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5. Για τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφαση του 
Προέδρου της, μπορεί να προσφεύγει στις υπηρεσίες 
εξωτερικού δικηγόρου και χωρίς τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του 
άρθρου 20 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), όπως το άρθρο 
αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του, με την παρ. 
1 του παρόντος. Εξωτερικοί δικηγόροι, στους οποίους 
έχουν ήδη ανατεθεί υποθέσεις ή στους οποίους ανατί-
θενται υποθέσεις μέσα στην προθεσμία του προηγού-
μενου εδαφίου, εξακολουθούν να τις χειρίζονται μέχρι 
τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της εντολής. Μετά τη 
λήξη της εντολής, ο χειρισμός των υποθέσεων περιέρ-
χεται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 68

Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4270/2014 -

Εισηγητική έκθεση του ετήσιου 

Κρατικού Προϋπολογισμού 

[άρθρα 4(5), 14(2) και 14(3) της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ]

Η περ. ια΄του άρθρου 53 του ν.4270/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«ια) Την αναφορά των κύριων πηγών κινδύνου για τις 
δημοσιονομικές προβλέψεις μέσω:

αα) ανάλυσης ευαισθησίας των δημοσιονομικών 
στόχων ως προς τις μεταβολές των κύριων οικονομι-
κών παραδοχών και ιδιαίτερα των παραδοχών για τους 
συντελεστές ανάπτυξης και τα επιτόκια, και

αβ) αξιολόγησης των επιπτώσεων από τις βασικές 
πηγές δημοσιονομικού κινδύνου, περιλαμβανομένων 
των κρατικών εγγυήσεων και άλλων ενδεχόμενων υπο-
χρεώσεων.».

Άρθρο 69

Τροποποίηση του άρθρου 6 

του ν. 4281/2014 - Επιχορήγηση φορέων 

της Γενικής Κυβέρνησης 

για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεών τους

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.  4281/2014 
(Α΄ 160), προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

«2.α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των πο-
σών που θα καταβάλλει κατά το οικονομικό έτος 2020 
ο Κρατικός Προϋπολογισμός στους φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την εξό-
φληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς 
τρίτους, παρακρατείται από τους πόρους που αποδί-
δονται στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η παρακράτηση επί των Κε-
ντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου ΟΤΑ 
διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο 
που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου
της παρ. 2.».

Άρθρο 70

Τροποποίηση του άρθρου 91 Α του 

ν. 4549/2018 – Εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρ. 1 του άρθρου 91Α του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση των κρατών 
μελών ή και πιστωτικών ιδρυμάτων ή φυσικών ή νομι-
κών προσώπων και φορέων, στο πλαίσιο της ενωσια-
κής νομοθεσίας ή διακρατικής συμφωνίας ή συμφωνίας 
μεταξύ των κρατών μελών και των οργανισμών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 71

Πεδίο εφαρμογής

και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

1. Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που 
δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομη-
νία έγκρισης της κατά το άρθρο 76 του παρόντος αίτη-
σης, στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως 
δανείων φυσικών ή νομικών προσώπων προς χρηματο-
δοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται με εμπράγματη 
ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.

2. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα 
ίδια, είτε ο σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμέ-
να πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα 
μέτρα στο πλαίσιο του κορωνοϊού COVID-19.

3. Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται:
α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους 

παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το 
άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρ-
θρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και το άρθρο 11 της από 
20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 
ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρου-
μένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των 
μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε 
μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουα-
ρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακό-
λουθη κλίμακα:

αα) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή με-
γαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%),

αβ) για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του 
ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή 
μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),

αγ) για ποσά μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό 
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(30%), όπως οι αποδοχές των υποπερ. αα) ως αγ) δη-
λώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον 
εργοδότη.

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους 
οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα 
με το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τρι-
μήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη 
του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις 
περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,

γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους 
παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το 
άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020,

δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποί-
οι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με το άρθρο 
δεύτερο της από 20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020,

ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, 
των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά 
ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο 
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, και σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα τηρούμενα 
στοιχεία της φορολογικής διοίκησης,

στ) δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της 
επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 
τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ131/13.6.2020 
(Β΄ 2276) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και την υπ. αρ. 
οικ.23103/478/2020 (Β΄ 2274) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μηχανισμός 
«Συνεργασία»), και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν πα-
ρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών 
της πανδημίας.

4. Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων της παρ. 3, ο 
αιτών θα πρέπει σωρευτικά να πληροί και τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

α) Να διαθέτει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής 
ή κατ` ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή 
επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κα-
τοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.

β) Να μην έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των άρθρων 68 
έως 83 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52). Οφειλέτες που έχουν 
υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία των άρ-
θρων αυτών και αν μέχρι την υποβολή της αίτησης του 
άρθρου 75 του παρόντος, δεν έχει επιτευχθεί ρύθμιση, 
μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφό-
σον παραιτηθούν από την αίτηση υπαγωγής τους. Σε 
περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4605/2019 
μετά την έγκριση της συνεισφοράς του παρόντος νόμου, 

η συνεισφορά του παρόντος νόμου διακόπτεται. Σε κάθε 
περίπτωση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην περ. ε).

γ) Να μην έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των άρθρων 99 
επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), 61 έως 67 του ν. 4307/2014 
(Α΄ 246) ή του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ακόμα κι αν εξέπεσε 
από αυτές, ούτε να εκκρεμεί αίτηση ρύθμισης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας, εκτός εάν ο οφειλέτης 
παραιτηθεί πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 
75 του παρόντος.

δ) Να υφίσταται οφειλή επιδεκτική συνεισφοράς κατά 
την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

ε) Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή και ο δικαιούχος 
να μην έχει κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως άλλη 
ενεργή κρατική ενίσχυση για την οφειλή αυτή.

στ) Να πληρούνται, ως προς την επιδεκτική συνεισφο-
ράς του Δημοσίου οφειλή, για κάθε περίπτωση ξεχωρι-
στά τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

στα) Εφόσον πρόκειται για δάνεια εξυπηρετούμενα ή 
δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι (90) ημέ-
ρες στις 29.2.2020:

i) Η κατά το άρθρο 73 αξία της κύριας κατοικίας του 
αιτούντος, κατά τονχρόνο υποβολής της αίτησης του 
άρθρου 75, να μην υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) ευρώ.

ii) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού 
προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην 
υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ. 
Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται 
κατά δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για τον σύζυγο ή 
τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε 
εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μέλη.

iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αι-
τούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών 
στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία 
που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 75.

iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επι-
δεκτικών για τη συνεισφορά Δημοσίου οφειλών, στο 
οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους 
πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης του άρθρου 75, να μην υπερβαίνει τις τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει 
συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για 
τον καθορισμό του μέγιστου ορίου του προηγούμενου 
εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού 
νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του προηγούμενου μήνα από την υποβολή της 
αίτησης του άρθρου 75.

v) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου ή 
της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμ-
βανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, να έχει 
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες 
(600.000) ευρώ.

vi) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτή-
θηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, 
να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα 
χιλιάδες (80.000) ευρώ.
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Δεν λογίζεται ως καθυστέρηση η χορήγηση εκουσίως 
από τον χρηματοδοτικό φορέα ή δυνάμει νομοθετικής 
πρόβλεψης, αναστολής στην καταβολή της μηνιαίας 
δόσης.

στβ) Εφόσον πρόκειται για δάνεια που παρουσίαζαν 
καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών 
στις 29.2.2020 και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
περ. στα):

i) Η κατά το άρθρο 73 αξία της κύριας κατοικίας, κατά 
τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να 
μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) 
ευρώ.

ii) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού 
προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρ-
χει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να 
μην υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το 
ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 
δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον σύζυγο ή τη 
σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε 
εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μέλη.

iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αι-
τούντος, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, στην 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που 
δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 75.

iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδε-
κτικών για τη συνεισφορά Δημοσίου οφειλών, στο οποίο 
συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστω-
τές τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
του άρθρου 75, να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα 
χιλιάδες (250.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει 
συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για 
τον καθορισμό του μέγιστου ορίου του προηγούμενου 
εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νο-
μίσματος και ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης 
του άρθρου 75.

v) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου 
και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
κύριας κατοικίας του αιτούντα, να μην υπερβαίνει τις 
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

vi) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτή-
θηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, 
να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα 
χιλιάδες (80.000) ευρώ.

στγ) Εφόσον πρόκειται για δάνεια που παρουσίαζαν 
καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών 
στις 29.2.2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την 
ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα:

i) Η κατά το άρθρο 73 αξία της κύριας κατοικίας, κατά 
τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να μην 
υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

ii) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού 
προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην 
υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) 
ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξά-
νεται κατά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ για 
τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) 

ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρ-
τώμενα μέλη.

iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αι-
τούντος, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών στην 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που 
δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 75.

iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδε-
κτικών για τη συνεισφορά Δημοσίου οφειλών, στο οποίο 
συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστω-
τές τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
του άρθρου 75, να μην υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα 
χιλιάδες (130.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει 
συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για 
τον καθορισμό του μέγιστου ορίου του προηγούμενου 
εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νο-
μίσματος και ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης 
του άρθρου 75.

v) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου ή 
της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμ-
βανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, να έχει 
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα 
χιλιάδες (280.000) ευρώ.

vi) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτή-
θηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, 
να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα 
χιλιάδες (80.000) ευρώ.

vii) Σε περίπτωση ύπαρξης συνοφειλέτη ή εγγυητή 
για τα δάνεια της παρούσας κατηγορίας, ο καθένας από 
αυτούς πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας: (1) Το ατομικό του εισόδημά να μην υπερ-
βαίνει τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ, 
(2) η ακίνητη περιουσία του να έχει συνολική αξία που 
δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) 
ευρώ, (3) να θεωρείται πληγείς, σύμφωνα με την παρ. 3.

5. Ο χαρακτηρισμός των οφειλών και η επιλεξιμότητα 
του αιτούντος, με βάση τις προαναφερθείσες διακρίσεις 
των υποπερ. στα΄, στβ΄ και στγ΄ της παρ. 4, λαμβάνει 
χώρα ανά πιστωτή.

6. Η μεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων ή η ανάθεση της διαχείρισής τους σύμφω-
να με τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και η τιτλοποί-
ησή τους σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 (Α΄ 157) ή τον 
ν. 4649/2019 (Α΄206) και η υποκατάσταση εγγυητή ή εν 
γένει συνοφειλέτη σε αυτές, δεν εμποδίζει τη ρύθμισή 
τους σύμφωνα με το παρόν.

7. Σε περίπτωση που η επιδεκτική συνεισφοράς του 
Δημοσίου οφειλή έχει υπαχθεί οριστικά στις διατάξεις 
του ν. 3869/2010 (A΄ 130), εφόσον εγκριθεί η συνεισφο-
ρά του παρόντος νόμου, ο οφειλέτης παραιτείται του 
δικαιώματος να ζητήσει συνεισφορά του Δημοσίου, σύμ-
φωνα με τα εδάφια πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο της 
παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Οφειλέτες που 
έχουν υποβάλει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, 
η οποία εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό, χωρίς να έχει συζη-
τηθεί, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση του άρθρου 
75. Αν οι αιτούντες ρυθμίσουν συναινετικά οποιαδήποτε 
από τις οφειλές που είναι επιδεκτικές για την καταβολή 
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συνεισφοράς του Δημοσίου κατά τον παρόντα νόμο, η 
δίκη του ν. 3869/2010 καταργείται ως προς τις οφειλές 
που ρυθμίστηκαν συναινετικά.

Άρθρο 72

Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου:
α) Ως «οφειλέτης» νοείται το φυσικό πρόσωπο που 

έχει χρηματικές οφειλές έναντι των χρηματοδοτικών 
φορέων, επιδεκτικές συνεισφοράς βάσει του παρόντος 
νόμου και αφορά, τόσο τον άμεσα αντισυμβαλλόμενο 
(πρωτοφειλέτη) σε σύμβαση με πιστωτικό ίδρυμα και 
άλλο χρηματοδοτικό φορέα, όσο και τους ενεχόμενους 
εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες, ή εγγυητές.

β) Ως «χρηματοδοτικός φορέας» νοείται το πιστωτικό 
ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένου και 
αυτού που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, καθώς και η 
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώ-
σεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, εφόσον τελεί υπό 
την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου 
Εποπτικού Μηχανισμού. Πιστωτής, ο οποίος απέκτησε 
απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθμισης με μεταβίβαση, σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 του ν. 4354/2015, συμμετέχει στη 
διαδικασία του παρόντος νόμου μόνο μέσω της εταιρίας 
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, στην 
οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση σύμφωνα με την περ. 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015. Πιστωτής, 
ο οποίος απέκτησε απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθμισης με 
τιτλοποίηση, σύμφωνα με τον ν. 3156/2003, συμμετέχει 
στη διαδικασία του παρόντος μόνο μέσω του προσώπου, 
στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείρισή τους, σύμφωνα με 
την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003.

γ) Ως «οφειλή» νοείται η οφειλή του οφειλέτη προς 
χρηματοδοτικό φορέα από οποιαδήποτε αιτία, για την 
οποία έχει παραχωρηθεί εμπράγματη εξασφάλιση στην 
κύρια κατοικία του οφειλέτη.

δ) Ο όρος «σύζυγος» περιλαμβάνει και τον αντισυμ-
βαλλόμενο σε σύμφωνο συμβίωσης του ν. 4356/2015 
(Α΄181) ή του ν. 3719/2008 (Α΄ 241).

ε) Ως «εξαρτώμενα μέλη» νοούνται τα πρόσωπα που 
ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

στ) Ως «οικογενειακό εισόδημα» νοείται το άθροισμα 
των εισοδημάτων του αιτούντος, του συζύγου του και 
των εξαρτώμενων μελών, μειωμένο κατά τους αναλο-
γούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και το τέλος επιτηδεύμα-
τος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Στο «οικο-
γενειακό εισόδημα» συμπεριλαμβάνονται και τα αφορο-
λόγητα, καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

ζ) Ως «επενδυτικά προϊόντα» νοούνται τα μέσα χρημα-
ταγοράς κατά την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 
(Α΄ 14) και οι κινητές αξίες κατά την παρ. 44 του άρθρου 
4 του ν. 4514/2018.

η) Ως «κύρια κατοικία» νοείται αυτή που δηλώνει ο 
αιτών στην αίτηση του άρθρου 75.

θ) Ως «μηνιαία δόση» ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης 
των επιλέξιμων οφειλών, όπως καθορίζονται στη συμφω-
νία μεταξύ του χρηματοδοτικού φορέα και του οφειλέτη 
και διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ι) Ως «ηλεκτρονική πλατφόρμα» ορίζεται η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα του άρθρου 74.

ια) Ως «σύμβουλος» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο που επιλέγει ο οφειλέτης και αναλαμβάνει τις δι-
αδικασίες υποστήριξης του οφειλέτη, κατά το στάδιο 
της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη ρύθ-
μιση των οφειλών. Σύμβουλος θεωρείται, ενδεικτικά, ο 
δικηγόρος, λογιστής – φοροτεχνικός, οικονομολόγος 
ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική ειδικότητα με γνώ-
σεις και εμπειρία για τη διενέργεια των απαιτούμενων 
διαδικασιών και την επαρκή υποστήριξη του οφειλέτη 
στη διαδικασία.

ιβ) Ως «μεταφορικά μέσα» νοούνται τα αναφερόμενα 
στις περ. γ), στ) και ζ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 4172/2013, που ευρίσκονται στην κυριότητα του αι-
τούντος.

Άρθρο 73

Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων

1. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος σύμ-
φωνα με το στοιχείο i των υποπερ. στα) ως στγ) της περ. 
στ) της παρ. 4 του άρθρου 71, ως αξία του ακινήτου που 
αποτελεί την κύρια κατοικία, λογίζεται η φορολογητέα 
αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου 
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον 
ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την 
τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.

2. Αν ο αιτών έχει κατ’ ιδανικό μερίδιο πλήρη ή ψιλή 
κυριότητα ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιμη 
για την επιλεξιμότητά του κατά το άρθρο 71 είναι η αξία 
της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας.

3. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος σύμφω-
να με το στοιχείο v των υποπερ. στα) ως στγ) της περ. 
στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 71, ως αξία της συνολικής 
ακίνητης περιουσίας λογίζεται η φορολογητέα αξία αυ-
τής για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου 
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον 
ν. 4223/2013, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία 
πράξη προσδιορισμού φόρου, εξαιρουμένων των γηπέ-
δων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν 
προσδιορίζεται αξία Ε.Ν.Φ.Ι.Α. Η παρούσα εφαρμόζεται 
και για την αξιολόγηση της συνολικής περιουσίας του 
συνοφειλέτη ή του εγγυητή, σύμφωνα με τον αριθμό 
(2) του στοιχείου (vii) της υποπερ. στγ) της περ. στ) της 
παρ. 4 του άρθρου 71.

Άρθρο 74

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

1. Η διαδικασία του παρόντος διεξάγεται μέσω ψηφι-
ακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχεί-
ρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσι-
ας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). 
Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενι-
αίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασί-
ες, οι προϋποθέσεις, οι προσφερόμενες λειτουργίες και 
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εφαρμογές και οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες απο-
τελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα 
για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 75

Υποβολή αίτησης

1. Φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 71, μπορεί να υποβά-
λει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου στην 
αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας, από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Σε περίπτω-
ση περισσότερων συγκύριων επί της κύριας κατοικίας, 
αρκεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.

2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το 
ίδιο φυσικό πρόσωπο.

3. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρμα διενεργεί-

ται με την αυθεντικοποίησή του μέσω των κωδικών/
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά την 
υποβολή της αίτησης αντλούνται τα ακόλουθα στοιχεία 
μέσω διαλειτουργικότητας:

α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ονο-
ματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν είναι επιτη-
δευματίας.

β) Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων 
μελών του και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το πα-
τρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθμοί 
Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίες.

4. Ο αιτών συμπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, τις οικογενειακές 
καταθέσεις σε χώρες εκτός Ελλάδος, και επιβεβαιώνει 
τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του, ενώ παράλληλα 
υποβάλλει και τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις:

α) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας των παρ. 2 ως 4 του άρθρου 71.

β) Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς 
για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδο-
μένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων 
δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή τους, για 
τους σκοπούς του παρόντος.

γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας, σε περίπτωση που ο αιτών είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί 
ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

5. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο και από 
τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νομίμους 
αντιπροσώπους τους, καθώς και από τον συνοφειλέτη 
ή τον εγγυητή, στην περίπτωση ύπαρξης δανείων της 
υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71. Σε 
περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, δεν απαι-
τείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο. Για 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 71 λαμβάνεται 

υπόψη το ατομικό εισόδημα του αιτούντος, προσαυ-
ξημένο σύμφωνα με τα ποσά που προβλέπονται για τα 
εξαρτώμενα μέλη, που έχει στην επιμέλειά του ο αιτών. Η 
διακοπή της έγγαμης συμβίωσης πρέπει να έχει δηλωθεί 
στη Φορολογική Διοίκηση πριν από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης.

6. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται 
αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών 
καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) 
και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του 
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) για τον έλεγχο της πλήρωσης των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 71 για τον αιτού-
ντα, τον σύζυγο, τα εξαρτώμενα μέλη και τον συνοφει-
λέτη ή εγγυητή, της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 
4 του άρθρου 71.

7. Ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της 
φορολογικής διοίκησης για τον αιτούντα, το σύζυγο, και 
τα εξαρτώμενα μέλη, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων,
β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 

τελευταίου φορολογικού έτους,
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισο-

δήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου αντλούνται 

αυτόματα, εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκ-
δοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προ-
θεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 
Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, 
η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την 
τελευταία έκδοση, για την οποία υπάρχει υποχρέωση 
υποβολής.

8. Με την ολοκλήρωση της ανάκτησης των δεδομένων 
της παρ. 7, η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στους 
χρηματοδοτικούς φορείς, από τους οποίους ανακτώνται 
αυτόματα τα εξής:

α) στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις προς χρημα-
τοδοτικούς φορείς, οι οποίες είναι επιδεκτικές συνεισφο-
ράς κατά το άρθρο 71, το οφειλόμενο ποσό ανά φορέα 
και την ημερομηνία καθορισμού του ύψους της οφειλής,

β) στοιχεία αναφορικά με την εξυπηρέτηση ή μη των 
δανειακών υποχρεώσεων στις 29.2.2020, και σε περί-
πτωση δανείου που ήταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη 
των ενενήντα (90) ημερών, την καταγγελία της δανειακής 
σύμβασης,

γ) στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και τα επενδυτικά 
προϊόντα του τηρούνται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα, καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους,

δ) τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί 
της κύριας κατοικίας του αιτούντος που βρίσκονται στη 
διάθεσή τους.

9. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αι-
τούντα και των συνυπογραφόντων, συζύγου και εξαρτώ-
μενων μελών, για την ακρίβεια και την πληρότητα του 
περιεχομένου και των υποβληθέντων εγγράφων.

10. Αν αποδειχθεί στη συνέχεια με δημόσια έγγρα-
φα ότι η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9 είναι ψευδής και 
εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του 
αιτούντος, η συνεισφορά θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, 
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ο οφειλέτης εκπίπτει αυτής για το μέλλον και τα καταβλη-
θέντα ποσά επιστρέφονται, σύμφωνα με το άρθρο 81.

11. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει τη διαδικασία 
του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, που προβλέπεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), 
ως προς τις επιδεκτικές για συνεισφορά οφειλές. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία του παρόντος κεφα-
λαίου δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση της 
διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δε-
οντολογίας.

12. Εάν ο οφειλέτης έχει περιλάβει στην αίτησή του 
δήλωση, ότι για τη σύνταξή της συνέπραξε σύμβουλος 
και δηλώσει τα στοιχεία του στην πλατφόρμα, ο τελευταί-
ος εφόσον προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, δικαι-
ούται αμοιβής ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά 
χρηματοδοτικό φορέα, στον οποίο υφίστανται επιλέξι-
μες προς συνεισφορά οφειλές, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηματοδο-
τικό φορέα, χωρίς παρακράτηση φόρου, ως εξής:

α) Στην περίπτωση των δανείων των περ. α) και β) της 
παρ. 3 του άρθρου 76, η κατά τα ανωτέρω αμοιβή του 
συμβούλου καταβάλλεται κατά τον χρόνο της αποστο-
λής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ποσού των μηνι-
αίων δόσεων από τον χρηματοδοτικό φορέα,

β) στην περίπτωση των δανείων της περ. γ) της παρ. 3 
του άρθρου 76, η αμοιβή της παρούσας καταβάλλεται 
είτε κατά τον χρόνο που θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση, 
είτε το αργότερο μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
της παρ. 4 του άρθρου 76, ανεξαρτήτως εάν θα επιτευ-
χθεί αναδιάρθρωση. Η αμοιβή καταβάλλεται έναντι νο-
μίμου παραστατικού, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του 
οφειλέτη, επιβαρύνει τον οφειλέτη και είτε καταλογίζεται 
στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου 
είτε καταλογίζεται ως έξοδο που βαρύνει την επιλέξιμη 
για συνεισφορά οφειλή. Έξοδα πίστωσης του λογαρια-
σμού του συμβούλου από τον χρηματοδοτικό φορέα, 
βαρύνουν τον σύμβουλο. Υπόχρεος για την καταβολή 
του φόρου είναι ο σύμβουλος.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί 
να τροποποιείται το περιεχόμενο της αίτησης του πα-
ρόντος άρθρου.

Άρθρο 76

Έγκριση αίτησης

1. Με την ολοκλήρωση ανάκτησης των στοιχείων των 
παρ. 3, 4 και 7 και την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 
4 του άρθρου 75 από τον αιτούντα, η αίτηση θεωρείται 
υποβληθείσα. Ακολουθεί η διαδικασία για την ανάκτηση 
των δεδομένων της παρ. 8 του άρθρου 75. Εάν, κατά 
την ανάκτηση των δεδομένων αυτών, διαπιστωθεί ότι 
ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας του άρθρου 71, η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποίηση στον αιτούντα. Με 
την αποστολή της, η διαδικασία περατώνεται και η αίτη-
ση θεωρείται απορριφθείσα.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ελέγχεται η επιλεξιμότητα 
του οφειλέτη βάσει των οφειλών έναντι των χρηματο-
δοτικών φορέων. Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και 

μία καταγγελμένη οφειλή στον χρηματοδοτικό φορέα, 
ανεξαρτήτως ποσού, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του 
αιτούντος έναντι του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού 
φορέα κρίνονται με βάση τα αναφερόμενα της υποπερ. 
στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71. Σε περίπτωση 
μη ύπαρξης καταγγελμένης οφειλής, τα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας του οφειλέτη κρίνονται με βάση την κατηγο-
ριοποίηση της οφειλής που παρουσιάζει το μεγαλύτερο 
υπόλοιπο.

3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση πληροί όλα τα 
κατά περίπτωση οριζόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 71, αποστέλλεται στον οφειλέτη 
και τον χρηματοδοτικό φορέα ενημέρωση ότι ο αιτών 
είναι καταρχήν επιλέξιμος για συνεισφορά δημοσίου. Στη 
συνέχεια, οι χρηματοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά 
περίπτωση την ακόλουθη ενημέρωση:

α) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι εξυπηρετούμενη, 
ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, εντός δεκαπέντε (15) το αργότερο ημερών 
από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητας του 
αιτούντος, το ποσό της μηνιαίας δόσης, ούτως ώστε να 
δρομολογηθεί η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς 
του Δημοσίου, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 
7, οπότε ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει το ποσό 
της μηνιαίας δόσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
τη λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.

β) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετού-
μενη για χρονικό διάστημα μικρότερο των ενενήντα 
(90) ημερών, ο αιτών προβαίνει εντός δεκαπέντε (15) 
το αργότερο ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν 
επιλεξιμότητας του στην καταβολή των δόσεων που ευ-
ρίσκονται σε καθυστέρηση, άλλως αυτές κεφαλαιοποι-
ούνται από τον χρηματοδοτικό φορέα και βαρύνουν το 
υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας 
της παρούσας, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών το ποσό της μηνιαίας δό-
σης αυτής, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς 
του Δημοσίου.

γ) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμε-
νη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα (90) 
ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί, για να 
εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του 
Δημοσίου, λαμβάνει χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιμης 
οφειλής, έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με τον χρη-
ματοδοτικό φορέα. Για τον λόγο αυτό, ο χρηματοδοτικός 
φορέας καλεί τον οφειλέτη αμελλητί, προκειμένου να 
συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για 
τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία θα πρέπει να είναι 
μακροπρόθεσμη και σύμφωνη με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές 
είναι εφαρμοστέες. Ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο 
χρηματοδοτικός φορέας εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 
Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία 
αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί 
ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός της προθεσμίας της 
παρ. 4. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρ-
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θρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική 
ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει 
ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με 
τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο 
υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή 
του οφειλέτη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγε-
ται την από μέρους του αποδοχή της βιωσιμότητάς της. 
Μετά την ενημέρωση της συμφωνίας για τη βιωσιμό-
τητα της αναδιάρθρωσης , ο χρηματοδοτικός φορέας 
αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της 
μηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνει-
σφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
συμφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υπο-
βληθεί η δήλωση περί βιωσιμότητας μαζί με τη δήλωση 
περί επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία 
διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

4. Η διαδικασία του παρόντος ολοκληρώνεται ως 
τις 31.12.2020 το αργότερο. Στην περ. γ) της παρ. 3, η 
συμφωνία αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθε-
ρη βούληση των μερών και στη σύμπτωση δηλώσεων 
βουλήσεως των δύο.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επιδεκτικών 
συνεισφοράς οφειλών, αποστέλλεται από τον χρηματο-
δοτικό φορέα η πληροφόρηση για καθεμία από αυτές. 
Δεδομένου ότι η συνεισφορά εγκρίνεται για το σύνολο 
των οφειλών ανά χρηματοδοτικό φορέα, για να ξεκινήσει 
η καταβολή της συνεισφοράς, πρέπει να ρυθμιστούν ή 
να εξυπηρετηθούν οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε 
κάθε έναν από τους χρηματοδοτικούς φορείς χωριστά.

6. Για κάθε επιλέξιμη οφειλή, μία μόνο συνεισφορά 
μπορεί να καταβληθεί, ακόμη και αν για την ίδια οφειλή 
κατατεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από διαφο-
ρετικούς επιλέξιμους οφειλέτες.

7. Σε περίπτωση που σε επιλέξιμο οφειλέτη έχει ήδη 
χορηγηθεί αναστολή δόσεων σε οφειλές, σύμφωνα με 
το άρθρο πέμπτο και έβδομο της από 30.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε 
με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), για τις οποίες εγκρίνεται η 
συνεισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
μπορεί, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, είτε να διακοπεί η 
αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή συνεισφοράς, είτε 
να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς μετά την ολο-
κλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής. Δεν μπορεί να 
χορηγηθεί επιπλέον επιμήκυνση της ήδη χορηγηθείσας 
αναστολής σε επιλέξιμη οφειλή, μετά τη διαπίστωση της 
επιλεξιμότητας της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, η συνει-
σφορά δεν μπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών από τις 31.12.2020.

Άρθρο 77

Διαδικασία καταβολής

συνεισφοράς του Δημοσίου

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 76, η έγκριση καταβολής της συνεισφοράς 
γνωστοποιείται στα αρμόδια όργανα, προκειμένου να 
εκκινήσει η καταβολή. Για την έγκριση και καταβολή της 
συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική 
ενημερότητα του οφειλέτη.

2. Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται στους 
ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης 

των οφειλών που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Η συνεισφορά δεν κατάσχεται ούτε συμ-
ψηφίζεται. Οι λογαριασμοί πιστώνονται μόνο από το 
δημόσιο με το ποσό της συνεισφοράς και χρεώνονται 
μόνο για την πίστωση του λογαριασμού του δανείου. 
Η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου γίνεται σε 
μηνιαία βάση.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων επιλέξιμων 
οφειλών για συνεισφορά του Δημοσίου, θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία του άρθρου 76 
για το σύνολο των οφειλών, προκειμένου να ξεκινήσει η 
καταβολή της συνεισφοράς.

4. Ακόμα και μετά την έναρξη καταβολής της συνει-
σφοράς του Δημοσίου, το Δημόσιο προβαίνει σε τα-
κτικούς ή έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων, προ-
κειμένου να διαπιστώσει ότι οι οφειλές επί των οποίων 
καταβάλλεται η συνεισφορά είναι επιλέξιμες και ότι οι 
δικαιούχοι πληρούν το σύνολο των κατά περίπτωση τι-
θέμενων προϋποθέσεων κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συνεισφο-
ρά καταβλήθηκε χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προ-
ϋποθέσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 80.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η 
διαδικασία πληρωμής της συνεισφοράς του Δημοσίου, 
το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει, καθώς και 
κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με τη συνεισφορά 
του Δημοσίου. Η απόφαση της παρούσας πρέπει να 
συμμορφώνεται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 78

Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου -

Χρονικό διάστημα καταβολής

1. Η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στα κατά 
περίπτωση αναφερόμενα ποσοστά και, με την επιφύ-
λαξη της μη υπέρβασης των ορίων του εφαρμοστέου 
κατά περίπτωση Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, αναφορικά με επιχειρηματικές οφειλές φυσι-
κών ή νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, καταβάλλεται ως εξής:

α) Για τα δάνεια της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 
4 του άρθρου 71:

αα) Για τους πρώτους τρείς (3) μήνες από την ημερο-
μηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από 
τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. α) ή 
την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 76, η συνεισφορά του 
Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό 
(90%) επί της μηνιαίας δόσης.

αβ) Για τους επόμενους τρείς (3) μήνες, η συνεισφορά 
του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 
(80%) επί της μηνιαίας δόσης.

αγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά 
του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) επί της μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα 
δάνεια της περ. α) δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 
εξακοσίων (600) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.

β) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 
4 του άρθρου 71:
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βα) Για τους πρώτους τρείς (3) μήνες από την ημερο-
μηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από 
τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. γ) της 
παρ. 2 του άρθρου 76, η συνεισφορά του Δημοσίου 
ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της 
μηνιαίας δόσης.

ββ) Για τους επόμενους τρείς (3) μήνες, η συνεισφορά 
του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) επί της μηνιαίας δόσης.

βγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά 
του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό 
(60%) επί της μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δά-
νεια της περ. β΄ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πε-
ντακοσίων (500) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.

γ) Για τα δάνεια της υποπερ. στγ΄ της περ. στ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 71:

γα) Για τους πρώτους τρείς (3) μήνες από την ημερο-
μηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από 
τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. γ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 76, η συνεισφορά του Δημοσίου 
ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της 
μηνιαίας δόσης.

γβ) Για τους επόμενους τρείς (3) μήνες, η συνεισφορά 
του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) επί της μηνιαίας δόσης.

γγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, η συνεισφο-
ρά Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό 
(30%) επί της μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δά-
νεια της περ. γ) της παρούσας δεν μπορεί να ξεπερά-
σει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά επιλέξιμη 
οφειλή.

2. Για δάνεια των οποίων η συμφωνηθείσα δόση δεν 
είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, η συνεισφορά του 
Δημοσίου καλύπτει εννέα (9) μήνες από την έγκρισή της 
σύμφωνα με το άρθρο 76 και καταβάλλεται κατά τον 
χρόνο που η δόση είναι απαιτητή από τον χρηματοδο-
τικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβλητέα δόση 
ανάγεται σε μηνιαία βάση, ώστε να υπολογιστούν τα πο-
σοστά και το ανώτατο ποσό της παρ. 1 και η συνεισφορά 
του Δημοσίου καταβάλλεται κατά τον χρόνο που είναι 
απαιτητή η δόση, μπορεί να καλύπτει περισσότερους 
μήνες και μπορεί να διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια 
της συνεισφοράς. Σε κάθε περίπτωση, για τα δάνεια της 
παρούσας, το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των 
επιδεκτικών για τη συνεισφορά δημοσίου οφειλών, στο 
οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι, δεν 
υπερβαίνει τα όρια της παρ. 4 του άρθρου 71, ανά κα-
τηγορία δανείων και ανά πιστωτή.

Άρθρο 79

Υποχρεώσεις οφειλέτη

1. Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς 
του Δημοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρε-
ώσεις:

α) Καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που 
βαρύνει τον ίδιο. Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή 
που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτι-

κή ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέ-
ας. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή, 
η καταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ.

β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία 
αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του και παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δη-
μόσιο κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων 
της αίτησής του.

2. α) Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συ-
νεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης καταβάλλει τις 
δόσεις της οφειλής του προσηκόντως, κατά τον χρόνο 
που είναι καταβλητέες, καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολού-
θησης, όπως καθορίζεται στην περ. β), μετά την λήξη της 
επιδότησης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη προσήκουσα 
καταβολή η μη καταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ.

β) Το χρονικό διάστημα της διάρκειας παρακολούθη-
σης ανά κατηγορία έχει ως εξής:

βα) Για τα δάνεια της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 
4 του άρθρου 71, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης 
είναι έξι (6) μήνες.

ββ) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 
4 του άρθρου 71, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης 
είναι δώδεκα (12) μήνες.

βγ) Για τα δάνεια της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 
4 του άρθρου 71, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης 
είναι δέκα οκτώ (18) μήνες.

βδ) Για δάνεια των οποίων η δόση δεν είναι σε μηνιαία 
βάση, σε οποιαδήποτε κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 
71 και αν ανήκουν, το χρονικό διάστημα παρακολούθη-
σης είναι δώδεκα (12) μήνες.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των 
παρ. 1 και 2, ο οφειλέτης εκπίπτει από τη συνεισφορά 
του Δημοσίου, η συνεισφορά διακόπτεται για το μέλ-
λον και ποσά που έχουν καταβληθεί αναζητούνται από 
τον οφειλέτη, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 81. Ειδικά 
στην περίπτωση της παρ. 2, η έκπτωση επέρχεται ανα-
δρομικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο 
σύνολό του.

Άρθρο 80

Διακοπή καταβολής 

συνεισφοράς Δημοσίου

Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει 
εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλε-
ξιμότητας.

β) Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) 

διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνα-
τόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν 
τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.

δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, δια-
πιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου.

ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την 
καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, σύμφωνα 
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με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 79. Αν ο δικαιού-
χος δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον 
ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής ενημερώνει την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες, από την ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέ-
της καθυστέρησε την καταβολή του μέρους της οφει-
λής που βαρύνει τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την 
ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, υποχρεούται 
να επιστρέψει στο Δημόσιο τα ποσά που αυτό κατέβαλε 
από τον χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε 
ενημερώσει το Δημόσιο.

στ) Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του 
οφειλέτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 79.

ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα 
ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια 
επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος.

Άρθρο 81

Αχρεωστήτως καταβληθέντα -

Αναδρομικότητα πληρωμών

1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συ-
νεισφορά του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 79, τα 
καταβληθέντα ποσά της συνεισφοράς αναζητούνται, κα-
ταλογίζονται στον οφειλέτη και επιστρέφονται εντόκως 
με επιτόκιο δύο τοις εκατό (2%) από τον χρόνο καταβο-
λής τους. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. ζ) του 
άρθρου 80, επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο πέντε 
τοις εκατό (5%) από τον χρόνο καταβολής τους. Για την 
ανάκτηση των ποσών εφαρμόζονται όσα προβλέπονται 
στις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α΄ 
30). Σε περίπτωση μη οικειοθελούς επιστροφής τους, τα 
ποσά αυτά αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).

2. Ειδικά για την περίπτωση μη τήρησης των προϋ-
ποθέσεων των κανονισμών ήσσονος σημασίας για τα 
επιχειρηματικά δάνεια, επιβάλλονται τόκοι για την επι-
στροφή των καταβληθέντων ποσών από την ημερο-
μηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με 
βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου 
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλη-
σης (2008/C 14/06), εκτός αν συντρέχουν παράλληλα 
οι προϋποθέσεις της περ. ζ) του άρθρου 80, οπότε και 
εφαρμόζεται επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%), σύμφωνα 
με την παρ. 1.

3. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που 
προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε πε-
ρίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή 
απόκρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής, με σκοπό 
την υπαγωγή του στον παρόντα νόμο, ενώ δεν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 71 αυτού, καθώς και 
τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους από τη συνει-
σφορά του Δημοσίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (75 Α΄). Σε κάθε περίπτωση, 
μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα 
σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγε-
λέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών 
των υπευθύνων.

Άρθρο 82

Παροχή στοιχείων

Το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής 
διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 
και οι χρηματοδοτικοί φορείς, παρέχουν στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα του άρθρου 74 όλα τα στοιχεία του παρό-
ντος νόμου, από τα οποία προκύπτει η επιλεξιμότητα του 
οφειλέτη, καθώς και οι επιδεκτικές συνεισφοράς οφειλές.

Άρθρο 83

Διενέργεια ελέγχων

Κατά τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς του 
Δημοσίου, καθώς και κατά τη διάρκεια της παρακολού-
θησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 79, τα δεδομένα της αίτησής του, 
από τα οποία προκύπτει η επιλεξιμότητά του και η τήρη-
ση των υποχρεώσεών του, μπορούν να διαβιβάζονται σε 
αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, προκειμένου 
να διενεργούνται έλεγχοι αναφορικά με την τήρηση των 
προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του 
παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 84

Αύξηση οργανικών θέσεων ειδικού

επιστημονικού προσωπικού (ΙΔΑΧ)

στο Υπουργείο Οικονομικών

1. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής 
και Προϋπολογισμού, που σύμφωνα με την υποπερ. αα΄ 
της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 
(Α΄ 181) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής, συστήνονται πέντε (5) οργανικές θέσεις 
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, επιπλέον των ήδη υφιστάμενων.

2. Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 
84/2019 (Α΄ 123), συστήνονται δέκα (10) οργανικές 
θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, επιπλέον των ήδη υφιστά-
μενων.

3. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων διενεργείται 
σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του άρθρου 19 του 
ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Άρθρο 85

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 -

Στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας

Κρατικών Ενισχύσεων

Η παρ. 2 της υποπαρ. Β.3 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:

«2α) Η Μονάδα στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων 
των κλάδων, κατηγοριών και ειδικοτήτων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, καθώς και από υπαλλήλους που 
μετατάσσονται σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224), 
με την επιφύλαξη της περ. δ΄ της παρούσας. Κατά παρέκ-
κλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης μπορούν να απο-


