους τους πιστωτές 
 για ΚΕΑΟ: συνολική οφειλή προς Φ.Κ.Α. 
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iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού 

δόσεων:  

Αν το μέρος του ποσοστού του 2,75% των κερδών του οφειλέτη προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προσδιορίστηκαν 

κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος οφειλέτη – συνοφειλετών 

(κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους), που αντιστοιχεί στο 

λόγο των οφειλών του Δημόσιου ή /και των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης προς τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη, είναι 

μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η συνολική 

μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό 

και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως. 

Δηλαδή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε 

(5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως, 

 στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του αρ.57 ν.4174/13 και 

του αρ.6 του ν.δ. 356/1974. 

 

 Για οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής προς ρύθμιση άνω των  125.000 ευρώ 

προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ: 

Το Δημόσιο και οι ΦΚΑ χορηγούν ρυθμίσεις μόνο εφόσον: 

προσκομίζεται από τον οφειλέτη 

2,75% × EBITDA × 

(απομειωμένες οφειλές 

προς το Δημόσιο ή ΦΚΑ ÷ 

απομειωμένες συνολικές 

οφειλές οφειλέτη την 

ημερομηνία της αίτησης) 

 

συνολική 

αρχική 

μηνιαία 

δόση 

η συνολική μηνιαία δόση 

αναπροσαρμόζεται, ώστε 

να ισούται με αυτό το 

ποσό και ο αριθμός των 

δόσεων μειώνεται 

αναλόγως 

Αν: > 

Όπου EBITDA όπως προσδιορίστηκε κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος 

οφειλέτη – συνοφειλετών (κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους) 
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I.  αξιολόγηση βιωσιμότητας και  

II. σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα,  ο οποίος είναι: 

 

    ή  φυσικό πρόσωπο που είναι τουλάχιστον 5χρόνια μέλος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή 

άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α', 

    ή  νομικό πρόσωπο, εφόσον (η  αξιολόγηση βιωσιμότητας και το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης οφειλών), υπογράφονται από  φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω 

προσόντα. 

 Σε κάθε περίπτωση το κόστος της  αξιολόγησης  βιωσιμότητας βαρύνει τον οφειλέτη.  

 

Προαπαιτούμενα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής να είναι 

μεγαλύτερη  από  το 50% αυτής 

και με την προϋπόθεση ότι ειδικά για τους Φ.Κ.Α. δεν αφόρα 

παρακρατούμενες εισφορές εργαζομένων και δεν επηρεάζει τα 

ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων. 

 

Εξαίρεση: 

                                       

             

 

 

 

 

Αξιολόγηση  

Βιωσιμότητας 

 Προαφαιρούνται από το χρέος: 

 95% των οφειλών από πρόστιμα που 

έχουν επιβληθεί από τη φορολογική 

διοίκηση 

 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και 

τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 

 

Σχέδιο 

Αναδιάρθρωσης 

Οφειλών 

 
          το   Δημόσιο  δεν υπεισέρχεται  
σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην 
οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση 
ρευστοποίησης  των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης. 
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Το Δημόσιο δύναται να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή του ανωτέρου 

κριτηρίου βιωσιμότητας εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, 

δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως 

βιώσιμο. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που προσκομίζεται μελέτη βιωσιμότητας 

που έχει καταρτισθεί από άλλον θεσμικό πιστωτή (Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή 

πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) ή από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε χρόνο 

μικρότερο του έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των 

οφειλών του. 

(άρθρο 4§§3,4,5,6, άρθρο 7, άρθρο 8§3 και άρθρο 12 περιπτ. Β), Δ) της 

ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 4§§3,4,5,6,  άρθρο 7, άρθρο 8§3 και άρθρο 12 περιπτ. Β), Δ) 

της Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις ΠΟΛ 

1116/19.6.2018, ΥΑ 34124/2768/19.6.2018 ). 

 

3.15 Πότε το Δημόσιο ή / και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν μπορούν να 

προτείνουν λύση για ρύθμιση των οφειλών; 

Το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ δεν προτείνουν ρυθμίσεις: 

 Σε περίπτωση που διαθέτουν, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, 

δικές τους μελέτες βιωσιμότητας, βάσει των οποίων το χρέος του οφειλέτη 

χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. 

 Εφόσον:  

α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ 

υπερβαίνει τις 20.000 και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων 

του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσοστό 

συνυπευθυνότητάς τους υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής. 

β) η  προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ  

υπερβαίνει τις  50.000 ευρώ και  

η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή 

το εικοσαπλάσιο (20) αυτής,  όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο 

γ)  η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ 

υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ       και η συνολική αξία των περιουσιακών 

στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει 
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σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή ή το δεκαπενταπλάσιο (15) 

αυτής,  όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο. 

 (άρθρο 8§§1,2 και άρθρο 12 περιπτ. Γ) της ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 8§§1,2 και άρθρο 

12 περιπτ. Γ) της Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, παρ. 10 του άρθρου μόνου της ΑΥΟ  ΠΟΛ. 

1116   (ΦΕΚ Β΄ 2319/19.06.2018). 

 

3.16 Πώς και πότε υλοποιείται η διαγραφή των ανωτέρω ποσών; 

Η διαγραφή βασικής οφειλής γίνεται κατά σειρά παλαιότητας από την παλαιότερη οφειλή 

προς τη νεότερη. Η διαγραφή των βασικών οφειλών και η απαλλαγή τόκων και 

προσαυξήσεων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των 

ρυθμιζόμενων οφειλών. 

(άρθρο 9§1 ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 9§1 Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν) 

 

 

3.17 Πώς γίνεται η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης; 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον αιτούντα. Οι 

επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα 

αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης ρύθμισης. 

(άρθρο 9§2 ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 9§2 Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν) 

 

 

3.18 Πότε χάνεται η ρύθμιση; 

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το 

σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής 

βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, 

στις εξής περιπτώσεις: 
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 Μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που 

αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις. 

 Παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και Αναλυτικές 

Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της 

προθεσμίας υποβολής τους. 

 Παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, 

με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς 

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που 

εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες 

βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2017, εντός ενενήντα (90) ημερών από 

την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που 

κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) 

ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. 

(άρθρο 11 ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 11 Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, ως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν). 

 

3.19 Ποια είναι τα ευεργετήματα επί των ρυθμιζόμενων οφειλών που παρέχονται 

στον οφειλέτη από την υπαγωγή και συμμόρφωση του στη ρύθμιση;  

 

 Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής. Από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής 

του άρθρου 57 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974. 

 Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και των κατ' εξουσιοδότηση 

αυτού εκδοθεισών αποφάσεων καθώς και με τις διατάξεις των Φ.Κ.Α., όπως 

εκάστοτε ισχύουν. Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και 

προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν 

προς διαγραφή/απαλλαγή βασικές οφειλές, τόκοι και προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση. 

 Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 

(Α΄43) καθώς και του α.ν. 89/1967 (Α΄136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της 
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ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθεσίες ή, εφόσον 

άρχισε, η εκτέλεση της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής 

της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να 

ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ, 

ήτοι των πέντε (5) ετών για τα κακουργήματα, τριών (3) ετών για τα 

πλημμελήματα και ενός (1) έτους για τα πταίσματα . 

 Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 

της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η 

αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης καθώς και 

για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή της ρύθμισης στα χέρια 

τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την 

κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της 

προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες 

διατάξεις. 

(άρθρο 10§1 ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 10§1 Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν) 

 

3.20 Ποια είναι τα δικαιώματα που διατηρούν το Δημόσιο ή / και οι Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά την υπαγωγή του οφειλέτη στην ρύθμιση; 

 

 Να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη 

κατά του Δημοσίου ή / και κατά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι 

του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις περί συμψηφισμού του άρθρου 

83 του ν.δ. 356/1974 και του άρθρου 48 του Κ.Φ.Δ. και των οριζόμενων στο ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), όπως ισχύουν. Τυχόν υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται 

στον οφειλέτη με βάση τα ισχύοντα στην απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

ΠΟΛ.1116/23.5.2013. Εφόσον η γενεσιουργός αιτία της ανωτέρω απαίτησης 

κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ρύθμισης της 

παρούσας απόφασης, με το συμψηφισμό πιστώνονται, κατά σειρά 

προτεραιότητας, οφειλές εκτός ρυθμίσεων, δόσεις άλλων ρυθμίσεων 

βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση, δόσεις της ρύθμισης της 

παρούσας απόφασης και, τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί οι λοιπές 

βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, οι προβλεπόμενες στη 

ρύθμιση προς διαγραφή/απαλλαγή οφειλές σε αυτή. Σε διαφορετική 
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περίπτωση, πιστώνονται κατά προτεραιότητα οι δόσεις της ρύθμισης της 

παρούσας απόφασης, δόσεις άλλων ρυθμίσεων βεβαιωμένων χρεών στη 

Φορολογική Διοίκηση και οφειλές εκτός ρυθμίσεων. 

 Να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και 

συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. 

 Να προβαίνουν σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης 

έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης 

σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνουν μονομερώς σε 

έκπτωση του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα 

στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε 

συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που 

αναβίωσαν. 

 

Επιπρόσθετα, με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων 

οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο 

έτους από τη λήξη της αναστολής. 

(άρθρο 10§§2,3 ΠΟΛ1223/29.12.2017 & άρθρο 10§§2,3 Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) 

 

3.21 Έχω οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και θέλω να συνταξιοδοτηθώ. Μπορώ; 

Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα, με εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα και οφειλές προς τον ΕΦΚΑ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί 

εφόσον οι οφειλές του δεν είναι μεγαλύτερες από : 

 20.000 € (προς ΟΑΕΕ) 

 15.000 € (προς ΕΕΤΑΑ) 

 4.000 € (προς ΟΓΑ) 

Εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο οφειλέτης μπορεί να συνταξιοδοτηθεί. Για 

τη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών του παρακρατείται μέρος της σύνταξής του. 

 

3.22 Μπορούν τα φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία έχουν ενταχθεί στη παρούσα ρύθμιση να 

συνταξιοδοτηθούν χωρίς να χάσουν τη ρύθμιση αυτή; 
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Τα φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα τα οποία έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με την παρούσα ρύθμιση 

μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς να χάσουν τη ρύθμισή τους εφόσον βέβαια δεν 

ισχύουν ταυτόχρονα οι κάτωθι προϋποθέσεις απώλειας: 

 Μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που 

αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις. 

 Παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και Αναλυτικές 

Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της 

προθεσμίας υποβολής τους. 

 Παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, 

με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς 

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που 

εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες 

βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2017, εντός ενενήντα (90) ημερών από 

την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που 

κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) 

ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Στοιχεία επικοινωνίας 
 

 

4.1 Σε ποιο τηλέφωνο της PQH ως εκκαθαριστής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού 

ιδρύματος μπορούμε να απευθυνόμαστε; 
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Το τηλέφωνο εξυπηρέτησης είναι το 213 0887000, όταν καλείτε θα πρέπει να 

ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνονται.  

 

4.2 Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες; 

 

 Στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) της ΕΓΔΙΧ  

 Στα Κέντρα ενημέρωσης PQH  

 Στο site της ΕΓΔΙΧ: https://www.keyd.gov.gr/  

 Στο site της PQH: https://www.pqh.gr 

 

4.3 Που βρίσκονται τα σημεία εξυπηρέτησης; 

 
 Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών  

i. ΚΕΥΔ Θεσσαλονίκης, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου 1, 

Τ.Κ.54640 – Θεσσαλονίκη  

ii. ΚΕΥΔ Παύλου Μελά, Δημαρχείο Παύλου Μελά (κόκκινο κτίριο), Καραολή και 

Δημητρίου 1, Τ.Κ.56430 – Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, 3ος όροφος  

iii. ΚΕΥΔ- Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27 – Γραφείο 

11, Κοζάνη, Τ.Κ.50131 

iv. ΚΕΥΔ-Λάρισας, Αεροδρομίου 13, τ.κ.41221, Λάρισα  

v. ΚΕΥΔ-Ιωάννινα, Κεντρικό Δημαρχείο Ιωαννίνων, πλατεία Α. Παπανδρέου 5, 

τ.κ.45221, Ιωάννινα  

vi. ΓΕΥΔ-Άρτας, ΟΑΕΔ-ΚΠΑ2 Άρτας (δίπλα από εργατικό κέντρο), Μακρυγιάννη 1, 

Τ.Κ.47100, 1ος όροφος  

vii.  ΚΕΥΔ-Καλαμάτα, Αριστομένους 28, Καλαμάτα  

viii. ΚΕΥΔ-Πάτρα, Αγίου Ανδρέου και Φιλοποίμενος (Κτίριο ΟΕΚ-3ος όροφος-

Παλαιά Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου)  

ix. ΚΕΥΔ- Κόρινθος, Πατρών 107 (Κτίριο ΚΠΑ- 1ος όροφος)  

x. ΚΕΥΔ – Χαλκίδα, Λεωφόρος Χαϊνά 93, Χαλκίδα - (Περιφέρεια Χαλκίδας-

ισόγειο)  

xi. ΚΕΥΔ – Βόλος, Παλαιό Δημαρχείο Νέας Ιωνίας Βόλου, Λεωφόρος Ειρήνης 131, 

γραφείο 9, Νέα Ιωνία  

xii. ΚΕΥΔ – Καρδίτσα, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα, 2ος όροφος, γραφείο 12  
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xiii. ΚΕΥΔ – Αλεξανδρούπολη, 2ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Πελαγίας (Κτίριο ΟΑΕΔ 

ΕΠΑΣ)  

xiv. ΚΕΥΔ- Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 10, 2ος όροφος (Κτίριο 

Εργατικού Κέντρο)  

 

 PQH – Σημεία Περιφερειακού Δικτύου 

→ Θεσσαλονίκη: Δ: Κουντουριώτου 11, 54625 Θεσσαλονίκη  

→ Χαλκίδα: Βελισσαρίου 2, 34100 Εύβοια  

→ Πάτρα: Πατρέως 6, 26221 Πάτρα   

→ Λαμία: Διάκου 1, 35100 Λαμία 

→ Κόρινθος: Λ. Αθηνών 33,  20131 Κόρινθος 

→ Κοζάνη: Τζόντζα 3, 50100 Κοζάνη 

→ Ρόδος: Καμείρου 76, 85100 Ρόδος  

→ Μυτιλήνη: Π. Κουντουριώτη 75, 81100 Μυτιλήνη 

 

 

 


