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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 110674 ΕΞ 2020
Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις
στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν
πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83
του ν. 4714/2020 (Α’ 148).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852,
(ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ)
2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου
για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών
λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
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9. Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση και
περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 74 του ν. 4714/2020
(Α’ 148) που τηρείται αρμοδίως στην Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) (εφεξής: το Σύστημα).
Άρθρο 2
Υποβολή αίτησης
1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr), με την επιλογή του συνδέσμου που
αφορά τον αιτούντα στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Επιδότησης Δανείων Κύριας Κατοικίας Πληγέντων Κορωνοϊού».
2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών
του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
Το Σύστημα ελέγχει:
α) αν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο,
β) αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και
γ) αν ο αιτών έχει αποβιώσει.
3. Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της
αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ εμφανίζει
το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής
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Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης». Αν
έχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε
αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης». Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
η διαδικασία ολοκληρώνεται.
4. Το Σύστημα διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο
που αφορά τη λήψη συνεισφοράς του Δημοσίου από τον
αιτούντα στο πλαίσιο του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
5. Σε περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει συνεισφορά
του Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4605/2019, εμφανίζεται το μήνυμα «Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι
λαμβάνετε ήδη συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο
του ν. 4605/2019, και ως εκ τούτου δεν μπορείτε να
υποβάλετε αίτηση στον ν. 4714/2020» και η διαδικασία
ολοκληρώνεται.
6. Το Σύστημα ελέγχει:
α) αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε
κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.
β) αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε
κατάσταση οριστικής υποβολής.
7. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση
προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί η
εισαγωγή στοιχείων, το Σύστημα δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέας αίτησης και επιτρέπει στον χρήστη την
επεξεργασία της προσωρινά αποθηκευμένης.
8. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση
οριστικής υποβολής που είναι ενεργή, το Σύστημα επιτρέπει στον χρήστη την επισκόπηση της αίτησης.
9. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή αίτηση σε κατάσταση
οριστικής υποβολής που έχει ακυρωθεί, δημιουργείται
αυτόματα νέα αίτηση από το Σύστημα και αποδίδεται
αυτοματοποιημένα μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης
στην αίτηση, ο οποίος εμφανίζεται προ-συμπληρωμένος
σε κάθε στάδιο της αίτησης. Επιπλέον, συμπληρώνεται
αυτοματοποιημένα το πεδίο «Ημερομηνία Δημιουργίας
Αίτησης», «Ημερομηνία Έναρξης Σταδίου» και «Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης Σταδίου».
10. Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε και ότι συναινεί για τα παρακάτω:
«Για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών
σύμφωνα με το ν. 4714/2020, θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων στο πλαίσιο της παρεχομένης άδειάς μου για
την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου,
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) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης,
όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρου 75 παρ. 6 του ν.
4714/2020 όπως ισχύει. Με την παρούσα αίτησή μου παρέχω άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των
δεδομένων μου, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση,
όσο και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατο-
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χή των χρηματοδοτικών φορέων για τους σκοπούς της
συνολικής διαδικασίας επιδότησης των οφειλών μου».
Σε περίπτωση μη συναίνεσης από τον αιτούντα η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.
11. Το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία
αυτά είναι:
α) Βασικά στοιχεία του αιτούντα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο και ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα).
β) Βασικά στοιχεία συζύγου (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο) και εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ).
12. Το στοιχεία αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων
μελών απεικονίζονται στην Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία»
που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται για καθένα από τα μέλη της οικογένειας τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. AMKA.
3. Όνομα.
4. Επώνυμο.
5. Πατρώνυμο.
6. ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα.
7. Ένδειξη για άρση απορρήτου («Ναι»/«Όχι»).
8. Ένδειξη πληττόμενου από κορωνοϊό («Ναι»/«Όχι»).
Το πεδίο 7 συμπληρώνεται αυτόματα από το Σύστημα,
κατόπιν δήλωσης άρσης απορρήτου από το εκάστοτε
μέλος της οικογένειας. Το πεδίο 8 συμπληρώνεται επίσης αυτόματα από το Σύστημα, βάσει των ελέγχων του
άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας,
κατόπιν συναίνεσης από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας για την άντληση των στοιχείων που αφορούν τον
χαρακτηρισμό του ως πληττόμενου.
Σημειώνεται ότι τα πλήρη στοιχεία της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία» που αφορούν στον/ στην σύζυγο ή/και
στα εξαρτώμενα μέλη, προστίθενται μετά την άρση του
απορρήτου από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας και
την άντληση των στοιχείων, σε επόμενο στάδιο.
13. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της
φορολογικής διοίκησης - (ΑΑΔΕ):
α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού
έτους και
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου
φορολογικού έτους.
Τα στοιχεία α, β και γ αντλούνται αυτόματα εκκινώντας
από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν
έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία 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.
14. Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» που καταρτίζει
το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω
πεδία:
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1. ΑΦΜ
2. Φορολογικό Έτος
3. ΑΤΑΚ.
4. Διεύθυνση ακινήτου.
4.1. Νομός.
4.2. Περιοχή.
4.3. Διεύθυνση
4.4. ΤΚ.
4.5. Χώρα.
5. Ένδειξη ΑΠΑΑ.
6. Κατηγορία ακινήτου.
7. Όροφος.
8. Κτίσμα.
8.1. Επιφάνεια.
8.1.1. Κύριοι χώροι.
8.1.2. Βοηθητικοί χώροι.
8.2. Είδος δικαιώματος.
8.3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.
8.4. Έτος γέννησης επικαρπωτή.
9. Οικόπεδο.
9.1. Επιφάνεια.
9.2. Επιφάνεια κτίσματος.
9.3. Είδος δικαιώματος.
9.4. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.
9.5. Έτος γέννησης επικαρπωτή.
10. Φορολογητέα αξία.
11. Αξία ακινήτου.
12. Δήλωση κύριας κατοικίας («Ναι»/«Όχι»).
Τα στοιχεία 1 έως 10 της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία» ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα από τη
Δήλωση ΕΝΦΙΑ - Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου του ν. 4223/2013 και αφορούν στα ακίνητα του
πίνακα «Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού)
και κτισμάτων». Το στοιχείο 11 υπολογίζεται αυτόματα
από το Σύστημα και το στοιχείο 12 δηλώνεται από τον
χρήστη.
15. Τα στοιχεία εισοδήματος του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα «Εισόδημα» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. Μέλος οικογένειας.
3. Φορολογικό έτος.
4. Ετήσιο καθαρό εισόδημα.
16. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν αντληθεί
και αφορούν τα στοιχεία του αιτούντα περιέχουν σφάλματα, τότε ο αιτών έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιήσει μέσω των δηλώσεων της Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια,
να γίνει εκ νέου η άντληση των στοιχείων του.
17. Ο αιτών, εκτός από τα στοιχεία που ανακτώνται
από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης,
καταχωρίζει υποχρεωτικά στο Σύστημα:
1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του:
α) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β) Τηλέφωνο.
2. Δηλώνει τον/ την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη
που δεν είναι υπόχρεα υποβολής δήλωσης Ε1, εφόσον
υπάρχει τέτοια περίπτωση.
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3. Τα στοιχεία εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ εφόσον
υπάρχει ή ΑΜΚΑ σε αντίθετη περίπτωση) που δεν έχουν
δηλωθεί στο Ε1.
18. Επιπρόσθετα, ο αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία
τυχόν πληρεξούσιου συμβούλου που έχει συμπράξει
κατά την υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία πληρεξούσιου συμβούλου απεικονίζονται στην ενότητα «Πληρεξούσιος Σύμβουλος» της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία» που
καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται
τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. Όνομα.
3. Επώνυμο.
4. Πατρώνυμο.
5. ΙΒΑΝ Λογαριασμού.
6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7. Τηλέφωνο.
19. Ο αιτών δηλώνει στην ενότητα «Κύρια Κατοικία»
της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία», την κύρια κατοικία του,
επιλέγοντας το σχετικό πεδίο του ακινήτου (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) που αποτελεί την κύρια κατοικία του
από τη λίστα ακινήτων που αντλήθηκαν και τηρούνται
στην Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία».
20. Ο αιτών καταχωρίζει στην ενότητα «Καταθέσεις και
Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού» της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία» του Συστήματος, τυχόν καταθέσεις και
επενδυτικά προϊόντα που βρίσκονται στην αλλοδαπή
για τον ίδιο, τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη.
Τα στοιχεία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων
απεικονίζονται στην Καρτέλα «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού» που καταρτίζει το Σύστημα,
στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. Μέλος Οικογένειας
3. Τύπος χρηματοπιστωτικού προϊόντος.
4. Είδος κατάθεσης (εφόσον αφορά σε κατάθεση).
5. Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
6. Κωδικός αριθμός.
7. Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος.
8. Νόμισμα.
9. Ημερομηνία Αποτίμησης.
Σημειώνεται ότι η αξία των καταθέσεων και των επενδυτικών προϊόντων καταχωρίζεται σε ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Η αξία τυχόν καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων
που βρίσκονται στην αλλοδαπή και αφορούν τον/την
σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη, επιβεβαιώνονται από
το εκάστοτε μέλος της οικογένειας κατά τη διαδικασία
συνυποβολής της αίτησης.
21. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της
αίτησης, ο αιτών επιβεβαιώνει τα εξής:
«1. Λαμβάνω γνώση ότι η αίτησή μου υπέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την
ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και για
τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης κατά το
αρ. 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986.
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2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α) συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας των παρ. 2-4 του άρθρου 71 του ν.
4714/2020.
β) δεν έχω 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 εξέπεσα
από αυτές, ούτε εκκρεμεί αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων.
γ) έχω καταχωρήσει τυχόν καταθέσεις και επενδυτικά
προϊόντα στο εξωτερικό που βρίσκονται στην κατοχή
μου, του/της συζύγου μου, των εξαρτώμενων μελών μου,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 75 του ν. 4714/
2020.
δ) δεν έχω αποκτήσει μεταφορικά μέσα για ιδιωτική
χρήση με αξία μεγαλύτερη των 80.000 € εντός της τελευταίας τριετίας.
3. Παρέχω τη συναίνεσή μου για άντληση και επεξεργασία των στοιχείων μου από τις βάσεις δεδομένων του
Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ) που αφορούν στο χαρακτηρισμό μου ως πληττόμενο / πληγέντα από κορωνοϊό βάσει του άρθρου 71 του ν. 4714/2020.
4. Εξουσιοδοτώ τους χρηματοδοτικούς φορείς για
τη δημιουργία ειδικού, ακατάσχετου και δεσμευμένου
λογαριασμού για την εξυπηρέτηση της καταβολής της
επιδότησης Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 77 του ν. 4714/2020.
5. Συναινώ στον καταλογισμό αμοιβής τυχόν συμβούλου που θα επιλέξω για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 75
του ν. 4714/2020.
6. Α. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν είμαι επιτηδευματίας
ή ότι ως επιτηδευματίας δεν έχω λάβει στο παρελθόν
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ή
Β. Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι επιτηδευματίας ή ότι
ως επιτηδευματίας έχω λάβει στο παρελθόν ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (de minimis)».
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αιτών επιλέξει τη
δήλωση του σημείου 6Β, θα πρέπει να καταχωρήσει στο
Σύστημα υποχρεωτικά τα στοιχεία που προβλέπονται
στην Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος της υπ’ αρ.
104120/18-9-2020 (Β’ 4095) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις
στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί
από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19
στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)».
22. Ο αιτών επιλέγει την οριστική υποβολή της αίτησης. Στη συνέχεια το Σύστημα πραγματοποιεί έλεγχο
πληρότητας της αίτησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, το Σύστημα δεν επιτρέπει την οριστική υποβολή της αίτησης και
ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα. Ο αιτών δύναται να
προβεί στη διόρθωση της αίτησης και να επιλέξει εκ νέου
την οριστική υποβολή της.
23. Με την οριστική υποβολή της αίτησης το Σύστημα
ελέγχει την εκπλήρωση των ανώτατων ορίων των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 71 του ν. 4714/2020
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για τον αιτούντα. Συγκεκριμένα διενεργούνται από το
Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:
1. Το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλωθείσας κύριας
κατοικίας σύμφωνα με την Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία»
δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 300.000 ευρώ.
2. Το πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα»
της Καρτέλας «Εισόδημα» δεν είναι μεγαλύτερο από
το ποσό των 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000
ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε
εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη.
3. Το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρτέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού», δεν είναι μεγαλύτερο από
το ποσό των 40.000 ευρώ.
4. Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Φορολογητέα
αξία» για τα ακίνητα της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία»,
δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 600.000 ευρώ.
5. Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Εγκριθέν ποσό
ενίσχυσης» για τις ενισχύσεις της Καρτέλας «Στοιχεία
Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας», δεν είναι μεγαλύτερο
από το προβλεπόμενο όριο της παρ. 2 του άρθρου 4 της
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής
συνεισφοράς Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4714/2020
(Α’ 148) για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες
εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που
έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71- 83 του ν.
4714/2020 (Α’ 148)».
Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ελέγχους αποβεί αρνητικός, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.
24. Το Σύστημα ελέγχει εάν συντρέχει ανάγκη άρσης
απορρήτου συζύγου ή/και εξαρτώμενων μελών.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα μέλη, πραγματοποιούνται από το Σύστημα οι
έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 3 και εφόσον ο
έλεγχος αποβεί θετικός η διαδικασία συνεχίζεται με το
Στάδιο «Παροχή στοιχείων από Πιστωτές».
Σε περίπτωση που υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα
μέλη, ο αιτών ενημερώνεται με αναδυόμενο παράθυρο
και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι για τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη η παροχή συναίνεσης στην άρση του φορολογικού
και τραπεζικού απορρήτου του/της συζύγου ή/και των
εξαρτώμενων μελών. Η διαδικασία συνεχίζεται με το Στάδιο «Άρση Απορρήτου Συζύγου/ Εξαρτώμενων Μελών».
25. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης κάποιου μέλους
της οικογένειας, ο αιτών ενημερώνεται αναφορικά με τη
μη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών από τον/
την σύζυγο ή/ και τα εξαρτώμενα μέλη, 2 ημέρες και 5
ημέρες αντίστοιχα έπειτα από την οριστική υποβολή της
αίτησής του, καθώς και 1 ημέρα πριν την οριστική λήξη
της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Άρθρο 3
Έλεγχος υπαγωγής του αιτούντα
στους οικονομικά πληγέντες
1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος ή / και εξαρτώμενα μέλη, το Σύστημα ελέγχει εάν από τα στοιχεία
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που παρέχονται από το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης
της Φορολογικής διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, προκύπτει, ότι ο αιτών ανήκει στις κάτωθι
ομάδες οικονομικά πληγέντων από τον κορωνοϊό:
α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους
παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, δυνάμει του άρθρου
δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και του άρθρου 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, αφαιρουμένων τυχόν πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των
μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρουσίασε μείωση,
σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:
αα) για ποσά έως 1.000 ευρώ, ίση ή μεγαλύτερη των
δέκα ποσοστιαίων μονάδων (10%),
ββ) για ποσά από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ,
ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι ποσοστιαίων μονάδων
(20%) και
γγ) για ποσά υψηλότερα των 2.000 ευρώ, ίση ή μεγαλύτερη των τριάντα ποσοστιαίων μονάδων (30%),
όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.
β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που
ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους
οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο
του άρθρου ογδόου της 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 και όπως ισχύει, ή των οποίων τα έσοδα
του δευτέρου τριμήνου 2020 παρουσίασαν μείωση ίση
ή μεγαλύτερη των είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (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, δυνάμει του άρθρου
έβδομου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/
2020 και όπως ισχύει.
δ) Φυσικά πρόσωπα - ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι
έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, δυνάμει του άρθρου δεύτερου της 20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
και όπως ισχύει.
ε) Εταίροι προσωπικών, ή κεφαλαιουχικών εταιριών,
των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/
και έχουν λάβει ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 8 της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 και όπως ισχύει,
όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία της
φορολογικής διοίκησης.
στ) Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της
επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ131/13.6.2020
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κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2276), καθώς και του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
βάσει της υπ’ αρ. οικ.23103/478/2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 2274), οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών
της πανδημίας.
2. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργήθηκε προκύπτει ότι ο αιτών δεν ανήκει στους οικονομικά
πληγέντες, η αίτηση απορρίπτεται και εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα «Δεν εντάσσεστε στους οικονομικά πληγέντες από τον κορωνοϊό. Η αίτησή σας απορρίπτεται».
Άρθρο 4
Συνυποβολή στοιχείων συζύγου
και εξαρτώμενων μελών
1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών συνυποβάλλεται από τον/την σύζυγο ή/
και τα εξαρτώμενα μέλη ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με
την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τον/την σύζυγο
ή/και τα εξαρτώμενα μέλη, στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Κύριας Κατοικίας Πληγέντων
Κορωνοϊού».
2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
Το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο και
β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και
γ) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε άτομο που έχει αποβιώσει.
3. Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο.
Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ο ΑΦΜ εμφανίζει
το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής
Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν
έχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε
αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
η διαδικασία συνυποβολής ολοκληρώνεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.
4. Το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του/της συζύγου ή/και των
εξαρτώμενων μελών, αίτηση σε κατάσταση προσωρινής
αποθήκευσης.
β) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του/της συζύγου ή/και των
εξαρτώμενων μελών, αίτηση σε κατάσταση οριστικής
υποβολής.
5. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση
προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί η συνυποβολή της, το Σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της
διαδικασίας από τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα
μέλη.
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6. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση
οριστικής υποβολής, το Σύστημα επιτρέπει στον/στην
σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη την επισκόπηση της
αίτησης.
7. Ο/η σύζυγος ή/και τα εξαρτώμενα μέλη επιβεβαιώνουν ότι ενημερώθηκαν και ότι συναινούν για τα παρακάτω:
«Για την υπαγωγή του αιτούντα στη διαδικασία επιδότησης οφειλών σύμφωνα με το ν. 4714/2020, θα λάβει
χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου,
από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης
και των χρηματοδοτικών φορέων στο πλαίσιο της παρεχομένης άδειάς μου για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου, την άρση του απορρήτου των
τραπεζικών καταθέσεων του άρ. 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’
270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17
του ν. 4174/2013 (Α’ 170) που συνεπάγεται η συνυποβολή
της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρου 75
παρ. 6 του ν. 4714/2020 όπως ισχύει. Με την παρούσα
αίτησή μου παρέχω άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και
διασταύρωση των δεδομένων μου, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων που
βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων
για τους σκοπούς της συνολικής διαδικασίας επιδότησης
των οφειλών του αιτούντα».
Σε περίπτωση μη συναίνεσης από τον/την σύζυγο ή/
και τα εξαρτώμενα μέλη η διαδικασία δεν μπορεί να
συνεχιστεί.
8. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της
φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ για τον/ την σύζυγο ή/
και των εξαρτώμενα μέλη:
α) στοιχεία για την επικαιροποίηση της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία»,
β) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού
έτους και
δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου
φορολογικού έτους.
Τα στοιχεία β, γ και δ αντλούνται αυτόματα, εκκινώντας
από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν
έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία 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.
9. Το Σύστημα επικαιροποιεί την Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία», με τα στοιχεία των ακινήτων του/της συζύγου
ή/και των εξαρτώμενων μελών, καθώς και την Καρτέλα
«Εισόδημα», με τα στοιχεία εισοδήματος του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών.
10. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από
την ΑΑΔΕ και τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από
τον αιτούντα, ο/η σύζυγος ή/και τα εξαρτώμενα μέλη
επιβεβαιώνουν τα κάτωθι στοιχεία:
α) Καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα εξωτερικού.
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β) Φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας.
γ) Εισόδημα.
11. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνυποβολής της αίτησης, ο/η σύζυγος ή/και τα εξαρτώμενα μέλη
επιβεβαιώνουν τα εξής:
«1. Λαμβάνω γνώση ότι η αίτησή μου υπέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την
ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και για
τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης κατά το
αρ. 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986.
2. Παρέχω τη συναίνεσή μου για άντληση και επεξεργασία των στοιχείων μου από τις βάσεις δεδομένων του
Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ) που αφορούν στο χαρακτηρισμό μου ως πληττόμενο / πληγέντα από κορωνοϊό βάσει του άρθρου 71 του ν. 4714/2020».
Άρθρο 5
Προέλεγχος Επιλεξιμότητας
1. Με την οριστική συνυποβολή της αίτησης από τον/
την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη, το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των ανώτατων ορίων των κριτηρίων
επιλεξιμότητας του άρθρου 71 του ν. 4714/2020 για όλα
τα μέλη της οικογένειας. Συγκεκριμένα διενεργούνται
από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:
1. Το πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα»
της Καρτέλας «Εισόδημα» δεν είναι μεγαλύτερο από το
ποσό των 24.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ
για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη.
2. Το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρτέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού», δεν είναι μεγαλύτερο από
το ποσό των 40.000 ευρώ.
3. Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Φορολογητέα
αξία» για τα ακίνητα της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία»,
δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 600.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που κάποιος από του παραπάνω ελέγχους αποβεί αρνητικός, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.
4. Επιπλέον, το Σύστημα ελέγχει εάν ο/η σύζυγος ή/
και τα εξαρτώμενα μέλη ανήκει στις ομάδες οικονομικά
πληγέντων από τον κορωνοϊό σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 3 της παρούσας, σε περίπτωση που ο αντίστοιχος
έλεγχος δεν έχει αποβεί θετικός για τον αιτούντα.
5. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργήθηκε προκύπτει ότι κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν ανήκει στους οικονομικά πληγέντες, η αίτηση
απορρίπτεται και εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα «Κανένα μέλος της οικογένειάς σας δεν εντάσσεται στους
οικονομικά πληγέντες από τον κορωνοϊό. Η αίτησή σας
απορρίπτεται».
Άρθρο 6
Άντληση Υποβληθέντων Αιτήσεων
από Χρηματοδοτικούς Φορείς
1. Οι χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν από το Σύστημα
στοιχεία αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί
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οριστικά, για τις οποίες ο προέλεγχος επιλεξιμότητας
έχει αποβεί θετικός.
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ οφειλέτη.
3. ΑΤΑΚ βάσει ΕΝΦΙΑ.
4. Κατηγορία ακινήτου.
5. Επιφάνεια κτίσματος.
6. Όροφος.
7. Διεύθυνση.
8. Περιοχή.
9. ΤΚ.
10. Νομός.
11. ΑΦΜ Συμβούλου.
12. Όνομα Συμβούλου.
13. Επώνυμο Συμβούλου.
14. Πατρώνυμο Συμβούλου.
15. Τηλέφωνο Επικοινωνίας Συμβούλου.
16. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συμβούλου.
17. IBAN Συμβούλου.
18. Στοιχεία Αιτούντα, Συζύγου, Εξαρτώμενων Μελών.
18.1. Τύπος Μέλους.
18.2. ΑΦΜ μέλους οικογένειας.
18.3. Όνομα.
18.4. Επώνυμο.
18.5. Πατρώνυμο.
18.6. Τηλέφωνο.
18.7. Κινητό Τηλέφωνο.
18.8. Ηλεκτρονική Διεύθυνση.
18.9. Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης.
18.10. Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης.
18.11. ΑΜΚΑ.
19. Στοιχεία Ακινήτων.
19.1. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα
19.2. Κωδικός ακινήτου.
Τα στοιχεία 3-10 αφορούν στα στοιχεία του ακινήτου
που έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως κύρια κατοικία. Τα
στοιχεία 18.6-18.8 αφορούν στα στοιχεία επικοινωνίας
του αιτούντα.
Άρθρο 7
Αποστολή Στοιχείων
από Χρηματοδοτικούς Φορείς
1. Οι χρηματοδοτικοί φορείς μετά τη λήψη των αιτήσεων από το Σύστημα, ελέγχουν ανά αίτηση:
α) αν για τον αιτούντα υφίστανται οφειλές εξασφαλισμένες με ακίνητα και
β) αν τα μέλη της οικογένειας που περιλαμβάνονται
στην αίτηση διαθέτουν καταθέσεις ή/ και επενδυτικά
προϊόντα.
2. Στη συνέχεια, οι χρηματοδοτικοί φορείς ενημερώνουν το Σύστημα εντός δεκαπέντε (15) ημερών,
αναφορικά με τις οφειλές και τα ακίνητα του αιτούντα,
καθώς και με τα στοιχεία καταθέσεων και επενδυτικών
προϊόντων του συνόλου των μελών της οικογένειας που
εντόπισαν. Ειδικότερα, ενημερώνονται:
α) Τα παρακάτω πεδία της Καρτέλας «Οφειλές»:
1. Αριθμός αίτησης.
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2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Αριθμός σύμβασης.
6. Αριθμός λογαριασμού.
7. Ταυτότητα οφειλής.
8. Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς («Ναι», «Όχι»).
9. Καταγγελμένη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς («Ναι», «Όχι»).
10. Ενίσχυση Ελληνικού Δημοσίου («Ναι», «Όχι»).
11. Επιδότηση Ελληνικού Δημοσίου («Ναι», «Όχι»).
12. Είδος οφειλής.
13. Επιχειρηματικό προϊόν.
14. Ποσό οφειλής.
15. Νόμισμα λογαριασμού.
16. Ημερομηνία γέννησης οφειλής.
17. Ημερομηνία αιτήματος.
β) Τα παρακάτω πεδία της Καρτέλας «Συνοφειλέτες /
Εγγυητές»:
1. Αριθμός Αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα.
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Ταυτότητα οφειλής.
6. ΑΦΜ συνοφειλέτη.
7. Σχέση διασύνδεσης
8. Ημερομηνία αιτήματος.
γ) Τα παρακάτω πεδία της Καρτέλας «Αντιστοίχιση Κύριας Κατοικίας με Προσημείωση» - Ενότητα «Ακίνητα»:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα.
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Κωδικός ακινήτου.
6. Κατηγορία ακινήτου.
7. Διεύθυνση.
8. Περιοχή.
9. TK.
10. Νομός.
11. Ημερομηνία αιτήματος.
δ) Τα παρακάτω πεδία της Καρτέλας «Αντιστοίχιση Κύριας Κατοικίας με Προσημείωση» - Ενότητα «Σύνδεση
οφειλών ακινήτων»:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα.
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Ταυτότητα οφειλής.
6. Κωδικός Ακινήτου.
7. Ημερομηνία αιτήματος.
ε) Τα παρακάτω πεδία της Καρτέλας «Καταθέσεις και
Επενδυτικά Προϊόντα»:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
3. ΑΦΜ μέλους οικογένειας.
4. Κωδικός αριθμός.
5. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος.
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6. Είδος κατάθεσης.
7. Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος.
8. Νόμισμα.
9. Ημερομηνία αποτίμησης.
10. Ημερομηνία αιτήματος.
Άρθρο 8
Σύνδεση Κύριας Κατοικίας με Εξασφαλίσεις
1. Εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή των
στοιχείων του προηγούμενου άρθρου, εκπρόσωπος
των χρηματοδοτικών φορέων (καταχωρητής πιστωτή)
εισέρχεται στο Σύστημα.
2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών
του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης του
καταχωρητή πιστωτή).
3. Ο Καταχωρητής Πιστωτή αντιστοιχίζει μέσω του Συστήματος το ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία
του αιτούντα, με τα ακίνητα που εξασφαλίζουν οφειλές
βάσει στοιχείων που έχουν αποσταλεί από χρηματοδοτικούς φορείς και ταυτίζονται με τη κύρια κατοικία του
αιτούντα.
4. Με την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης από τον Καταχωρητή Πιστωτή, το Σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα για την αντιστοίχιση που πραγματοποιήθηκε, μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος, δίνοντάς του τη δυνατότητα
διόρθωσης αυτής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
5. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν εισέλθει στο σύστημα
εντός δέκα (10) ημερών για διόρθωση/ τροποποίηση, η
διαδικασία συνεχίζεται στο στάδιο «Παρακολούθηση
Επιδότησης».
6. Σε περίπτωση που η εν λόγω αντιστοίχιση δεν είναι
δυνατή από τον Καταχωρητή Πιστωτή, το Σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος
ώστε να προβεί στη σχετική αντιστοίχιση εντός δέκα
(10) ημερών.
7. Ο αιτών εισέρχεται εντός δέκα (10) ημερών στο
Σύστημα και αντιστοιχίζει την κύρια κατοικία του, με
τα ακίνητα που εξασφαλίζουν οφειλές βάσει στοιχείων
που έχουν αποσταλεί από χρηματοδοτικούς φορείς και
ταυτίζονται με τη κύρια κατοικία του.
8. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν εισέλθει στο Σύστημα εντός δέκα (10) ημερών για αντιστοίχιση της κύριας
κατοικίας του, με τα ακίνητα που εξασφαλίζουν οφειλές,
η αίτηση παραμένει στο στάδιο αυτό και ο αιτών ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Άρθρο 9
Έλεγχος Επιλεξιμότητας
1. Με την επιτυχή αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας
με εξασφαλίσεις, που πραγματοποιήθηκε είτε από τον
Καταχωρητή Πιστωτή, είτε από τον αιτούντα, οι σχετικές
οφειλές λαμβάνουν από το Σύστημα την ένδειξη «Εξασφαλισμένη με κύρια κατοικία».
2. Για το σύνολο των οφειλών που έχουν την ένδειξη
«Εξασφαλισμένη με κύρια κατοικία», το Σύστημα ελέγχει
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την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 71 του ν. 4714/2020. Συγκεκριμένα διενεργούνται
από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:
1. Από τα πεδία «Ενίσχυση Ελληνικού Δημοσίου» και
«Επιδότηση Ελληνικού Δημοσίου» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα ελέγχει τις οφειλές με την ένδειξη «ΝΑΙ»
και τις χαρακτηρίζει ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
2. Από το πεδίο «Ταυτότητα οφειλής» της Καρτέλας
«Οφειλές», ελέγχει εάν οι υφιστάμενες οφειλές λαμβάνουν ήδη επιδότηση Δημοσίου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και στην περίπτωση αυτή, τις χαρακτηρίζει
ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
3. Από το πεδίο «Καταγγελμένη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα
ελέγχει τις οφειλές με την ένδειξη «ΝΑΙ» και κατηγοριοποιεί
το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα,
καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Με καταγγελία».
4. Από το πεδίο «Ποσό οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα εντοπίζει τη μεγαλύτερη σε υπόλοιπο
οφειλή ανά χρηματοδοτικό φορέα και κατηγοριοποιεί το
σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα,
βάσει της τιμής του πεδίου «Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά
την ημερομηνία αναφοράς» της Καρτέλας «Οφειλές». Σε
περίπτωση που το εν λόγω πεδίο έχει την ένδειξη «ΟΧΙ»,
το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον
ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Χωρίς καθυστέρηση».
Σε περίπτωση που το εν λόγω πεδίο έχει την ένδειξη
«ΝΑΙ», το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Με καθυστέρηση».
5. Από το πεδίο «Ποσό οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές» - και εξαιρώντας τις οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ως «Μη επιδεκτική επιδότησης» - το Σύστημα
εντοπίζει το σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου ανά
χρηματοδοτικό φορέα και το αξιολογεί ανά χρηματοδοτικό φορέα:
α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 300.000
ευρώ για κατηγοριοποίηση του χρηματοδοτικού φορέα
ως “Χωρίς καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον
ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 250.000
ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως
“Με καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 130.000
ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως
“Με καταγγελία”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική
επιδότησης».
β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων
συνεχίζεται.
6. Από το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλωθείσας κύριας κατοικίας της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία», αξιολογεί την αξία της κύριας κατοικίας ανά χρηματοδοτικό
φορέα.
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α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 300.000
ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως
“Χωρίς καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 250.000
ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως
“Με καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 200.000
ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως
“Με καταγγελία”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική
επιδότησης».
β) Εάν είναι μικρότερη ή ίση, ο έλεγχος των κριτηρίων
συνεχίζεται.
7. Από το πεδίο «Οικογενειακό ετήσιο καθαρό εισόδημα» της Καρτέλας «Εισόδημα», το ύψος του οικογενειακού
εισοδήματος αξιολογείται ανά χρηματοδοτικό φορέα.
α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 24.000
ευρώ προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος,
έως και 3 εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “χωρίς καθυστέρηση”, το
σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα
χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».
α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 17.000
ευρώ προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος,
έως και 3 εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “με καθυστέρηση”, το σύνολο
των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».
α.iii Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 12.500
ευρώ προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος,
έως και 3 εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “με καταγγελία”, το σύνολο
των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».
β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων
συνεχίζεται.
8. Από το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρτέλας «Καταθέσεις και
Επενδυτικά Προϊόντα», το ύψος των καταθέσεων και
επενδυτικών προϊόντων στην αλλοδαπή και το ύψος
των καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων στην ημεδαπή, ανά χρηματοδοτικό φορέα.
α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 40.000
ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως
“Χωρίς καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 25.000
ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως
“Με καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
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α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 15.000
ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως
“Με καταγγελία”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική
επιδότησης».
β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων
ολοκληρώνεται.
3. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της παραγράφου
2, για τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ότι εξασφαλίζονται από την κυρία κατοικία, έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «Με καταγγελία» και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «Μη επιδεκτική επιδότησης», πραγματοποιείται
έλεγχος για το εάν υπάρχουν συνοφειλέτες/εγγυητές,
οι οποίοι θα πρέπει να συνυποβάλουν την αίτηση. Σε
περίπτωση που για κάποιο χρηματοδοτικό φορέα δεν
υφίσταται συνοφειλέτης/εγγυητής, οι οφειλές χαρακτηρίζονται ως «Επιδεκτική επιδότησης».
4. Το Σύστημα καταρτίζει συγκεντρωτικό πίνακα όπου
εμφανίζεται ανά χρηματοδοτικό φορέα η κατηγοριοποίηση των οφειλών του αιτούντα.
5. Τα ανωτέρω στοιχεία είτε αντλούνται από το Σύστημα είτε δηλώνονται από τον αιτούντα διαμορφώνουν την
Καρτέλα Κριτηρίων Επιλεξιμότητας σε μορφή πίνακα.
Άρθρο 10
Συνυποβολή Εγγυητή/ Συνοφειλέτη
1. Για το σύνολο των οφειλών που έχουν χαρακτηριστεί ως «Εξασφαλισμένη με κύρια κατοικία», και έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως «Με καταγγελία» καθώς και έχουν
περάσει επιτυχώς τους ελέγχους της παραγράφου 2 του
άρθρου 9 της παρούσας, ο αιτών ενημερώνεται ότι για
τη συνέχιση της διαδικασίας απαιτείται η συνυποβολή
αίτησης από τους εν λόγω συνοφειλέτες / εγγυητές.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών συνυποβάλλεται από τον συνοφειλέτη /
εγγυητή ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με την επιλογή του
συνδέσμου που αφορά τον συνοφειλέτη / εγγυητή, στην
«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Κύριας
Κατοικίας Πληγέντων Κορωνοϊού».
3. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (όνομα χρήστη και κωδικός
πρόσβασης).
4. Κάθε συνοφειλέτης/εγγυητής εισέρχεται στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με την
επιλογή του συνδέσμου που αφορά τον συνοφειλέτη /
εγγυητή, στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης
Πληγέντων Κορωνοϊού».
Το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο και
β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και
γ) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε άτομο που έχει αποβιώσει.
5. Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο.
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Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ο ΑΦΜ εμφανίζει
το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής
Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν
έχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε
αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
η διαδικασία συνυποβολής ολοκληρώνεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.
6. Το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του συνοφειλέτη / εγγυητή,
αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.
β) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του συνοφειλέτη / εγγυητή,
αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.
7. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση
προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί η συνυποβολή της, το Σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της
διαδικασίας από τον συνοφειλέτη / εγγυητή.
8. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση
οριστικής υποβολής, το Σύστημα επιτρέπει στον συνοφειλέτη / εγγυητή την επισκόπηση της αίτησης.
9. Ο συνοφειλέτης / εγγυητής επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε και ότι συναινεί για τα παρακάτω:
«Για την υπαγωγή του αιτούντα στη διαδικασία επιδότησης οφειλών σύμφωνα με τον ν. 4714/2020, θα λάβει
χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου,
από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης
και των χρηματοδοτικών φορέων στο πλαίσιο της παρεχομένης άδειάς μου για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου, 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) που συνεπάγεται η
συνυποβολή της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο
άρθρου 75 παρ. 6 του ν. 4714/2020 όπως ισχύει. Με την
παρούσα αίτησή μου παρέχω άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων μου, τα οποία
περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών
φορέων για τους σκοπούς της συνολικής διαδικασίας
επιδότησης των οφειλών του αιτούντα».
Σε περίπτωση μη συναίνεσης από τον συνοφειλέτη /
εγγυητή η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.
10. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της
φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ για τον συνοφειλέτη /
εγγυητή:
α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού
έτους και
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου
φορολογικού έτους.
Τα στοιχεία α, β και γ αντλούνται αυτόματα εκκινώντας
από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν

Τεύχος B’ 4381/05.10.2020

έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία 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.
11. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνυποβολής
της αίτησης, ο συνοφειλέτης/ εγγυητής επιβεβαιώνει
τα εξής:
«1. Λαμβάνω γνώση ότι η αίτησή μου υπέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την
ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και για
τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης κατά το
άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986.
2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι συντρέχουν στο πρόσωπό
μου οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4714/2020.
3. Παρέχω τη συναίνεσή μου για άντληση και επεξεργασία των στοιχείων μου από τις βάσεις δεδομένων του
Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ) που αφορούν στο χαρακτηρισμό μου ως πληττόμενο / πληγέντα από κορωνοϊό βάσει του άρθρου 71 του ν. 4714/2020».
12. Στη συνέχεια, το Σύστημα επικαιροποιεί την Καρτέλα «Συνοφειλέτες / Εγγυητές» με τα στοιχεία που έχουν
ανακτηθεί.
13. Κατόπιν ολοκλήρωσης της συνυποβολής αίτησης
από τους συνοφειλέτες/εγγυητές κάθε οφειλής, το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4714/2020 για
τους συνοφειλέτες / εγγυητές. Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:
1. Από το πεδίο «Ετήσιο Εισόδημα» της Καρτέλας «Συνοφειλέτες /Εγγυητές», το ύψος του εισοδήματος.
α) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 12.500
ευρώ, οι οφειλές τις οποίες έχει εγγυηθεί στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζονται ως «Μη επιδεκτική
επιδότησης».
β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων
συνεχίζεται.
2. Από το πεδίο «Φορολογητέα Αξία Ακίνητης Περιουσίας» της Καρτέλας «Συνοφειλέτες / Εγγυητές», την αξία
του συνόλου της ακίνητης περιουσίας.
α) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 280.000
ευρώ, οι οφειλές τις οποίες έχει εγγυηθεί στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζονται ως «Μη επιδεκτική
επιδότησης».
β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων
συνεχίζεται.
3. Επιπλέον, το Σύστημα ελέγχει εάν ο συνοφειλέτης/
εγγυητής ανήκει στις ομάδες οικονομικά πληγέντων από
τον κορωνοϊό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της
παρούσας.
α) Σε περίπτωση που δεν εντάσσεται, οι οφειλές τις
οποίες έχει εγγυηθεί στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα
χαρακτηρίζονται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
β) Εάν εντάσσεται, ο έλεγχος των κριτηρίων ολοκληρώνεται και οι οφειλές τις οποίες έχει εγγυηθεί στον ίδιο
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χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζονται ως «Επιδεκτική
επιδότησης».
Άρθρο 11
Προέγκριση Συνεισφοράς Δημοσίου
και Ενημέρωση Χρηματοδοτικών Φορέων
1. Το Σύστημα, για το σύνολο των οφειλών που χαρακτηρίστηκαν ως «Επιδεκτική επιδότησης» προεγκρίνει
αυτόματα τη συνεισφορά του Δημοσίου, χαρακτηρίζει
τις οφειλές ως «επιδοτούμενες» και ενημερώνει σχετικά
τον αιτούντα με ηλεκτρονικό μήνυμα.
2. Οι χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν από το Σύστημα στοιχεία οφειλών αναφορικά με τις αιτήσεις για τις
οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προέγκρισης της
συνεισφοράς του Δημοσίου.
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός Αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. Αριθμός σύμβασης.
5. Αριθμός λογαριασμού.
6. Ταυτότητα οφειλής.
7. Αριθμός οφειλής.
8. Ένδειξη επιλεξιμότητας οφειλής για επιδότηση
(«Ναι», «Όχι»).
9. Κατηγορία επιδότησης.
10. Λόγοι μη έγκρισης επιδότησης.
3. Μετά την ανάκτηση των στοιχείων της παραγράφου
2, οι χρηματοδοτικοί φορείς προβαίνουν σε έλεγχο για
την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων, αναφορικά με τις
οφειλές που είναι επιδεκτικές προς επιδότηση.
4. Σε περίπτωση που για όλες τις οφειλές ανά χρηματοδοτικό φορέα υφίσταται ενεργό πλάνο δόσεων, τότε η
διαδικασία συνεχίζεται με την έγκριση της συνεισφοράς
του Δημοσίου.
5. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές ανά χρηματοδοτικό φορέα, για τις οποίες δεν υφίσταται ενεργό πλάνο
δόσεων, τότε το Σύστημα αναμένει ενημέρωση έως τις
[31.12.2020] αναφορικά με την επίτευξη ρύθμισης.
Άρθρο 12
Έγκριση Συνεισφοράς Δημοσίου
1. Οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν σχετική
ενημέρωση στο Σύστημα έως τις [31.12.2020], για την
Επιλεξιμότητα οφειλέτη ανά χρηματοδοτικό φορέα και
τον ακατάσχετο λογαριασμό, παρέχοντας τα στοιχεία
που περιγράφονται παρακάτω:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα.
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Ένδειξη επιλεξιμότητας οφειλής για επιδότηση
(«Ναι», «Όχι»).
6. Λίστα ΙΒΑΝ οφειλών
6.1 .Ταυτότητα Οφειλής.
6.2. ΙΒΑΝ.
2. Σημειώνεται ότι μέσω της ένδειξης του πεδίου 5
ανωτέρω, και σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα μέρη
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συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός
φορέας δηλώνει επιπρόσθετα στο Σύστημα, ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κατά το χρόνο υπογραφής
της σύμβασης αναδιάρθρωσης.
3. Κατά την τελική έγκριση επιδότησης από την πλατφόρμα και την παραλαβή των ανωτέρω στοιχείων ανά
χρηματοδοτικό φορέα, το Σύστημα ελέγχει εάν για το
σύνολο των επιδεκτικών επιδότησης οφειλών έχει αποσταλεί στο πεδίο «Ένδειξη επιλεξιμότητας οφειλής για
επιδότηση» η ένδειξη «Ναι» και σε περίπτωση που ισχύει,
παράγει σχετική βεβαίωση έγκρισης της επιδότησης.
Άρθρο 13
Μηνιαίο Κύκλωμα Καταβολής|
Συνεισφοράς Δημοσίου
1. Οι χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν τα στοιχεία των
αιτήσεων όπου υπάρχουν οφειλές επιδεκτικές προς επιδότηση. Η πληροφορία αυτή περιγράφεται στην ενότητα
«Παρακολούθηση Ληξιπροθεσμίας Δόσεων», για όλη τη
διάρκεια της επιδότησης αλλά και για (6-18) μήνες βάσει
της κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της, για την παρακολούθηση της τήρησης αυτής.
Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. Ταυτότητα οφειλής.
5. Αριθμός οφειλής.
6. IBAN.
7. Αριθμός επόμενης δόσης.
8. Αριθμός δόσης.
9. Κατηγορία επιδότησης.
10. Ποσοστό επιδότησης τρέχουσας δόσης.
11. Ανώτατο όριο επιδότησης τρέχουσας δόσης.
12. Ημερομηνία προσδιορισμού επιδότησης.
13. Ημερομηνία έγκρισης επιδότησης.
14. Λόγος διακοπής επιδότησης.
15. Ληξιπρόθεσμο ποσό δόσεων οφειλέτη.
16. Ληξιπρόθεσμο ποσό δόσεων Δημοσίου.
17. Ημερομηνία προσδιορισμού ληξιπροθεσμίας.
2. Για δάνεια των οποίων η συμφωνηθείσα δόση δεν
είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση οι χρηματοδοτικοί φορείς ελέγχουν ότι το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνοπολογίζονται λογιστικοποιημένοι
τόκοι, δεν υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 78 παρ. 2 του
ν. 4714/2020 ανά κατηγορία δανείων και ανά πιστωτή.
3. Για το σύνολο των οφειλών που έχουν χαρακτηριστεί
ως «επιδοτούμενες», οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν σε μηνιαία βάση (1-5 κάθε μήνα), στοιχεία για τις
μηνιαίες δόσεις. Η πληροφορία αυτή περιγράφεται στην
ενότητα «Μηνιαίες Επόμενες Δόσεις», για όλη τη διάρκεια της επιδότησης αλλά και για (6-18) μήνες βάσει της
κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή
της, για την παρακολούθηση της τήρησης αυτής.
Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
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3. Αριθμός οφειλής.
4. Αριθμός επόμενης μηνιαίας δόσης.
5. Αριθμός μηνών επόμενης δόσης.
6. Ποσό επόμενης δόσης.
7. Ημερομηνία επόμενης δόσης.
4. Για την καταβολή της επιδότησης του Δημοσίου, η
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αντλεί σε μηνιαία βάση από το Σύστημα (7 με
τέλος κάθε μήνα), τα πεδία της ενότητας «Επιδοτούμενες
Αιτήσεις», ώστε να ενημερωθεί για το ποσό επιδότησης
που πρέπει να καταβάλει ανά οφειλή. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ υπηρεσίας.
3. Αριθμός οφειλής.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. ΑΜΚΑ οφειλέτη.
6. Όνομα οφειλέτη.
7. Επώνυμο οφειλέτη.
8. Πατρώνυμο οφειλέτη.
9. IBAN.
10. Αριθμός μηνιαίας πληρωμής.
11. Απαιτούμενο ποσό μηνιαίας πληρωμής.
12. Ημερομηνία απαίτησης πληρωμής.
13. Ποσοστό μηνιαίας επιδότησης.
14. Ποσό μηνιαίας δόσης.
5. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει μέσω ΔΙΑΣ την επιδότηση του
Δημοσίου για τις οφειλές των αιτήσεων που είναι επιδεκτικές προς επιδότηση (σύμφωνα με τα στοιχεία που
του παρέχει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), πιστώνοντας τον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα.
6. Κατόπιν καταβολής, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το
Σύστημα σε μηνιαία βάση (1-5 κάθε μήνα), με τα στοιχεία που περιγράφονται στην ενότητα «Καταβολή Επιδότησης Πληγέντων Κορωνοϊού» για όλη τη διάρκεια
καταβολής της επιδότησης. Η ενότητα περιλαμβάνει τα
παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ υπηρεσίας.
3. Αριθμός οφειλής.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Αριθμός μηνιαίας πληρωμής.
6. Ποσό μηνιαίας πληρωμής.
7. Ημερομηνία πληρωμής.
8. Κωδικός σφάλματος.
9. Περιγραφή σφάλματος.
10. Ημερομηνία σφάλματος.
7. Οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν σε μηνιαία βάση (1-5 κάθε μήνα), στοιχεία για τις πληρωμές του
προηγούμενου μήνα. Η πληροφορία αυτή περιγράφεται
στην ενότητα «Καταβολή Πληρωμών Δόσεων», για όλη
τη διάρκεια της επιδότησης αλλά και για (6-18) μήνες, βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της, για την παρακολούθηση της τήρησης αυτής.
Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα.
3. Αριθμός οφειλής.
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4. Ποσό οφειλής (άληκτο κεφάλαιο).
5. Ληξιπρόθεσμο ποσό.
6. Ημερομηνία προσδιορισμού οφειλής.
7. Αριθμός μηνιαίας δόσης.
8. Ποσό δόσης.
8. Το Σύστημα κάνοντας χρήση των στοιχείων των ενοτήτων «Καταβολή Επιδότησης Πληγέντων Κορωνοϊού»
και «Καταβολή Πληρωμών Δόσεων» πραγματοποιεί σε
μηνιαία βάση [6 κάθε μήνα] υπολογισμούς σχετικά με
τη ληξιπροθεσμία του οφειλέτη, τους μήνες ληξιπροθεσμίας του οφειλέτη, τη ληξιπροθεσμία του Δημοσίου και
τους μήνες ληξιπροθεσμίας του Δημοσίου.
9. Το Σύστημα προβαίνει σε επανέλεγχο σε επίπεδο
οφειλέτη, σχετικά με την ύπαρξη τυχόν επιδότησης στο
πλαίσιο του ν. 4605/2019.
10. Το Σύστημα ελέγχει επίσης εάν συντρέχουν οι
προβλεπόμενες αιτίες διακοπής ή/ και υποχρέωσης
επιστροφής της καταβληθείσας επιδότησης του Δημοσίου βάσει των άρθρων 80 και 81 του ν. 4714/2020, ανά
χρηματοδοτικό φορέα.
11. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει κάποιος λόγος
διακοπής, το Σύστημα αποστέλλει στον αιτούντα σχετικό
ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο τον ενημερώνει για το
ποσό της επόμενης δόσης που θα πρέπει να καταβληθεί
από τον ίδιο και το Δημόσιο, καθώς και για τυχόν ύπαρξη
ληξιπροθεσμίας σε επίπεδο οφειλής.
12. Σε περίπτωση διακοπής ή/ και υποχρέωσης επιστροφής της επιδότησης Δημοσίου, βάσει των ανωτέρων ελέγχων, το Σύστημα παράγει τη βεβαίωση διακοπής (εφόσον υφίσταται), ενημερώνει τον οφειλέτη για
την διακοπή της επιδότησης και την υποχρέωσή του να
επιστρέψει το ποσό της επιδότησης που έχει λάβει. Κατόπιν, ενημερώνει σχετικά τους εμπλεκόμενους πιστωτές.
Άρθρο 14
1. Ο υπολογισμός της λήξης/ διακοπής της επιδότησης, τόσο κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος
που θα διαρκεί η επιδότηση (9 μήνες) όσο και κατά του
διαστήματος παρακολούθησης (η διάρκεια του οποίου
καθορίζεται ανά κατηγορία, όπως φαίνεται στον Διάγραμμα 7), γίνεται ως εξής:
i. Για το χρονικό διάστημα των 9 μηνών που διαρκεί η
επιδότηση της δόσης καθώς και κατά το διάστημα παρακολούθησης, η διακοπή επιδότησης θα επέρχεται με
ποσό σε ληξιπροθεσμία μεγαλύτερο από € 150, είτε σε
μεμονωμένη δόση, είτε σωρευτικά. Η παρακολούθηση
των πληρωμών κατά την επιδότηση καθώς και κατά τη
παρακολούθηση, πραγματοποιείται σε επίπεδο οφειλής.
ii. Σε περίπτωση ποσού σε ληξιπροθεσμία άνω των
€ 150, είτε κατά τη διάρκεια της επιδότησης, είτε με το
πέρας αυτής και κατά την διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, το ποσό της επιδότησης που έχει καταβληθεί από το δημόσιο θα είναι απαιτητό από τον οφειλέτη
στο σύνολό του.
2. Αναλυτικά για κάθε κατηγορία οφειλετών η περίοδος παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης θα είναι:
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Περίοδος
Παρακολούθησης

i. Προϊόντα με μηνιαίο πλάνο
αποπληρωμής
Ενήμερες οφειλές ή σε
καθυστέρηση για χρονικό
6 μήνες
διάστημα ≤ 90
ημερών
Οφειλές σε καθυστέρηση για
12 μήνες
χρονικό διάστημα > 90 ημερών
Καταγγελμένες οφειλές
18 μήνες
ii. Προϊόντα με μη-μηνιαίο
πλάνο αποπληρωμής (για κάθε
12 μήνες
κατηγορία οφειλής
3. Σε περίπτωση προϊόντων με μη-μηνιαίο πλάνο αποπληρωμής, για τον υπολογισμό επιδότησης Δημοσίου
και ληξιπροθεσμίας καταβολών οφειλέτη, θα ακολουθείται η κατωτέρω προσέγγιση:
i. Οι Πιστωτές θα αποστέλλουν κάθε μήνα είτε ότι
δεν υπάρχει δόση ή τη δόση που αντιστοιχεί στην κάθε
περίοδο αναφοράς. Δηλαδή για τους μήνες που δεν
υπάρχει δόση θα αποστέλλουν ότι δεν υφίσταται δόση,
ενώ στο 3μηνο ή εξάμηνο θα αποστέλλουν το ποσό της
3μηνης/6μηνης δόσης κλπ (π.χ. σε περίπτωση λογαριασμού με 3μηνη συχνότητα δόσεων 1500 €, ο πιστωτής
αναμένεται να αποστείλει Σεπ- 0 €, Οκτ- 0 €, Νοε- 1500 €).
ii. Η πλατφόρμα αυτόματα θα επιμερίζει τη δόση στους
μήνες του προγράμματος, καθώς και τα χαρακτηριστικά
της επιδότησης (ποσοστό επιδότησης, κ.λπ.) και η επιδότηση θα πραγματοποιείται όπως και στους λογαριασμούς με μηνιαίο πλάνο αποπληρωμής.
iii. Το ανώτατο όριο επιδότησης (cap) θα υπολογίζεται
αναλογικά με την συχνότητα δόσης και για όσους μήνες εμπίπτουν στην περίοδο επιδότησης, δηλαδή για PE
(≤90dpd) λογαριασμούς με 3μηνη συχνότητα δόσης, το
ανώτατο όριο επιδότησης θα είναι 3*€ 600 = € 1200, κ.λπ.
iv. Η διάρκεια επιδότησης θα είναι ίδια όπως και για
τους λογαριασμούς με μηνιαίο πλάνο αποπληρωμής,
χωρίς διαφοροποίηση. Η περίοδος παρακολούθησης
μετά την επιδότηση θα είναι 12μηνη σε κάθε περίπτωση.
v. Η παρακολούθηση της ληξιπροθεσμίας οφειλέτη θα
είναι ίδια για την περίοδο επιδότησης και την περίοδο
παρακολούθησης. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε δόση
υπολείπεται πάνω από 150 ευρώ κατά την διάρκεια της
επιδότησης, τότε ο οφειλέτης θα θεωρείται ληξιπρόθεσμος, δηλαδή θα διακόπτεται η επιδότηση και θα ζητείται το σύνολο των ποσών που έχει επιδοτηθεί.
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Άρθρο 15
Διαχείριση Σφαλμάτων
1. Σε περίπτωση αποστολής εσφαλμένων δεδομένων
(οφειλών, εξασφαλίσεων, στοιχείων ακινήτων, καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων) από χρηματοδοτικούς
φορείς, η ΕΓΔΙΧ διατηρεί τη δυνατότητα χειροκίνητης
διαγραφής των εσφαλμένων δεδομένων από τον συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φορέα, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μέσω της γραμμής υποστήριξης (Help Desk), για
αίτημα διαγραφής των εσφαλμένων στοιχείων (οφειλών,
εξασφαλίσεων, καταθέσεων ή και επενδυτικών προϊόντων) που απέστειλε στην πλατφόρμα. Ο εντοπισμός
των εν λόγω σφαλμάτων δύναται να προκύψει από τον
οφειλέτη και να ζητηθεί η διερεύνηση αυτού μέσω του
Help Desk ή από τον πιστωτή. Η διαδικασία ενημέρωσης
της ΕΓΔΙΧ για την διερεύνηση και διόρθωση εσφαλμένων
στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του Help Desk. Σε
κάθε περίπτωση, το αίτημα διαγραφής των στοιχείων
προς την ΕΓΔΙΧ επιβεβαιώνεται και από τον πιστωτή,
προκειμένου να έχει γίνει η απαιτούμενη διερεύνηση
και διόρθωση πριν την εκ νέου αποστολή των στοιχείων.
2. Η ΕΓΔΙΧ μέσω της πλατφόρμας προβαίνει στη διαγραφή των εν λόγω εγγραφών και ενημερώνει τον χρηματοδοτικό φορέα για την ολοκλήρωση της ενέργειας
μέσω Help Desk. Στη συνέχεια, με τη διαγραφή των
εσφαλμένων δεδομένων, είναι δυνατή η επαναληπτική αποστολή τους από τους χρηματοδοτικούς φορείς,
μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρονικών διασυνδέσεων
(webservices). Κατά τη λήψη των νέων δεδομένων, το
Σύστημα επαναυπολογίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας
των οφειλών του αιτούντα για τον εν λόγω χρηματοδοτικό φορέα.
3. Σε περίπτωση όπου η αίτηση έχει προχωρήσει σε
στάδιο «Παρακολούθηση Επιδότησης», όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική ενότητα της παρούσας, δεν είναι δυνατή η διόρθωση/ διαγραφή ή και επαναληπτική
αποστολή στοιχείων που αφορούν σε καταθέσεις και
επενδυτικά προϊόντα του αιτούντα, του/της συζύγου ή/
και των εξαρτώμενων μελών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Επικρατείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02043810510200016*

