
αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών και Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται η αµοιβή που κατα-
βάλλεται σε περίπτωση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτε-
ρικού δικηγόρου (φυσικού ή νοµικού προσώπου), η οποία
δεν µπορεί να υπερβαίνει ετησίως τις είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου µπο-
ρεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαι-
οσύνης, η οποία εφαρµόζεται από το επόµενο οικονοµι-
κό έτος σε σχέση µε αυτό της δηµοσίευσής της. 

5. Δεν επιτρέπεται να ανατίθεται υπόθεση σε εξωτερι-
κό δικηγόρο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο πρόσωπο
του οποίου συντρέχει άµεσα ή έµµεσα σύγκρουση συµ-
φερόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, η ο-
ποία εκδίδεται µετά γνώµη του Προέδρου της Επιτρο-
πής, µπορούν να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις σύ-
γκρουσης συµφερόντων και να ρυθµίζεται κάθε άλλο ει-
δικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας. 

6. Για τις ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Νοµικού
Συµβούλου στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, οι οργανικές
θέσεις των Νοµικών Συµβούλων του Κράτους, των Παρέ-
δρων ΝΣΚ και των Δικαστικών Πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. αυ-
ξάνονται κατά µία (1) αντίστοιχα».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3959/2011 προστί-
θεται περ. ια) ως εξής: 

«ια) υπογράφει τα ερωτήµατα προς το Νοµικό Συµβού-
λιο του Κράτους για θέµατα αρµοδιότητας της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού, αποδέχεται τις σχετικές γνωµοδοτή-
σεις και εγκρίνει τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ.
σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της Επιτροπής.»

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3959/2011 οι λέ-
ξεις: «το Γραφείο Εισηγητών και το Γραφείο Νοµικής Υ-
ποστήριξης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και το Γρα-
φείο Εισηγητών».

4. Η παρ. 8  του άρθρου 50 του ν. 3959/2011 καταργεί-
ται. 

5. Για τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, µε απόφαση του
Προέδρου της, µπορεί να προσφεύγει στις υπηρεσίες ε-
ξωτερικού δικηγόρου και χωρίς τη συνδροµή των προϋ-
ποθέσεων 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 παρό-
ντος. Εξωτερικοί δικηγόροι, στους οποίους έχουν ήδη α-
νατεθεί υποθέσεις ή στους οποίους ανατίθενται υποθέ-
σεις µέσα στην προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου,
εξακολουθούν να τις χειρίζονται µέχρι τη λήξη µε οποι-
ονδήποτε τρόπο της εντολής. Μετά τη λήξη της εντο-
λής, ο χειρισµός των υποθέσεων περιέρχεται στο Γρα-
φείο 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 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«ια) Την αναφορά των κύριων πηγών κινδύνου για τις

δηµοσιονοµικές προβλέψεις µέσω:
αα) ανάλυσης ευαισθησίας των δηµοσιονοµικών στό-

χων ως προς τις µεταβολές των κύριων οικονοµικών πα-
ραδοχών και ιδιαίτερα των παραδοχών για τους συντε-
λεστές ανάπτυξης και τα επιτόκια, και
αβ) αξιολόγησης των επιπτώσεων από τις βασικές πη-

γές δηµοσιονοµικού κινδύνου, περιλαµβανοµένων των
κρατικών εγγυήσεων και άλλων ενδεχόµενων υποχρεώ-
σεων.» 

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 ποσών
που θα καταβάλλει κατά το οικονοµικό έτος 2020 ο Κρα-
τικός Προϋπολογισµός στους φορείς Γενικής Κυβέρνη-
σης που ανήκουν στον υποτοµέα των Οργανισµών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την εξόφληση των ληξι-
πρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρα-
τείται από τους πόρους που αποδίδονται στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(ΚΑΠ) του δικαιούχου ΟΤΑ διενεργείται από το έτος
2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται µε την α-
πόφαση 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) α-
ντικαθίσταται 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
νοµικών 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 φύσε-
ως δανείων φυσικών ή νοµικών προσώπων προς χρηµα-
τοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται µε εµπράγµατη
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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 άρ-
θρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο
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 µη-
νών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε µείω-
ση, σε σχέση µε τον αντίστοιχο των µηνών Ιανουαρίου
και Φεβρουαρίου του 2020, σύµφωνα µε την ακόλουθη
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) ευ-

ρώ, µείωση ίση ή µεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό
(30%), όπως οι αποδοχές των υποπερ. αα) ως αγ) δηλώ-
νονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον ερ-
γοδότη.  
β) Ελεύθεροι επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που

ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στους ο-
ποίους παρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε
το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριµή-
νου 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 πα-

ρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε το άρθρο
έβδοµο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020,
δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έ-

λαβαν µειωµένο µίσθωµα, σύµφωνα µε το άρθρο δεύτε-
ρο της από 20.3.2020 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου, 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, ό-
πως 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 τρί-
το της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου  (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 Υ-

πουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μηχανισµός «Συ-
νεργασία»), και οι οποίοι αποδεδειγµένα έχουν παρου-
σιάσει 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 επι-
καρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοι-
κία του και βρίσκεται στην Ελλάδα. 
β) Να µην έχει υπαχθεί στη ρύθµιση των άρθρων 68 έ-

ως 83 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52). Οφειλέτες που έχουν υ-
ποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία των άρθρων
αυτών και αν µέχρι την υποβολή της αίτησης του άρθρου
75 του παρόντος, δεν έχει επιτευχθεί ρύθµιση, µπορούν
να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον πα-
ραιτηθούν από την αίτηση υπαγωγής τους. Σε περίπτωση
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4605/2019 µετά την έ-
γκριση της συνεισφοράς του παρόντος νόµου, η συνει-
σφορά του παρόντος νόµου διακόπτεται. Σε κάθε περί-
πτωση, 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 άλ-
λη 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) ηµέρες
στις 29.2.2020:

i) Η κατά το άρθρο 73 αξία της κύριας κατοικίας του αι-
τούντος, κατά τονχρόνο υποβολής της αίτησης του άρ-
θρου 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 υ-
περβαίνει 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 ε-
ξαρτώµενο 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 επιδε-
κτικών για τη συνεισφορά Δηµοσίου οφειλών, στο οποίο
συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι από τους πιστω-
τές τόκοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
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του άρθρου 75, να µην υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιά-
δες (300.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνο-
µολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα, για τον κα-
θορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου εδαφίου
λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του αλλοδαπού νοµίσµα-
τος 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 αποκτήθη-
καν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να
έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χι-
λιάδες (80.000) ευρώ.
Δεν λογίζεται ως καθυστέρηση η χορήγηση εκουσίως

από τον χρηµατοδοτικό φορέα ή δυνάµει νοµοθετικής
πρόβλεψης, αναστολής στην καταβολή της µηνιαίας δό-
σης. 
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) ευ-
ρώ.

ii) Το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού
προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υ-
περβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό
του προηγούµενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκα-
τρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο
και κατά πέντε χιλιάδες  (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώ-
µενο 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 ε-
δαφίου, λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµί-
σµατος 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 κύ-
ριας κατοικίας του αιτούντα, να µην υπερβαίνει τις πε-
ντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

vi) Τα µεταφορικά µέσα του αιτούντος, που αποκτήθη-
καν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να
έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χι-

λιάδες (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 υ-
περβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευ-
ρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου προσαυξάνεται
κατά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ για τον σύ-
ζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµε-
να 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 κα-
τά 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 χι-
λιάδες (130.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει
συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα, για
τον καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου ε-
δαφίου λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµί-
σµατος 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 αποκτήθη-
καν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να
έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χι-
λιάδες (80.000) ευρώ.

vii) Σε περίπτωση ύπαρξης συνοφειλέτη ή εγγυητή για
τα δάνεια της παρούσας κατηγορίας, ο καθένας από αυ-
τούς πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιµό-
τητας: (1) Το ατοµικό του εισόδηµά να µην υπερβαίνει τις
δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ, (2) η ακίνη-
τη περιουσία του να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαί-
νει 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 ι-
δρυµάτων ή η ανάθεση της διαχείρισής τους σύµφωνα
µε τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και η τιτλοποίησή
τους σύµφωνα µε τον ν. 3156/2003 (Α΄ 157) ή τον ν.
4649/2019 (Α΄206) και η υποκατάσταση εγγυητή ή εν γέ-
νει συνοφειλέτη σε αυτές, δεν εµποδίζει τη ρύθµισή
τους σύµφωνα µε το παρόν.
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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 δι-
καιώµατος 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 έ-
χουν υποβάλει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, η
οποία εκκρεµεί σε πρώτο βαθµό, χωρίς να έχει συζητη-
θεί, µπορούν να υποβάλουν την αίτηση του άρθρου 75.
Αν οι αιτούντες ρυθµίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από
τις οφειλές που είναι επιδεκτικές για την καταβολή συ-
νεισφοράς 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 έ-

χει χρηµατικές οφειλές έναντι των χρηµατοδοτικών φο-
ρέων, επιδεκτικές συνεισφοράς βάσει του παρόντος νό-
µου και αφορά, τόσο τον άµεσα αντισυµβαλλόµενο
(πρωτοφειλέτη) σε σύµβαση µε πιστωτικό ίδρυµα και άλ-
λο χρηµατοδοτικό φορέα, όσο και τους ενεχόµενους εις
ολόκληρον ως συνοφειλέτες, ή εγγυητές. 
β) Ως «χρηµατοδοτικός φορέας» νοείται το πιστωτικό

ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, συµπεριλαµβανοµένου και αυ-
τού που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, καθώς και η εται-
ρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, εφόσον τελεί υπό την ε-
ποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Επο-
πτικού Μηχανισµού. Πιστωτής, ο οποίος απέκτησε απαι-
τήσεις επιδεκτικές ρύθµισης µε µεταβίβαση, σύµφωνα
µε το άρθρο 3 του ν. 4354/2015, συµµετέχει στη διαδικα-
σία του παρόντος νόµου µόνο µέσω της εταιρίας διαχεί-
ρισης 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 οποί-
ος απέκτησε απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθµισης µε τιτλο-
ποίηση, 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 ο-
ποία 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 χρη-

µαταγοράς 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 αι-

τών 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 ηλεκτρονι-

κή πλατφόρµα του άρθρου 74.
ια) Ως «σύµβουλος» ορίζεται το φυσικό ή νοµικό πρό-

σωπο που επιλέγει ο οφειλέτης και αναλαµβάνει τις δια-
δικασίες υποστήριξης του οφειλέτη, κατά το στάδιο της
αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και τη ρύθµιση
των οφειλών. Σύµβουλος θεωρείται, ενδεικτικά, ο δικη-
γόρος, λογιστής – φοροτεχνικός, οικονοµολόγος ή οποι-
αδήποτε άλλη επιστηµονική ειδικότητα µε γνώσεις και ε-
µπειρία για τη διενέργεια των απαιτούµενων διαδικα-
σιών και την επαρκή υποστήριξη του οφειλέτη στη διαδι-
κασία.
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 αιτού-
ντος.

Άρθρο 73
Προσδιορισµός αξίας περιουσιακών στοιχείων

1. Για να κριθεί η επιλεξιµότητα του αιτούντος σύµφω-
να 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 α-
κίνητης περιουσίας λογίζεται η φορολογητέα αξία αυτής
για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ενιαίου φό-
ρου 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 ψηφια-
κής πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρι-
σης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Δηµόσιας
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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 Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες,
οι προϋποθέσεις, οι προσφερόµενες λειτουργίες και ε-
φαρµογές και οι τεχνικές λεπτοµέρειες, οι οποίες απο-
τελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτη-
µα 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 α-
ποσβεστικής 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 διενεργείται

µε την αυθεντικοποίησή του µέσω των κωδικών/διαπι-
στευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά την υποβολή
της αίτησης αντλούνται τα ακόλουθα στοιχεία µέσω δια-
λειτουργικότητας:
α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ο-

νοµατεπώνυµο, 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 πατρώ-
νυµο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθµός Μη-
τρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθµοί
Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευµατίες.

4. Ο αιτών συµπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση η-
λεκτρονικής αλληλογραφίας του, τις οικογενειακές κα-
ταθέσεις σε χώρες εκτός Ελλάδος, και επιβεβαιώνει τα
στοιχεία της κύριας κατοικίας του, ενώ παράλληλα υπο-
βάλλει 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 άλ-
λων δεδοµένων του που βρίσκονται στην κατοχή τους,
για τους σκοπούς του παρόντος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τις ενισχύσεις ήσ-

σονος σηµασίας, σε περίπτωση που ο αιτών είναι ελεύ-
θερος επαγγελµατίας ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί ατο-
µική επιχειρηµατική δραστηριότητα.

5. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο και από
τα εξαρτώµενα µέλη του αιτούντος ή τους νοµίµους α-
ντιπροσώπους τους, καθώς και από τον συνοφειλέτη ή

τον εγγυητή, στην περίπτωση ύπαρξης δανείων της υπο-
περ. στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71. Σε περί-
πτωση διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, δεν απαιτείται
η συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο. Για τα κρι-
τήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 71 λαµβάνεται υπόψη
το ατοµικό εισόδηµα του αιτούντος, προσαυξηµένο σύµ-
φωνα 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 Φο-
ρολογική Διοίκηση πριν από την υποβολή της σχετικής
αίτησης. 

6. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται
αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών κα-
ταθέσεων 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 τε-
λευταία έκδοση, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υπο-
βολής.

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 συνει-
σφοράς κατά το άρθρο 71, το οφειλόµενο ποσό ανά φο-
ρέα και την ηµεροµηνία καθορισµού του ύψους της οφει-
λής,
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 δανεια-
κής σύµβασης,
γ) στοιχεία αναφορικά µε καταθέσεις και τα επενδυτι-

κά προϊόντα του τηρούνται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύ-
µατα, 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 έγγραφα
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ότι η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9 είναι ψευδής και εφό-
σον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτού-
ντος, η συνεισφορά θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο ο-
φειλέτης 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 ο-
ποιονδήποτε λόγο η διαδικασία του παρόντος κεφαλαί-
ου δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση της διαδι-
κασίας επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολο-
γίας.

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 τελευ-
ταίος εφόσον προβεί στην οριστική υποβολή της αίτη-
σης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, δι-
καιούται αµοιβής ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ
ανά χρηµατοδοτικό φορέα, στον οποίο υφίστανται επι-
λέξιµες προς συνεισφορά οφειλές, συµπεριλαµβανοµέ-
νου Φ.Π.Α.. Η αµοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηµα-
τοδοτικό 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 µηνιαί-
ων δόσεων από τον χρηµατοδοτικό φορέα,
β) στην περίπτωση των δανείων της περ. γ) της παρ. 3

του άρθρου 76, η αµοιβή της παρούσας καταβάλλεται εί-
τε 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 νοµί-
µου παραστατικού, το οποίο εκδίδεται στο όνοµα του ο-
φειλέτη, επιβαρύνει τον οφειλέτη και είτε καταλογίζεται
στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθµιση δανείου εί-
τε καταλογίζεται ως έξοδο που βαρύνει την επιλέξιµη
για συνεισφορά οφειλή. Έξοδα πίστωσης του λογαρια-
σµού του συµβούλου από τον χρηµατοδοτικό φορέα, βα-
ρύνουν 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 παρό-
ντος 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 υ-
ποβληθείσα. Ακολουθεί η διαδικασία για την ανάκτηση
των δεδοµένων της παρ. 8 του άρθρου 75. Εάν, κατά την
ανάκτηση των δεδοµένων αυτών, διαπιστωθεί ότι ο αι-
τών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια επιλεξιµότη-
τας του άρθρου 71, η ηλεκτρονική πλατφόρµα αποστέλ-
λει ηλεκτρονικά ειδοποίηση στον αιτούντα. Με την απο-
στολή της, η διαδικασία περατώνεται και η αίτηση θεω-
ρείται απορριφθείσα.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ελέγχεται η επιλεξιµότητα
του οφειλέτη βάσει των οφειλών έναντι των χρηµατοδο-

τικών φορέων. Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και µία
καταγγελµένη οφειλή στον χρηµατοδοτικό φορέα, ανε-
ξαρτήτως ποσού, τα κριτήρια επιλεξιµότητας του αιτού-
ντος 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 ύ-
παρξης καταγγελµένης οφειλής, τα κριτήρια επιλεξιµό-
τητας του οφειλέτη κρίνονται µε βάση την κατηγοριοποί-
ηση της οφειλής που παρουσιάζει το µεγαλύτερο υπό-
λοιπο.

3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση πληροί όλα τα κα-
τά περίπτωση οριζόµενα κριτήρια επιλεξιµότητας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 71, αποστέλλεται στον οφειλέτη και
τον χρηµατοδοτικό φορέα ενηµέρωση ότι ο αιτών είναι
καταρχήν επιλέξιµος για συνεισφορά δηµοσίου. Στη συ-
νέχεια, οι χρηµατοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά περί-
πτωση 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 αι-
τούντος, 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 εξυπηρετούµε-

νη για χρονικό διάστηµα µικρότερο των ενενήντα (90) η-
µερών, ο αιτών προβαίνει  εντός δεκαπέντε (15) το αρ-
γότερο ηµερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλε-
ξιµότητας του στην καταβολή των δόσεων που ευρίσκο-
νται σε καθυστέρηση, άλλως αυτές κεφαλαιοποιούνται
από τον χρηµατοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοι-
πο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσµίας της
παρούσας,  ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών το ποσό της  µηνιαίας δόσης αυ-
τής, 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 έ-
χει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός της προθεσµίας της
παρ. 4. Εφόσον τα µέρη συµφωνήσουν στην αναδιάρ-
θρωση, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ε-
νηµέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και δηλώνει ότι
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η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιµη και σύµφωνη µε τα οι-
κονοµικά δεδοµένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπο-
γραφής της σύµβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του
οφειλέτη στη σύµβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται την
από µέρους του αποδοχή της βιωσιµότητάς της. Μετά
την ενηµέρωση της συµφωνίας για τη βιωσιµότητα της
αναδιάρθρωσης , ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα το ποσό της µηνιαίας δό-
σης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του
Δηµοσίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία
αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η
δήλωση περί βιωσιµότητας  µαζί µε τη δήλωση περί επί-
τευξης συµφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακό-
πτεται 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 συµ-
φωνία αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βού-
ληση των µερών και στη σύµπτωση δηλώσεων βουλήσε-
ως 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 ξεκινή-
σει 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 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε µε
τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), για τις οποίες εγκρίνεται η συ-
νεισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,  µπο-
ρεί, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, είτε να διακοπεί η ανα-
στολή 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 συ-
νεισφορά 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 γνω-
στοποιείται στα αρµόδια όργανα, προκειµένου να εκκι-
νήσει η καταβολή. Για την έγκριση και καταβολή της συ-
νεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ε-
νηµερότητα 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 συµψη-
φίζεται. Οι λογαριασµοί πιστώνονται µόνο από το δηµό-

σιο µε το ποσό της συνεισφοράς και χρεώνονται µόνο
για την πίστωση του λογαριασµού του δανείου. Η κατα-
βολή της συνεισφοράς του Δηµοσίου γίνεται σε µηνιαία
βάση. 

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

4. Ακόµα και µετά την έναρξη καταβολής της συνει-
σφοράς του Δηµοσίου, το Δηµόσιο προβαίνει σε τακτι-
κούς ή έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων, προκειµέ-
νου να διαπιστώσει ότι οι οφειλές επί των οποίων κατα-
βάλλεται η συνεισφορά είναι επιλέξιµες και ότι οι δικαι-
ούχοι πληρούν το σύνολο των κατά περίπτωση τιθέµε-
νων προϋποθέσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτη-
σης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συνεισφορά
καταβλήθηκε χωρίς να  συντρέχουν οι νόµιµες προϋπο-
θέσεις, 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 συµ-
µορφώνεται προς την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί κρατι-
κών ενισχύσεων.

Άρθρο 78
Ύψος συνεισφοράς του Δηµοσίου - 

Χρονικό διάστηµα καταβολής

1. Η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται στα κατά
περίπτωση αναφερόµενα ποσοστά και, µε την επιφύλαξη
της µη υπέρβασης των ορίων του εφαρµοστέου κατά πε-
ρίπτωση Κανονισµού για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας,
αναφορικά µε  επιχειρηµατικές οφειλές φυσικών ή νοµι-
κών προσώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα, 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 εκα-
τό (80%) επί της µηνιαίας δόσης.
αγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) µήνες, η συνεισφο-

ρά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις
εκατό (70%) επί της µηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία συνεισφορά για τα δά-

νεια της περ. α) δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των εξα-
κοσίων (600) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή. 
β) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ.

4 του άρθρου 71:
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
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παρ. 2 του άρθρου 76, η συνεισφορά του Δηµοσίου α-
νέρχεται 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 ε-
κατό (70%) επί της µηνιαίας δόσης.
βγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) µήνες, η συνεισφο-

ρά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις ε-
κατό (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 α-
νέρχεται 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 ξεπεράσει
το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά επιλέξιµη οφει-
λή.

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 χρηµατοδοτικό
φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβλητέα δόση ανά-
γεται σε µηνιαία βάση, ώστε να υπολογιστούν τα ποσο-
στά και το ανώτατο ποσό της παρ. 1 και η συνεισφορά
του Δηµοσίου καταβάλλεται κατά τον χρόνο που είναι α-
παιτητή η δόση, µπορεί να καλύπτει περισσότερους µή-
νες και µπορεί να διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της
συνεισφοράς. Σε κάθε περίπτωση, για τα δάνεια της πα-
ρούσας, το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ε-
πιδεκτικών για τη συνεισφορά δηµοσίου οφειλών, στο ο-
ποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι, δεν υ-
περβαίνει τα όρια της παρ. 4 του άρθρου 71, ανά κατηγο-
ρία 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 καταληκτική η-
µεροµηνία που έχει ορίσει ο χρηµατοδοτικός φορέας.
Δεν µπορεί να θεωρηθεί µη εµπρόθεσµη καταβολή, η κα-
ταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν πενήντα (150) ευ-
ρώ.
β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία απο-

δεικνύεται η επιλεξιµότητά του και παρέχει όλες τις α-
παραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δηµόσιο
κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αί-
τησής του.

2. α) Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνει-
σφοράς του Δηµοσίου, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δό-
σεις της οφειλής του προσηκόντως, κατά τον χρόνο που
είναι καταβλητέες, καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθη-
σης, όπως καθορίζεται στην περ. β), µετά την λήξη της ε-
πιδότησης. Δεν µπορεί να θεωρηθεί µη προσήκουσα κα-
ταβολή η µη καταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν πε-
νήντα (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 παρακολού-
θησης είναι έξι (6) µήνες.
ββ) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της περ. στ) της

παρ. 4 του άρθρου 71, το χρονικό διάστηµα παρακολού-
θησης είναι δώδεκα (12) µήνες. 
βγ) Για τα δάνεια της υποπερ. στγ) της περ. στ) της

παρ. 4 του άρθρου 71, το χρονικό διάστηµα παρακολού-
θησης 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 µέλλον
και ποσά που έχουν καταβληθεί αναζητούνται από τον ο-
φειλέτη, σύµφωνα µε τα άρθρα 80 και 81. Ειδικά στην
περίπτωση της παρ. 2, η έκπτωση επέρχεται αναδροµικά
και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό
του.

Άρθρο 80
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου

Η συνεισφορά του Δηµοσίου διακόπτεται στις ακόλου-
θες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει ε-

γκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιµό-
τητας.
β) Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος. 
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) δια-

δοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν
να πιστωθεί η συνεισφορά του Δηµοσίου σε έναν τουλά-
χιστον τραπεζικό λογαριασµό.
δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπι-

στωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χο-
ρήγησης της συνεισφοράς του Δηµοσίου.
ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την

καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, σύµφωνα µε
την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 79. Αν ο δικαιούχος
δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο
θιγόµενος πιστωτής ενηµερώνει την ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα, το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες η-
µέρες, από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο οφειλέτης
καθυστέρησε την καταβολή του µέρους της οφειλής που
βαρύνει τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενηµέ-
ρωση του προηγούµενου εδαφίου, υποχρεούται να επι-
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στρέψει στο Δηµόσιο τα ποσά που αυτό κατέβαλε από
τον χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ε-
νηµερώσει 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 ε-
πιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτούντος.

Άρθρο 81
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - 
Αναδροµικότητα πληρωµών

1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνει-
σφορά του Δηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 79, τα κατα-
βληθέντα ποσά της συνεισφοράς αναζητούνται, καταλο-
γίζονται στον οφειλέτη και επιστρέφονται εντόκως µε ε-
πιτόκιο δύο τοις εκατό (2%) από τον χρόνο καταβολής
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 προϋπο-
θέσεων των κανονισµών ήσσονος σηµασίας για τα επι-
χειρηµατικά δάνεια, επιβάλλονται τόκοι για την επιστρο-
φή των καταβληθέντων ποσών από την ηµεροµηνία κα-
ταβολής τους και έως την επιστροφή τους, µε βάση το ε-
πιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυ-
τό καθορίζεται σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Επιτρο-
πής σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορι-
σµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης
(2008/C 14/06), εκτός αν συντρέχουν παράλληλα οι προ-
ϋποθέσεις της περ. ζ) του άρθρου 80, οπότε και εφαρµό-
ζεται επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%), σύµφωνα µε την
παρ. 1.

3. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προ-
βλέπονται στην κείµενη ποινική νοµοθεσία, σε περίπτω-
ση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή από-
κρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής, µε σκοπό την
υπαγωγή του στον παρόντα νόµο, ενώ δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 71 αυτού, καθώς και τον
προσπορισµό περιουσιακού οφέλους από τη συνεισφο-
ρά του Δηµοσίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
22 του ν. 1599/1986 (75 Α΄). Σε κάθε περίπτωση, µετά α-
πό αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετι-
κά στοιχεία παραπέµπονται στον αρµόδιο εισαγγελέα
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 οφει-
λές.

Άρθρο 83
Διενέργεια ελέγχων

Κατά τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς του Δη-
µοσίου, καθώς και κατά τη διάρκεια της παρακολούθη-
σης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 79, τα δεδοµένα της αίτησής του, από
τα οποία προκύπτει η επιλεξιµότητά του και η τήρηση
των υποχρεώσεών του, µπορούν να διαβιβάζονται σε αρ-
µόδιες 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 Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής, συστήνονται πέντε (5) οργανικές θέσεις Ειδι-
κού Επιστηµονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου 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 θέ-
σεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου, επιπλέον των ήδη υφιστάµενων. 

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 Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, καθώς και από υπαλλήλους που µετα-
τάσσονται 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-
σπώνται στην Μονάδα υπάλληλοι, µόνιµοι ή µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι
υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή στον
δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε το άρθρο  51
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). 
β) Οι αποσπάσεις της περ. α΄ διενεργούνται µε από-

φαση του αρµοδίου οργάνου, χωρίς να απαιτείται από-
φαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών
Συµβουλίων ή του οργάνου διοίκησης του φορέα προέ-
λευσης, για διάστηµα έως τέσσερα (4) έτη. Ο χρόνος υ-
πηρεσίας των αποσπασµένων υπαλλήλων λογίζεται για
κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην
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