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1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

1.1. Ποιος ορίζεται ως «οφειλέτης» στα πλαίσια της διαδικασίας καθορισμού 

Συνεισφοράς του Δημοσίου; 

 

Ως οφειλέτης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο το οποίο πληροί τα κριτήρια ένταξης στο 

πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών με υποθήκη σε κύρια κατοικία και έχει αποδεχθεί πρόταση 

ρύθμισης για όλες τις οφειλές που βαραίνουν την κύρια κατοικία του. 

(άρθρο 2 § 1 ΚΥΑ 39100/2019) 

 

1.2. Ποιος ορίζεται ως «πιστωτής» στα πλαίσια της διαδικασίας καθορισμού 

Συνεισφοράς του Δημοσίου; 

 

Ως πιστωτής ορίζεται το νομικό πρόσωπο για τις απαιτήσεις του οποίου ο οφειλέτης έχει 

αποδεχθεί πρόταση ρύθμισης στο πλαίσιο του νόμου. 

(άρθρο 2 § 2 ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 § 2 ΚΥΑ 

131164/2019) 

 

1.3. Ποιο θεωρείται το «ετήσιο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα» που λαμβάνεται 

υπόψη στα πλαίσια της διαδικασίας καθορισμού Συνεισφοράς του Δημοσίου; 

 

Ετήσιο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων του 

αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, μειωμένο κατά τους 

αναλογούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος. Στο 

οικογενειακό εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και τα αφορολόγητα, καθώς και τα αυτοτελώς 

φορολογούμενα ποσά. 

(άρθρο 2 § 3 ΚΥΑ 39100/2019) 

 

1.4. Ποια είδη νοικοκυριών δικαιούνται τη Συνεισφορά του Δημοσίου; 

 

Οι ακόλουθες κατηγορίες νοικοκυριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη Συνεισφοράς 

του Δημοσίου: 

 

 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό το οποίο αποτελείται από ένα ενήλικο άτομο που διαμένει 

μόνο του σε κατοικία και δεν ανήκει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που είναι 

φοιτητές. 

 Πολυπρόσωπο νοικοκυριό το οποίο αποτελείται από τους συζύγους και όλα τα 

εξαρτώμενα μέλη που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. 

 Μονογονεϊκή οικογένεια που αποτελείται από ένα μόνο γονέα και ένα τουλάχιστον 

ανήλικο τέκνο. 

(άρθρο 2 § 3-9 ΚΥΑ 39100/2019) 
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2. ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

2.1. Ποιο είναι το ποσοστό Συνεισφοράς του Δημοσίου στις μηνιαίες δόσεις του 

οφειλέτη; 

 

Το ποσοστό Συνεισφοράς του Δημοσίου   διαμορφώνεται με βάση την κατηγορία του 

νοικοκυριού, την κατηγορία των δανείων (επιχειρηματικά και άλλα δάνεια) και το ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Ποσοστό Συνεισφοράς Δημοσίου στη μηνιαία δόση 

Είδος Νοικοκυριού Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα Άλλα Δάνεια Επιχειρηματικά Δάνεια 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 

από 0 € έως 3.125,00 € 50% 

30% από 3.125,01 € έως 6.250,00 € 40% 

από 6.250,01 € έως 9.375,00 € 30% 

από 9.375,01 € έως 12.500,00 € 30% 20% 

Μονογονεϊκή οικογένεια με 
ένα εξαρτώμενο μέλος 

από 0 € έως 4.375,00 € 50% 

30% από 4.375,01 € έως 8.750,00 € 40% 

από 8.750,01 € έως 13.125,00 € 30% 

από 13.125,01 € έως 17.500,00 € 30% 20% 

Μονογονεϊκή οικογένεια με 
δύο εξαρτώμενα μέλη 

από 0 € έως 5.625,00 € 50% 

30% από 5.625,01 € έως 11.250,00 € 40% 

από 11.250,01 € έως 16.875,00 € 30% 

από 16.875,01 € έως 22.500,00 € 30% 20% 

Μονογονεϊκή οικογένεια με 
τρία ή περισσότερα 
εξαρτώμενα μέλη 

από 0 € έως 6.875,00 € 50% 

30% από 6.875,01 € έως 13.750,00 € 40% 

από 13.750,01 € έως 20.625,00 € 30% 

από 20.625,01 € έως 27.500,00 € 30% 20% 

Πολυπρόσωπο νοικοκυριό 
χωρίς εξαρτώμενα μέλη 

από 0 € έως 5.250,00 € 50% 

30% από 5.250,01 € έως 10.500,00 € 40% 

από 10.500,01 € έως 15.750,00 € 30% 

από 15.750,01 € έως 21.000,00 € 30% 20% 

Πολυπρόσωπο νοικοκυριό με 
ένα εξαρτώμενο μέλος 

από 0 € έως 6.500,00 € 50% 

30% από 6.500,01 € έως 13.000,00 € 40% 

από 13.000,01 € έως 19.500,00 € 30% 

από 19.500,01 € έως 26.000,00 € 30% 20% 

Πολυπρόσωπο νοικοκυριό με 
δύο εξαρτώμενα μέλη 

από 0 € έως 7.750,00 € 50% 

30% από 7.750,01 € έως 15.550,00 € 40% 

από 15.550,01 € έως 23.250,00 € 30% 

από 23.250,01 € έως 31.000,00 € 30% 20% 

Πολυπρόσωπο νοικοκυριό με 
τρία ή περισσότερα 
εξαρτώμενα μέλη 

από 0 € έως 9.000,00 € 50% 

30% από 9.000,01 € έως 18.000,00 € 40% 

από 18.000,01 € έως 27.000,00 € 30% 

από 27.000,01 € έως 36.000,00 € 30% 20% 

(άρθρο 3 § 1 ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 § 1 ΚΥΑ 

131164/2019) 
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2.2. Σε ποιο λογαριασμό καταβάλλεται η Συνεισφορά του Δημοσίου; 

 

Καταβάλλεται σε ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον 

οφειλέτη. 

(άρθρο 3 § 1 ΚΥΑ 39100/2019) 

 

2.3. Ποια κριτήρια πρέπει να πληροί ο οφειλέτης για να πραγματοποιηθεί η χορήγηση 

Συνεισφοράς του Δημοσίου; 

 

Ο οφειλέτης πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 να έχει κριθεί επιλέξιμος για υπαγωγή στο νόμο 4605/2019. 

 να αποδεχθεί τη συναινετική ρύθμιση που προτείνουν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές 

που αφορούν την κύρια κατοικία με το συμφωνηθέν σχέδιο ρύθμισης να είναι 

σύμφωνο με τους όρους προστασίας της πρώτης κατοικίας. 

 ανάλογα με τον τύπο νοικοκυριού του να πληροί και τα ανάλογα εισοδηματικά 

κριτήρια. 

 ειδικά για την περίπτωση των επιχειρηματικών δανείων να πληροί τις προϋποθέσεις 

για την χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (σχετικές ερωτήσεις κεφ. 8 σελ. 15-

16). 

(άρθρο 3 § 2 ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 § 2 ΚΥΑ 

131164/2019) 

 

2.4. Πόσο διαρκεί η Συνεισφορά του Δημοσίου στις μηνιαίες δόσεις; 

 

Η Συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εφόσον ο 

οφειλέτης εξακολουθεί να πληροί όλες τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. 

(άρθρο 3 § 3 ΚΥΑ 39100/2019) 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

3.1. Με ποιο τρόπο αιτείται ο οφειλέτης τη Συνεισφορά του Δημοσίου στις μηνιαίες 

δόσεις στα πλαίσια της διαδικασίας Συναινετικής Ρύθμισης; 

 

Η αίτηση του οφειλέτη στα πλαίσια της διαδικασίας Συναινετικής Ρύθμισης μέσω της 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας επέχει θέση αίτησης και για τη 

Συνεισφορά Δημοσίου. 

(άρθρο 4 § 1Α ΚΥΑ 39100/2019) 

 

3.2. Με ποιο τρόπο αιτείται ο οφειλέτης τη Συνεισφορά του Δημοσίου στις μηνιαίες 

δόσεις στα πλαίσια της διαδικασίας Δικαστικής Ρύθμισης; 

 

Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί κατά τη διαδικασία Συναινετικής Ρύθμισης, ο 

οφειλέτης  έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της πρώτης 

κατοικίας του. Εάν η ρύθμιση των οφειλών γίνει μέσω δικαστικής απόφασης, ο οφειλέτης 

πρέπει να μεταφορτώσει τη δικαστική απόφαση ανά πιστωτή και ανά ρυθμιζόμενη οφειλή 

στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας και να εισάγει σε αυτήν τα 

στοιχεία της μηνιαίας δόσης που όρισε η δικαστική απόφαση. Η αίτηση του οφειλέτη στη 

βάση της οποίας εξεδόθη η δικαστική απόφαση επέχει θέση αίτησης και για τη Συνεισφορά 

Δημοσίου. 

(άρθρο 4 § 1Β ΚΥΑ 39100/2019) 

 

3.3. Πως γίνονται οι καταβολές της Συνεισφοράς Δημοσίου στο πλαίσιο της Συναινετικής 

Ρύθμισης; 

 

Ο Οφειλέτης αφού αποδεχθεί την πρόταση ρύθμισης των Πιστωτών, ενημερώνεται μέσω 

της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας για το ποσό της Συνεισφοράς 

Δημοσίου που δυνητικά του αναλογεί, σύμφωνα με το δηλωθέν ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα που έχει ανακτηθεί από τη βάση δεδομένων φορολογικής διοίκησης. Με την 

αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον οφειλέτη, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το 

ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση και 

προωθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας τα στοιχεία 

των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, η οποία τηρεί τα στοιχεία των μηνιαίων Συνεισφορών του 

Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων αυτών στην αρμόδια 

Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)προκειμένου να ξεκινήσουν οι καταβολές. 

(άρθρο 4 § 1Α ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 § 1Α ΚΥΑ 

131164/2019) 
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3.4. Πως γίνονται οι καταβολές της Συνεισφοράς Δημοσίου στο πλαίσιο της αίτησης για 

διαδικασία Δικαστικής Ρύθμισης; 

 

Εάν η ρύθμιση των οφειλών γίνει μέσω δικαστικής απόφασης, ο οφειλέτης πρέπει να 

μεταφορτώσει τη δικαστική απόφαση ανά πιστωτή και ανά ρυθμιζόμενη οφειλή στην 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας και να εισάγει σε αυτήν τα στοιχεία 

της μηνιαίας δόσης που όρισε η δικαστική απόφαση. Κατόπιν της εισαγωγής των στοιχείων 

μηνιαίας δόσης που όρισε η απόφαση του δικαστηρίου, καθώς και των λοιπών διαθέσιμων 

στοιχείων εισοδήματος, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας 

υπολογίζει το ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το 

ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση, και 

προωθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας τα στοιχεία 

των μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, η οποία τηρεί τα στοιχεία των μηνιαίων Συνεισφορών του 

Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων αυτών στην αρμόδια 

Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) προκειμένου να ξεκινήσουν οι καταβολές.  

(άρθρο 4 § 1Β ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 § 1Α ΚΥΑ 

131164/2019) 

 

3.5. Τι προβλέπεται στην περίπτωση που μεταξύ της αίτησης του οφειλέτη και της 

μεταφόρτωσης της δικαστικής απόφασης ρύθμισης έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός έτους; 

 

Σε περίπτωση που μεταξύ της αίτησης του οφειλέτη και της μεταφόρτωσης της δικαστικής 

απόφασης ρύθμισης έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, ο 

οφειλέτης θα πρέπει να ζητήσει από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας 

Κατοικίας την εκ νέου ανάκτηση των δεδομένων αναφορικά με το διαθέσιμο οικογενειακό 

εισόδημα από τη φορολογική διοίκηση. 

(άρθρο 4 § 1Β ΚΥΑ 39100/2019) 

 

3.6. Πότε ξεκινούν οι καταβολές της Συνεισφοράς Δημοσίου; 

 

Οι καταβολές ξεκινούν τον επόμενο μήνα μετά την έγκριση από την Ειδική Γραμματεία 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

(άρθρο 4 § 2 ΚΥΑ 39100/2019) 

 

3.7. Σε ποιο λογαριασμό καταβάλλεται η Συνεισφορά Δημοσίου; 

 

Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους 

λογαριασμούς εξυπηρέτησης των ρυθμιζόμενων οφειλών που περιλαμβάνονται στην 

πρόταση ρύθμισης και η οποία δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί 

πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την 

καταβολή αυτής στην πιστώτρια τράπεζα, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης κίνησης. 
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(άρθρο 4 § 2 ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 § 2 ΚΥΑ 

131164/2019) 

 

3.8. Κάθε πότε πραγματοποιούνται οι καταβολές της Συνεισφοράς Δημοσίου; 

 

Η καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου γίνεται σε μηνιαία βάση δηλαδή θα πιστώνεται 

στον ειδικό λογαριασμό του οφειλέτη από την 1η έως την 15η ημερολογιακή ημέρα κάθε 

μήνα. 

(άρθρο 4 § 2 ΚΥΑ 39100/2019) 

 

3.9. Τι προβλέπεται στην περίπτωση που το Δημόσιο καθυστερήσει να καταβάλλει τη 

Συνεισφορά της δόσης; 

 

Καθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλλει την εγκριθείσα Συνεισφορά μπορεί να οδηγήσει 

σε αθέτηση της ρύθμισης, μόνο εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση 

υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα μηνιαίων δόσεων Συνεισφοράς και ο πιστωτής έχει 

ενημερώσει τον Οφειλέτη ως προς την υπερημερία του Δημοσίου το αργότερο έως τον έκτο 

μήνα υπερημερίας. Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου για την παρακολούθηση των 

καταβολών, οι πιστωτές οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων 

ποσών, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. 

(άρθρο 4 § 2 ΚΥΑ 39100/2019) 
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4. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

4.1. Κάθε πότε αναπροσαρμόζονται οι προϋποθέσεις και το ποσό της Συνεισφοράς του 

Δημοσίου; 

 

Οι προϋποθέσεις και το ποσό της Συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται 

αυτεπαγγέλτως στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. Για το λόγο αυτό, η Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας ανακτά από τη βάση δεδομένων φορολογικής 

διοίκησης τα ετησίως δηλωθέντα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και εισοδημάτων του 

οφειλέτη, καθ’ όλη τη διάρκεια καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου. 

(άρθρο 5 § 1 ΚΥΑ 39100/2019) 

 

4.2. Ποίες οι υποχρεώσεις του οφειλέτη σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων 
για την Συνεισφορά του Δημοσίου; 
 
Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου, 

ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας 

Κύριας Κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, με τη διαδικασία τροποποίησης της εγκριτικής 

απόφασης το ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου αναπροσαρμόζεται αναλόγως για το μέλλον. 

(άρθρο 5 § 2 ΚΥΑ 39100/2019) 

 

4.3. Σε ποιες περιπτώσεις η Συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται; 
 
Στις παρακάτω περιπτώσεις η Συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται: 
 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί εκ παραδρομής ή τεχνικής 
αστοχίας, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. 

 Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης δεν έχει 
καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η Συνεισφορά Δημοσίου σε τουλάχιστον ένα τραπεζικό 
λογαριασμό, με υπαιτιότητα του οφειλέτη. 

 Σε περίπτωση που κατόπιν του ετήσιου επανελέγχου διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης Συνεισφοράς Δημοσίου 

 Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει 
τον ίδιο, με αποτέλεσμα να θεμελιώνονται τα δικαιώματα του πιστωτή περί αθέτησης 
της ρύθμισης, ακόμα κι αν αυτά δεν ασκηθούν. 

 Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του Οφειλέτη. 

 Σε περίπτωση που αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής στο νόμο 
Προστασίας της Κύριας Κατοικίας και η αίτηση για χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου 
είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος.  
 

 (άρθρο 5 § 3 ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 § 3 ΚΥΑ 

131164/2019)  
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4.4. Ποιες οι δυνατότητες αναπροσαρμογής της Συνεισφοράς του Δημοσίου; 
 
Η Συνεισφορά Δημοσίου  αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων ή 
της σύνθεσης του νοικοκυριού του οφειλέτη ώστε να δικαιούται διαφορετική Συνεισφορά 
Δημοσίου.  Σε περίπτωση που δικαιούται μεγαλύτερη Συνεισφορά Δημοσίου, μέχρι την 
αποδοχή της αίτησης για αναπροσαρμογή της Συνεισφοράς Δημοσίου και την έκδοση νέας 
εγκριτικής απόφασης, ο οφειλέτης οφείλει να συνεχίζει να καταβάλλει το ποσό που τον 
βαρύνει σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση περί Συνεισφοράς. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι ελάμβανε μεγαλύτερο ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου, υπολογίζεται το 
επιπλέον ποσό και συμψηφίζεται με μελλοντικές καταβολές Συνεισφοράς Δημοσίου, εκτός 
εάν δεν υφίστανται μελλοντικές καταβολές, οπότε και επιστρέφεται ατόκως, ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν. 
(άρθρο 5 § 4 ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 § 4 ΚΥΑ 
131164/2019)) 
 
4.5. Ποίες οι συνέπειες σε περίπτωση διακοπής ή αναπροσαρμογής της Συνεισφοράς 
Δημοσίου και πως αυτές εκκινούν; 
 
Στις περιπτώσεις διακοπής ή αναπροσαρμογής της Συνεισφοράς Δημοσίου, οι έννομες 
συνέπειες εκκινούν από την ημερομηνία που διαπιστώνει η ανακλητική ή τροποιητική 
απόφαση της έγκρισης Συνεισφοράς Δημοσίου, στην περίπτωση της αναπροσαρμογής ως 
ημερομηνία έναρξης διακοπής ή τροποποίησης αντίστοιχα. Η ανωτέρω απόφαση 
γνωστοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών στον Οφειλέτη και τους 
Πιστωτές μέσω ηλεκτρονικού αρχείου το οποίο αποστέλλεται μέσω της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας 
που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση υπαγωγής. 
(άρθρο 5 § 5 ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 § 5 ΚΥΑ 
131164/2019) 
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5. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ – ΑΝΑΔΡΟΜΗΚΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 

5.1. Τι προβλέπεται σε περίπτωση που ο οφειλέτης δηλώσει ψεύδη στοιχεία ή 

αποκρύψει τα αληθινά στην αίτηση υπαγωγής στο νόμο για την προστασία της κύριας 

κατοικίας με σκοπό την υπαγωγή του σε αυτόν ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

ένταξής; 

 

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Σε κάθε περίπτωση, μετά από 

αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον 

αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων. 

(άρθρο 6 § 1 ΚΥΑ 39100/2019) 

 

5.2. Γίνεται καταλογισμός για αχρεωστήτως καταβληθέντα πόσα; 

 

Στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης από τον οφειλέτη, το Δημόσιο προχωρά σε καταλογισμό 

των καταβεβλημένων ποσών Συνεισφοράς ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα 

οποία γίνονται απαιτητά προς επιστροφή άτοκα, εκτός εάν αποδεικνύεται με δημόσια 

έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής και η αίτηση χορήγησης Συνεισφοράς Δημοσίου είναι 

ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος οπότε και 

επιστρέφονται εντόκως  με επιτόκιο πέντε (5%) από τον χρόνο καταβολής της. Η μη 

απόδοσή τους από τον αιτούντα, επιφέρει αναζήτηση και βεβαίωση αυτών από την 

Φορολογική Διοίκηση (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 

(Κ.Ε.Δ.Ε.). 

(άρθρο 6 § 2 ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 2 ΚΥΑ 

131164/2019) 

 

5.3. Γίνεται καταλογισμός για αχρεωστήτως καταβληθέντα πόσα Επιχειρηματικών 

Δανείων; 

  

Στην περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των Κανονισμών για τα Επιχειρηματικά 

Δάνεια, επιβάλλονται τόκοι για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο 

αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός εάν  αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ότι η 

αίτηση υπαγωγής και η αίτηση χορήγησης Συνεισφοράς Δημοσίου είναι ψευδής, οπότε και 

εφαρμόζεται επιτόκιο πέντε (5%) .  

(άρθρο 6 § 2 ΚΥΑ 39100/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 2 ΚΥΑ 

131164/2019) 
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5.4. Τι προβλέπεται σε περίπτωση που η αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του 

Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) αμελήσει να 

καταβάλλει το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου στον οφειλέτη; 

 

Εάν ο οφειλέτης δεν έλαβε το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου που του αναλογεί εξαιτίας 

αμέλειας του ΟΠΕΚΑ, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετική αίτηση 

θεραπείας του οφειλέτη προς το όργανο αυτό. 

(άρθρο 6 § 3 ΚΥΑ 39100/2019) 

 

5.5. Τι προβλέπεται σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν λάβει το ποσό της Συνεισφοράς 

Δημοσίου λόγω του ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί αυτή σε τουλάχιστον ένα 

τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με υπαιτιότητα του δικαιούχου; 

 

Στην περίπτωση αυτή το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου καταβάλλεται αναδρομικά μετά 

την σχετική τροποποίηση του τραπεζικού λογαριασμού και της εγκριτικής απόφασης 

εφόσον η εγκριτική απόφαση δεν έχει ανακληθεί. 

(άρθρο 6 § 4 ΚΥΑ 39100/2019) 
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6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 
 

6.1. Τι υποχρεώσεις έχουν ο οφειλέτης, ο σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη κατά τη 

διάρκεια της Συνεισφοράς Δημοσίου; 

 

Για όσο χρόνο διαρκεί η Συνεισφορά Δημοσίου, ο Οφειλέτης, ο σύζυγος και τα εξαρτώμενα 

μέλη του έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 

 Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος. 

 Υποβολή δήλωσης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας  κατοικίας, 

οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων που επηρεάζουν την καταβολή Συνεισφοράς 

Δημοσίου. 

 Συναίνεση στη χρησιμοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων ανώνυμα, αποκλειστικά και 

μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος. 

 Συναίνεση στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από 

αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του 

νοικοκυριού.  

(άρθρο 7 ΚΥΑ 39100/2019) 
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7. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

7.1. Τι προβλέπεται σε περίπτωση που η απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους (εγκριτική ή απορριπτική) ή οι αποφάσεις ανάκλησης ή μεταρρύθμισης 

αυτής θίγουν τα έννομα συμφέροντα του οφειλέτη; 

 

Ο οφειλέτης, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων 

του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με 

αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την 

ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία 

προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). 

Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτηση 

οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το 

αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται 

διαφορετική προθεσμία. 

Αν αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, 

εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή οφείλει να τη 

διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση 

αυτή, η γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να 

γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία. 

Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, εκτός αν 

οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της προϊστάμενης αρχής για την έκδοση 

της. 

(άρθρο 8 ΚΥΑ 39100/2019 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 ΚΥΑ 131164/2019 

& άρθρο 24 του ν. 2690/1999) 
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8. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
 

8.1. Ποια είναι τα επιπρόσθετα κριτήρια για την χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου στις 

περιπτώσεις επιχειρηματικών δανείων; 

 

Η Συνεισφορά Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχύσεως 

ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τις διατάξεις των εξής κανονισμών: 

 

 Γενικός Κανονισμός ενισχύσεως ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. 1407/2013) 

 Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα (1408/2013) 

 Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

(717/2014) 

(άρθρο 9 § 1 ΚΥΑ 131164/2019) 

 

8.2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται 

ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση από οποιονδήποτε φορέα; 

 

Τα ποσά που χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση από οποιοδήποτε φορέα σε περίοδο 

τριών οικονομικών ετών διαχωρίζονται ως ακολούθως: 

 

 το ποσό των 200.000 € (100.000 € όταν αφορά επιχείρηση που εκτελεί οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων). 

 το ποσό των 20.000 €  (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα). 

 το ποσό των 30.000 €  (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας). 

(άρθρο 9 § 2 ΚΥΑ 131164/2019) 
 
8.3. Ποιες ενισχύσεις εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας; 
 
Παρατίθενται οι ακόλουθες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που εξαιρούνται: 
 

 οι ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή 
προς κράτη μέλη. 

 οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των 
εισαγόμενων. 

(άρθρο 9 § 5 ΚΥΑ 131164/2019) 
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8.4. Πώς ορίζεται η έννοια της «ενιαίας επιχείρησης»; 
 
Ως ενιαία επιχείρηση ορίζεται: 
 

 Μια επιχείρηση που κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 
των εταίρων άλλης επιχείρησης. 

 Μια επιχείρηση που έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των 
μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

 Μια επιχείρηση που έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη 
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 
καταστατικού αυτής ή της τελευταίας. 

 Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της την 
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της 
επιχείρησης. 

 Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία 
επιχείρηση. 

(άρθρο 9 § 6 ΚΥΑ 131164/2019) 
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9. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

9.1. Ποιες είναι αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση της Συνεισφοράς Δημοσίου; 

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση της Συνεισφοράς Δημοσίου είναι οι εξής: 

 

 Η Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ως όργανο πληρωμών των δόσεων Συνεισφοράς, ο οποίος 

επιχορηγείται για το σκοπό αυτό κάθε τρίμηνο από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών 

(Γ.Γ.Π.Σ.), στις υποδομές της οποίας φιλοξενείται και λειτουργεί η Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας. 

 Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, μέσω της ιστοσελίδας της οποίας 

παρέχεται πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας και 

η οποία εγκρίνει, ανακαλεί ή μεταρρυθμίζει την απόφαση για τη χορήγηση 

Συνεισφοράς Δημοσίου. 

 Η ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία 

τηρεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την παρακολούθηση της Συνεισφοράς 

Δημοσίου.  

(άρθρο 9 ΚΥΑ 39100/2019) 

 


