
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Φυσικών 

Προσώπων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία

Χαμηλού Π. Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και  Υποστήριξης

Κουρμπάνης Β. Προϊστάμενος Τμήματος Στρατηγικής και Συντονισμού

Βυζιργιαννάκη Μ. Στέλεχος Τμήματος Στρατηγικής και Συντονισμού 



Νομοθετικό πλαίσιο 

 Πρωτογενές δίκαιο : 
� Νόμος 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α’) «Πρόγραμμα επιδότησης

αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με
υποθήκη σε κύρια κατοικία»

 Δευτερογενές δίκαιο :
� ΚΥΑ Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

ν. 4605/2019 «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής
στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια
κατοικία»

� ΚΥΑ «Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο
του άρθρου 76 ν. 4605/2019» (1167 Β’)

� ΚΥΑ «Προσδιορισμός της αξίας μεταφορικών μέσων ως
κριτηρίου επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του ν. 4605/2019»
(1165 Β΄)
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Πρόσβαση στην πλατφόρμα 

�

www.keyd.gov.gr

�
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Σύνδεση στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του TAXISnet

Με την καταχώρηση των κωδικών το Σύστημα ελέγχει : 
• αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο
• αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και 
• αν ο  αιτών έχει αποβιώσει
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Εισαγωγικό μήνυμα
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Λίστα αιτήσεων
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Δημιουργία νέας αίτησης (1 από 2)
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Δημιουργία νέας αίτησης (2 από 2)

8



Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου
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Μενού Ενεργειών

Επεξεργασία 
Στοιχείων και 

Υποβολή Αίτησης

Αξιολόγηση 
Αίτησης
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Στοιχεία αίτησης – Δυνατότητα ακύρωσης
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Βασικά στοιχεία αιτούντα (1 από 4)

Μετά την παροχή συναίνεσης του αιτούντα για την άρση
του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου το
Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της
φορολογικής διοίκησης (Α.Α.Δ.Ε):
� Βασικά στοιχεία του αιτούντα : ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ,

ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και ΚΑΔ εάν
ασκεί επιτήδευμα

� Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας : οδός, αριθμός, ΤΚ,
Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα

� Βασικά στοιχεία συζύγου και εξαρτωμένων μελών
(ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου)
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Βασικά στοιχεία αιτούντα (2 από 4)
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Βασικά στοιχεία αιτούντα (3 από 4)

� Εάν τα παραπάνω στοιχεία περιέχουν σφάλματα
μπορούν να διορθωθούν ΜΟΝΟΝ μέσω του Μητρώου
της ΑΑΔΕ και όχι επιτόπου στο Σύστημα

� Ο αιτών καταχωρεί στο Σύστημα τον ΑΜΚΑ και τα
στοιχεία επικοινωνίας του: τηλέφωνο και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

� Τέλος ακολουθεί διαδικασία επιβεβαίωσης της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με
αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα και
καταχώρηση κωδικού στο Σύστημα
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Βασικά στοιχεία αιτούντα (4 από 4)
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Υπαγωγή στο ν.3869/2010 (1 από 2)

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων και την παροχή
συναίνεσης για την άρση φορολογικού και τραπεζικού
απορρήτου ο αιτών καλείται να επιλέξει από λίστα τιμών
(Ναι/ Όχι) για το αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που:
� Απέρριψε την αίτηση υπαγωγής του στο ν.3869/2010 λόγω δόλιας

περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής

� Απέρριψε την αίτηση υπαγωγής του στο ν.3869/2010 λόγω
ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος

� Δέχτηκε την αίτηση υπαγωγής του στο ν.3869/2010 και ο
οφειλέτης εξέπεσε της ρύθμισης

� Δέχτηκε την αίτηση υπαγωγής του στο ν.3869/2010 και το σχέδιο
διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε από κάποιον πιστωτή του
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Υπαγωγή στο ν.3869/2010 (2 από 2)
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Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών (1 από 3)

 Το Σύστημα καταρτίζει πίνακα με τα στοιχεία συζύγου και
εξαρτώμενων μελών που περιλαμβάνει :

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 Ο αιτών ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που είναι
υπόχρεα σε φορολογική δήλωση να εισέλθουν στο Σύστημα με
τους προσωπικούς τους κωδικούς και να συναινέσουν για την
αυτόματη άντληση των στοιχείων τους.

 Εάν κάποιο μέλος της οικογένειας δεν είναι υπόχρεο σε υποβολή
φορολογικής δήλωσης ο αιτών μαρκάρει το αντίστοιχο πεδίο και
αναρτά στην πλατφόρμα το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.
Ωστόσο εάν το μέλος – παρότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής
φορολογικής δήλωσης - έχει ΑΦΜ θα λάβει χώρα η αναζήτηση
των φορολογικών του δεδομένων προκειμένου να
συνυπολογιστεί η αξία της περιουσίας του στο σύνολο του
νοικοκυριού.
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Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών (2 από 3)

19



Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών (3 από 3)
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21

Στάδιο αίτησης – Συναίνεση άρσης απορρήτου συζύγου



Στάδιο αίτησης - Συναίνεση άρσης απορρήτου 

εξαρτώμενου μέλους
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Ολοκλήρωση της άρσης απορρήτου και μετάβαση στο 

στάδιο άντλησης στοιχείων



Στάδιο άντλησης στοιχείων (1 από 7)

Η άντληση στοιχείων από την ΑΑΔΕ
πραγματοποιείται κάθε φορά που ένας ρόλος (αιτών,
σύζυγος, εξαρτώμενο μέλος) συναινεί στην άρση
απορρήτου προκειμένου να επιβεβαιώσει τα στοιχεία
του

Η άντληση στοιχείων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε
πραγματοποιείται όταν θα έχει συναινέσει στην άρση
απορρήτου το σύνολο του νοικοκυριού

Κάθε μέλος ανάλογα με το ρόλο του έχει πρόσβαση σε
διαφορετικό μενού ενώ το σύνολο της αίτησης είναι
ορατό μόνο στον αιτούντα
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Στάδιο άντλησης στοιχείων (2 από 7)
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Στάδιο άντλησης στοιχείων (3 από 7)
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Στάδιο άντλησης στοιχείων (4 από 7)

Καρτέλα Πιστωτές 
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Στάδιο άντλησης στοιχείων (5 από 7)

Καρτέλα Πιστωτές
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Στάδιο άντλησης στοιχείων (6 από 7)

Καρτέλα Συνοφειλέτες



Οφειλές 

Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε τις
οφειλές προς τις Τράπεζες ανά πιστωτή:

• που είναι επιδεκτικές ρύθμισης στο πλαίσιο του παρόντος νόμου
• που είναι ανεπίδεκτες ρύθμισης

 Ο χρήστης καταχωρεί στο σύστημα τις οφειλές του προς την ΑΑΔΕ, τον
ΕΦΚΑ και λοιπούς πιστωτές εφόσον συγκεντρωτικά ξεπερνούν το
ποσό των 2000€ (μελλοντικά τα στοιχεία αυτά θα αντλούνται
αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ)

 Για κάθε στοιχείο που καταχωρεί μόνος του ο οφειλέτης επισυνάπτει
στο Σύστημα το σχετικό παραστατικό τεκμηρίωσης .

 Οι οφειλές προς τις Τράπεζες είναι επιδεκτικές ρύθμισης υπό τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
• να έχει εγγραφεί για την εξασφάλιση της απαίτησης υποθήκη ή
προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία
• να ήταν ληξιπρόθεσμες 90 ημέρες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
• δεν εκκρεμεί αίτηση ρύθμισης ή δεν έχουν ήδη ρυθμιστεί με τον
Πτωχευτικό, τον Εξωδικαστικό ή τον 4307/2014
• δεν υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
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Στάδιο άντλησης στοιχείων (7 από 7)

Καρτέλα Οφειλές
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Ολοκλήρωση της άντλησης στοιχείων και μετάβαση στο 

στάδιο συμπλήρωσης στοιχείων 
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Στάδιο συμπλήρωσης στοιχείων (1 από 3)

Καταχώρηση νέας οφειλής 
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Στάδιο συμπλήρωσης στοιχείων (2 από 3)

Καταχώρηση νέας οφειλής
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Στάδιο συμπλήρωσης στοιχείων (3 από 3)

Ενδεικτικό μήνυμα σφάλματος



Ακίνητη περιουσία (1 από 5)

Πληροφορία Πηγή Για ποιους 
αντλείται

Τα στοιχεία της κύριας κατοικίας Ε1 (Α.Α.Δ.Ε.) -Αιτών 

Τα στοιχεία των ακινήτων από την τελευταία 
εκκαθαρισμένη περιουσιακή κατάσταση

Εκκαθ. ΕΝΦΙΑ
(Α.Α.Δ.Ε)

- Αιτών
- Σύζυγος
-Εξαρτώμενα    

μέλη

Τα στοιχεία βαρών και εξασφαλίσεων επί των 
ακινήτων περιουσιακών στοιχείων 

Τειρεσίας Α.Ε -Αιτών 
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Ακίνητη περιουσία (2 από 5) 
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Ακίνητη περιουσία (3 από 5) 

Δήλωση κύριας κατοικίας
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Ακίνητη περιουσία (4 από 5) 

Εξασφαλίσεις κύριας κατοικίας και λοιπής ακίνητης περιουσίας 
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Ακίνητη περιουσία (5 από 5) 

Δήλωση εξασφάλισης κύριας κατοικίας
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Σύνδεση κύριας κατοικίας με οφειλή & εξασφάλιση 

(1 από 2)

41

� Προκειμένου να πληρούνται τα κριτήρια χρειάζεται ο
αιτών να συνδέσει στο Σύστημα την κύρια κατοικία
του με συγκεκριμένη εξασφάλιση και οφειλή.

� Επομένως επιλέγει ποια είναι η κύρια κατοικία του,
καταχωρεί την εξασφάλιση η οποία έχει εγγραφεί στην
κύρια κατοικία (διασταύρωση μέσω ΑΤΑΚ) και τέλος
συνδέει οφειλή με την κύρια κατοικία του
(διασταύρωση μέσω Αρ. Σύμβασης).



Σύνδεση κύριας κατοικίας με οφειλή & εξασφάλιση 

(2 από 2)
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Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (1 από 4)

Πληροφορία Πηγή Για ποιους αντλείται

Καταθέσεις ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε Αιτών, σύζυγος,
εξαρτώμενα μέλη

Μέσα χρηματαγοράς 
(έντοκα γραμμάτια,
εμπορικά γραμμάτια)

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε Αιτών, σύζυγος,
εξαρτώμενα μέλη

Κινητές αξίες (μετοχές,
ομόλογα, αποθετήρια 
έγγραφα)

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε Αιτών, σύζυγος,
εξαρτώμενα μέλη

Επιβατικά αυτοκίνητα Ε1 – ΑΑΔΕ Αιτών & σύζυγος

Σκάφη αναψυχής Ε1 – ΑΑΔΕ Αιτών & σύζυγος

Αεροσκάφη, ελικόπτερα 
Ι.Χ και ανεμόπτερα

Ε1 – ΑΑΔΕ Αιτών & σύζυγος
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Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (2 από 4)
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Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (3 από 4)
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Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (4 από 4)
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Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (1 από 2) 

Μετά την ανάκτηση των στοιχείων για τα εισοδήματα
του αιτούντα, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών
το Σύστημα καταρτίζει τον Πίνακα του Οικογενειακού
Εισοδήματος με τα πεδία :

� ΑΦΜ,

� ονοματεπώνυμο, 

� συνολικό ετήσιο εισόδημα, 

� ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (άθροισμα των 
στοιχείων του προηγούμενου πεδίου)

47



Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (2 από 2) 

48



Υποβολή επισυναπτόμενων δικαιολογητικών 

(1 από 4)

� Για κάθε εγγραφή που δεν έχει αντληθεί αυτόματα και
καταχωρείται από τον χρήστη επισυνάπτεται και το
απαραίτητο δικαιολογητικό.

� Ο χρήστης δεν απαιτείται να υποβάλει Ε1, Ε3, Ε9,
Εκκαθαριστικό ΦΕΦΠ, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ) καθώς το
Σύστημα ανακτά τα φορολογικά στοιχεία αυτόματα από τη
βάση δεδομένων Α.Α.Δ.Ε.

� Τα ανωτέρω στοιχεία αντλούνται εκκινώντας από την
τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η
αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους. Μετά την παρέλευση
αυτής η αυτόματα άντληση εκκινεί από την τελευταία έκδοση
για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
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Υποβολή επισυναπτόμενων δικαιολογητικών 

(2 από 4)

� Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της Τειρεσίας Α.Ε. τα 
αναλυτικά στοιχεία που παρέχονται από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τους λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς

� Ο αιτών επισυνάπτει στο Σύστημα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
I. Πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας του  ή αντίγραφο 

κτηματολογικού φύλλου (υποχρεωτικό)
II. Συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ)

III. Έκθεση εκτιμητή εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του 
IV. Έκθεση εκτιμητή για την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας 

στην αλλοδαπή
V. Ασφαλιστική σύμβαση για τον προσδιορισμό της αξίας

μεταφορικών μέσων

� Ο αιτών δύναται να φορτώσει στο Σύστημα επιπλέον δικαιολογητικά 
πέραν των υποχρεωτικών, εφόσον το επιθυμεί στην καρτέλα «Λοιπά 
δικαιολογητικά» 50



Υποβολή επισυναπτόμενων δικαιολογητικών 

(3 από 4)
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Υποβολή επισυναπτόμενων δικαιολογητικών 

(4 από 4)
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Κριτήρια επιλεξιμότητας (1 από 5)

α/α Κριτήριο Άντληση από 
το Σύστημα 

Κατά δήλωση 
του αιτούντα 

Πλήρωση 
κριτηρίου 

1

Να υπάρχει εμπράγματο δικαίωμα σε κύρια 

κατοικία √ ΝΑΙ

2

Έκδοση οριστικής απόφασης που απέρριψε την 

αίτηση του άρθρου 4 του ν.3869/2010 (Α΄130) 

λόγω δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία 

πληρωμής; 
√ ΌΧΙ

3

Έκδοση οριστικής απόφασης που απέρριψε την

αίτηση του άρθρου 4 του ν.3869/2010 (Α’ 130)

λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας;

√ ΌΧΙ

4

Έκδοση οριστικής απόφασης και έκπτωση του

οφειλέτη κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.

3869/2010;

√ ΌΧΙ

5

Έκδοση οριστικής απόφασης που δέχθηκε την

αίτηση ενώ το σχέδιο διευθέτησης οφειλών

καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της

παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010;

√ ΌΧΙ
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Κριτήρια επιλεξιμότητας (2 από 5)

α/α Κριτήριο Άντληση από 
το Σύστημα 

Κατά δήλωση 
του αιτούντα 

Πλήρωση 
κριτηρίου 

6
Εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στην

κύρια κατοικία
√ ΝΑΙ

7

Καθυστέρηση οφειλών για χρονικό

διάστημα ≥ 90 ημερών κατά την

31η/12/2018 με εγγραφή υποθήκης ή

προσημείωσης στην κύρια κατοικία

√ ΝΑΙ

8
Για τις προς ρύθμιση οφειλές υφίσταται

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
√ ΟΧΙ

9

Οι προς ρύθμιση οφειλές α) δεν έχουν

ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ.

του νόμου 3588/2007, 61-67 του ν.

4307/2014, ή το ν. 4469/2017 ή β) δεν

υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης κατά

τις διατάξεις αυτές

√ ΝΑΙ
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Κριτήρια επιλεξιμότητας (3 από 5)

α/α Κριτήρια υπαγωγής Υπολογισμός πλήρωσης κριτηρίου Ποσό για πλήρωση

κριτηρίου

10 Αξία κύριας κατοικίας

Εάν στις οφειλές που συνδέονται 
με την κύρια κατοικία 
περιλαμβάνονται επιχειρηματικά 
δάνεια

≤ 175.000 €

Εάν στις οφειλές που συνδέονται 
με την κύρια κατοικία δεν 
περιλαμβάνονται επιχειρηματικά 
δάνεια

≤ 250.000 €

11
Οικογενειακό εισόδημα
(σύνθεση νοικοκυριού)

Αιτών ≤ 12.500 €

Αιτών και σύζυγος ≤ 21.000 €

Αιτών και εξαρτώμενο μέλος ≤ 17.500 €

Αιτών και δύο εξαρτώμενα μέλη ≤ 22.500 €

Αιτών και τρία εξαρτώμενα μέλη ≤ 27.500 €

Αιτών, σύζυγος και ένα εξαρτώμενο 

μέλος
≤ 26.000 €

Αιτών, σύζυγος και δύο εξαρτώμενα 

μέλη
≤ 31.000 €

Αιτών, σύζυγος και τρία εξαρτώμενα 
μέλη ≤ 36.000 €
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Κριτήρια επιλεξιμότητας (4  από 5)

α/α Κριτήρια υπαγωγής Υπολογισμός πλήρωσης 

κριτηρίου

Ποσό για πλήρωση κριτηρίου

12

Αξία λοιπής ακίνητης 
περιουσίας (πέραν της κύριας 
κατοικίας) και μεταφορικών 
μέσων 

Εάν το σύνολο των οφειλών 
που είναι επιδεκτικές ρύθμισης 
είναι μεγαλύτερο από 20.000 
€, η ακίνητη περιουσία του 
νοικοκυριού καθώς και των 
μεταφορικών μέσων αιτούντα 
και συζύγου

≤ 80.000 €

13
Αξία κινητής περιουσίας

Οι καταθέσεις, τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα 

πολύτιμα μέταλλα σε νομίσματα 

ή ράβδους του νοικοκυριού 

≤ 15.000 €

14 Ύψος οφειλής 

Ύπαρξη επιχειρηματικού 
δανείου 

≤ 100.000 € / 

πιστωτή

Μη ύπαρξη επιχειρηματικού 
δανείου 

≤ 130.000 € / 

πιστωτή

 Εφόσον ο αιτών κριθεί επιλέξιμος προχωρά σε οριστική υποβολή της αίτησης
του

 Εάν κριθεί μη επιλέξιμος δύναται να υποβάλει οριστικά την αίτησή του
προκειμένου να εκδώσει βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης
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Κριτήρια επιλεξιμότητας (5 από 5)
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Ενδεικτικά Στοιχεία Ρύθμισης & Συνεισφοράς
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Στάδιο Καταχώρησης Αίτησης στο Δικαστήριο
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Σχέδιο σύμβασης 

� Μετά την οριστική υποβολή η αίτηση γίνεται ορατή στους πιστωτές οι
οποίοι την επεξεργάζονται και δύνανται είτε να την απορρίψουν,
αιτιολογημένα, είτε να καταρτίσουν Σχέδιο Ρύθμισης Οφειλών

συμπληρώνοντας τον κάτωθι πίνακα :
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Έγκριση σχεδίου σύμβασης 

� Μετά την υποβολή του σχεδίου ρύθμισης οφειλών από
τον πιστωτή, ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του δίνεται χρονικό
διάστημα ενός μήνα να το μελετήσει και να
αποφασίσει αν θα αποδεχτεί ή όχι.
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Χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου (1 από 4) 

� Η αίτηση ρύθμισης οφειλών του ν. 4605/2019 επέχει θέση αίτησης και για τη
συνεισφορά του Δημοσίου.

� Για τη χορήγηση της συνεισφοράς του Δημοσίου πρέπει να ρυθμιστούν
συναινετικά ή δικαστικά όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης.

� Εάν λάβει χώρα ρύθμιση των οφειλών του αιτούντα μέσω δικαστικής
απόφασης, ο αιτών, πρέπει να μεταφορτώσει τη δικαστική απόφαση, ανά
πιστωτή και ανά ρυθμιζόμενη οφειλή στο Σύστημα, και να καταχωρήσει στο
Σύστημα τα στοιχεία της ρύθμισης.

� Οι προϋποθέσεις και το ποσό συνεισφοράς επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως
κάθε έτος ή κατόπιν σχετικού αιτήματος από το δικαιούχο.

� Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση.
� Η χορήγηση της συνεισφοράς επιτυγχάνεται μέσω διασύνδεσης της

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας με την Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ

� Στόχος είναι η εφαρμογή που θα υποστηρίζει την χορήγηση της συνεισφοράς
του δημοσίου να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2019
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Χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου (2 από 4) 

 Με την υποβολή της αίτησης το Δημόσιο αποκτά πρόσβαση μέσω του
Συστήματος σε όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ
του αιτούντα και των πιστωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας.

 Για τη χορήγηση της συνεισφοράς το Δημόσιο ελέγχει μέσω του Συστήματος
εάν ο αιτών πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ
39100/05.04.2019 «Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο
του αρ. 76 του ν. 4605/2019», οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
• κρίθηκε επιλέξιμος για υπαγωγή στο ν. 4605/2019

• αποδέχτηκε συναινετική ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές που
είναι επιδεκτικές ρύθμισης ή επέτυχε τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του.

• η συναινετική ρύθμιση που αποδέχτηκε πληροί τα κριτήρια του αρ. 75 του ν.
4605/2019

• ο αιτών πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια όπως προσδιορίζονται στο αρ. 3 της ΚΥΑ
39100/05.04.2019

 Η ΕΓΔΙΧ εγκρίνει εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών το ποσό της
συνεισφοράς του Δημοσίου
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Χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου (3 από 4) 

� Για την παρακολούθηση των καταβολών, οι πιστωτές οφείλουν να
ενημερώνουν στο σύστημα τον Πίνακα – Μηνιαίες Καταβολές.

� Η συνεισφορά του δημοσίου διακόπτεται σε περίπτωση:
• Θανάτου του δικαιούχου, εφόσον αποτελεί μονοπρόσωπο νοικοκυριό

• Αδυναμίας πίστωσης της συνεισφοράς του δημοσίου κατόπιν τριών διαδοχικών
εντολών, με υπαιτιότητα του οφειλέτη

• Μη πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της συνεισφοράς του δημοσίου στο
πλαίσιο ετήσιου επανελέγχου

• Καθυστέρησης από τον οφειλέτη καταβολής του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, εφόσον
το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία των 3
μηνιαίων δόσεων

• Μη τήρησης από τον οφειλέτη, τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη των υποχρεώσεων
προσδιορίζονται στο αρ. 7 της ΚΥΑ 39100/05.04.2019 για όσο χρόνο διαρκεί η
συνεισφορά του δημοσίου (π.χ. υποβολή δήλωσης ΦΕ, αποδοχή επιτόπιας
επαλήθευσης για την επιβεβαίωση της σύνθεσης του νοικοκυριού κ.λπ.)
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Χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου (4 από 4)

Μηνιαίες καταβολές του Συστήματος

Αρχικό ρυθμιζόμενο 
ποσό 

Άληκτο κεφάλαιο Ληξιπρόθεσμες οφειλές Ποσό καταβολής μήνα Συνολικές καταβολές Ποσό μηνιαίας δόσης 
Ημερομηνία μηνιαίας 

δόσης 
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Εξυπηρέτηση χρηστών ΗΠΠΚΚ

� Πληροφοριακό Υλικό στην ιστοσελίδα

 www.keyd.gov.gr

� Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων χρηστών
 Υποβολή αιτήματος
 Σύνδεση αιτήματος με συγκεκριμένη αίτηση
 Παρακολούθηση αιτήματος
 Λήψη απάντησης στο αίτημα
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Ευχαριστούμε πολύ για 
την προσοχή σας

Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Φυσικών 

Προσώπων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία


