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Οδηγός Ερωτήσεων – Απαντήσεων 

 

  

με θέμα: 

 

Διαδικασία Κατάρτισης της Διμερούς Σύμβασης Αναδιάρθρωσης 

ΚΥΑ 66468/4.6.2021 (ΦΕΚ Β’2484/10.6.2021)   

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) 
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1. Ποιοι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στην διαδικασία σύναψης 

διμερών συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών; 
 

Οι οφειλέτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία 

του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (ν. 4738/2020 α. 5 επ.) 

και διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι: 

α)  

i. έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

και δεν έχουν οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες, εταιρείες 

διαχείρισης απαιτήσεων, εταιρείες Leasing κλπ) ή 

ii. έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

και σε χρηματοδοτικούς φορείς,  όμως δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης 

εξωδικαστικής ρύθμισης, επειδή ποσοστό τουλάχιστον 90% των συνολικών 

οφειλών τους στο Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και 

χρηματοδοτικούς φορείς οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή 

iii. η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος 

περατώθηκε ως άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης 

ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς  

και 

 

β) το σύνολο των οφειλών τους προς το Δημόσιο, ή/και τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης και τους χρηματοδοτικούς φορείς κατά περίπτωση, 

υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά πιστωτή.  

(άρθρο 2 παρ. 1, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 
2. Ποιες οφειλές υπάγονται σε διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ 

οφειλέτη και Δημοσίου; 
 

Σε διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη και Δημοσίου 

υπάγονται  οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας, τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ή τον Κ.Ε.Δ.Ε., όπως το ποσό 

αυτό έχει διαμορφωθεί από τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία 

εισπρακτέων εσόδων, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης 

καταβολής, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

(άρθρο 2 παρ. 2 (α), Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  
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3. Ποιες οφειλές υπάγονται σε διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ 
οφειλέτη και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης; 

 

Σε διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη και Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγονται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, συμπεριλαμβανομένων 

προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά το 

χρόνο υποβολής της αίτησης. 

(άρθρο 2 παρ. 2 (β), Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

 

4. Υπάρχουν όροι ή προϋποθέσεις για την υπαγωγή των οφειλετών στην 
συγκεκριμένη διαδικασία; 
 

Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία δεν επιτρέπεται εφόσον: 

 

 Ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον δικαστηρίου για την 

επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε 

πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007  ή του ν. 

3869/2010 ή του ν. 4469/2017, εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη 

παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής 

ρύθμισης οφειλών. 

 

 Ο οφειλέτης έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση. 

  

 Έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία 

από τις αναφερόμενες ανωτέρω διαδικασίες ή στη διαδικασία του 

άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί ενώπιον του 

δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και 

εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει 15 

τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν 

παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο 

ολοκλήρωση διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης 

Οφειλών του ν. 4738/2020. 
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 Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού 

προσώπου, και ιδίως αυτό που φέρει την ιδιότητα του προέδρου ή 

του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή ή του εταίρου, έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

αδικήματα: φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 

δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή 

απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο 

παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η 

καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος. [Η ποινική καταδίκη των 

προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας του νομικού προσώπου που αιτείται την 

ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών]. 

 

 Ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές 

προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν 

επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της 

οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις 

εκατό (20%). Η επιδείνωση μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των 

εισοδημάτων του είτε στην αύξηση των δαπανών του. 

 

 Ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές του βάσει των α. 5 επ. του 

ν. 4738/2020 ή του ν. 4469/2017, ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε 

ισχύ. 

 

 Πρόκειται για απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων 

λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ),  οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό 

προϋπολογισμό, οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο, καθώς και 

οφειλές υπέρ τρίτων. 

(άρθρο 2 παρ. 3, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

 
5. Σε ποια περίπτωση προτείνεται από το Δημόσιο ή/και τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης η σύναψη διμερούς σύμβασης; 
 

Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν να προτείνουν, ο 

καθένας ξεχωριστά, τη σύναψη διμερών συμβάσεων αναδιάρθρωσης 

οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή 
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αξιόχρεος, η ανάκτηση του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

είναι τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση 

πτώχευσης του οφειλέτη και τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες (βλ. 

κατωτέρω).  

(άρθρο 2 παρ. 4, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

 
6. Ποια διαδικασία Επιβεβαίωσης Βιωσιμότητας ή Φερεγγυότητας του 

οφειλέτη προβλέπεται στο πλαίσιο διμερών προτάσεων αναδιάρθρωσης; 
 
Σε οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση των 
οφειλών τους, το Δημόσιο ή/και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα ή φερεγγυότητα του οφειλέτη και χορηγούν 
ρυθμίσεις μόνο εφόσον το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης 
προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο, όπως αναλυτικά καθορίζεται στα 
άρθρα 8 έως 8Δ του 5ου Μέρους της  ΚΥΑ «Ρύθμιση τεχνικών και 
λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο 
του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου 
του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)».   

 
(άρθρο 1 παρ. 2, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

  

7. Πως διαμορφώνονται οι προτάσεις του Δημοσίου και των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη σύναψη διμερούς σύμβασης 
αναδιάρθρωσης οφειλών; 
 
Για τη διαμόρφωση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών λαμβάνεται υπ’ 

όψιν το συνολικό ποσό αποπληρωμής που προκύπτει για το Δημόσιο ή τους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, μέσω του υπολογιστικού 

εργαλείου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο ζ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 71 του ν. 4738/2020, το οποίο: 

Α) καθορίζει σε δόσεις το τελικό ποσό αποπληρωμής καθώς και τη χρονική 

περίοδο αποπληρωμής ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή , 

Β) παράγει τα τελικά ποσά αποπληρωμής 

(δες ερωτήσεις 8, 9 & 10) 

 

8. Πως καθορίζει το υπολογιστικό εργαλείο, τις δόσεις το τελικό ποσό 
αποπληρωμής και τη χρονική περίοδο αποπληρωμής ανά 
καταλαμβανόμενο πιστωτή; 
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Το υπολογιστικό εργαλείο καθορίζει σε δόσεις το τελικό ποσό αποπληρωμής 

και τη χρονική περίοδο αποπληρωμής λαμβάνοντας υπόψιν:  

 i. την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη με όρους καθαρής παρούσας 

αξίας, 

 ii. την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, και 

 iii. την κατάταξη των απαιτήσεων των πιστωτών στο προϊόν της 

ρευστοποίησης, προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό 

ανάκτησης ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή 

 

9. Πως παράγονται τα τελικά ποσά αποπληρωμής από υπολογιστικό 
εργαλείο; 
  

Το υπολογιστικό εργαλείο παράγει τα τελικά ποσά αποπληρωμής 

εφαρμόζοντας τους ακόλουθους κανόνες: 

 i. Δεν επιτρέπεται αυτά να φέρουν οποιονδήποτε καταλαμβανόμενο 

πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν 

σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, 

στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο 

υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή 

επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση. 

 ii. Ποσά και άλλα ανταλλάγματα, που απομένουν μετά την κατά 

προτεραιότητα κατανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων, κατανέμονται 

σε όλους τους καταλαμβανόμενους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των 

απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο. 

 iii. Δεν παραβιάζει τους κανόνες και περιορισμούς που τίθενται από το 

άρθρο 22 ν.4738/2020 ως προς τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με 

το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερή βάση. 

 iv. Για τον υπολογισμό των ποσών διανομής μεταξύ των 

καταλαμβανόμενων πιστωτών, από τις απαιτήσεις του Δημοσίου και των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αφαιρούνται προηγουμένως ποσοστό 

ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από 

πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 

ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης 

καταβολής. 

 v. Βασίζεται σε στοιχεία διαθέσιμα σε συμμετέχοντες πιστωτές και 

παρεχόμενα από τον οφειλέτη (σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων 
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αυτών, επιλέγονται τα στοιχεία που προέρχονται από τους συμμετέχοντες 

πιστωτές) ως προς τα ακόλουθα: 

Α) Συνολικό ύψος υποχρεώσεων του οφειλέτη προς κάθε πρόσωπο, 

Β) συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, 

Γ) ετήσιο εισόδημά του, και 

Δ) τρέχουσες υποχρεώσεις του προς πιστωτές εκτός των 

καταλαμβανομένων πιστωτών. 

 

10. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ποσό αποπληρωμής που εξάγεται από 
το υπολογιστικό εργαλείο; 
 

Το ποσό αποπληρωμής που εξάγεται κατ’ εφαρμογή των κανόνων αυτών 

δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού το οποίο, σύμφωνα με το 

υπολογιστικό εργαλείο, θα εισπράττονταν από το Δημόσιο ή τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, σε περίπτωση πτώχευσης του 

οφειλέτη και ρευστοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων στο πλαίσιο 

διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. 

(άρθρο 3 παρ. 1, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 
11. Υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι κανόνες που συντελούν στη διαμόρφωση των 

προτάσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για 
σύναψη διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών; 
 
Ναι, υπάρχουν άλλοι δύο ειδικότεροι κανόνες. Ο πρώτος είναι ότι σε 

περίπτωση, κατά την οποία από την εφαρμογή των ως άνω γενικών 

κανόνων για τη διαμόρφωση προτάσεων αναδιάρθρωσης προκύψει 

διαγραφή βασικής οφειλής, αυτή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

υπερβαίνει ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί της βασικής 

οφειλής, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι βασικές οφειλές από 

παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές, 

που δεν υπόκεινται σε διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 

4738/2020.  

 Ο δεύτερος είναι ότι στην περίπτωση κατά την οποία η οφειλή προς το 

Δημόσιο προέρχεται από αυτοτελή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη 

φορολογική διοίκηση, δεν μπορεί να διαγραφεί ποσό που αντιστοιχεί  σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το  εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί της 

βασικής οφειλής.  

(άρθρο 3 παρ. 2, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 
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12. Πώς υπολογίζονται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις για την αποπληρωμή των 
οφειλών που περιλαμβάνονται στις προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών 
του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης; 
 
Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπ' όψιν 

επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) 

εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως. 

(άρθρο 3 παρ. 3, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

13. Τί ισχύει σχετικά με τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και 
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης; Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη 
για τη διαμόρφωση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών στην περίπτωση 
ύπαρξης τέτοιων ρυθμισμένων οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στη 
διμερή σύμβαση του άρθρου 24 ν.4738/2020; 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης ήδη ρυθμισμένων οφειλών προς το Δημόσιο ή/και 

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διαμόρφωση της πρότασης 

αναδιάρθρωσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος των ρυθμισμένων 

οφειλών, όπως θα είχε διαμορφωθεί σε περίπτωση παύσης ισχύος της 

ρύθμισης και απώλειας των ευεργετημάτων του εκάστοτε προγράμματος 

ρύθμισης οφειλών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

(Άρθρο 3 παρ. 5, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 
14. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία σύναψης διμερούς σύμβασης με 

το Δημόσιο. Πότε πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση; Πότε 
καταβάλλονται οι υπόλοιπες δόσεις; 
 
Η πρώτη δόση της ρύθμισης προς το Δημόσιο πρέπει να καταβληθεί μέσα 

σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο οφειλέτης αποδέχτηκε 

ηλεκτρονικά την πρόταση αναδιάρθρωσης. Οι επόμενες δόσεις 

καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους 

επόμενους μήνες. 

(άρθρο 3 παρ. 6, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

 

15. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία σύναψης διμερούς σύμβασης με 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Πότε πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση; 
Πότε καταβάλλονται οι υπόλοιπες δόσεις; 
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Η πρώτη δόση της ρύθμισης προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης πρέπει να 

καταβληθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο 

οφειλέτης αποδέχτηκε ηλεκτρονικά την πρόταση αναδιάρθρωσης και σε 

καμία περίπτωση μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 

από την αποδοχή αυτή. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.  

(άρθρο 3 παρ. 6, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

 

16. Μπορεί δημόσιος υπάλληλος που ενεπλάκη στη διαδικασία να έχει 
ευθύνη σε σχέση με διμερή ρύθμιση με το Δημόσιο ή  Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης; 
 
Στις περιπτώσεις διμερών ρυθμίσεων με το Δημόσιο ή  Φ.Κ.Α., κανένας 

υπάλληλος του δημοσίου τομέα δεν θα έχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή 

πειθαρχική ευθύνη για την υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης ή για 

οποιαδήποτε ενέργεια σε  υλοποίησή της, εφόσον έχουν τηρηθεί οι 

διατάξεις της ΚΥΑ. Αυτό όμως δεν ισχύει στην περίπτωση που έχει τελέσει 

τα αδικήματα της δωροληψίας και της δωροδοκίας υπαλλήλου.  

(άρθρο 3 παρ. 7, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

 

17. Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ποσού που θα εισπράττονταν από το 
Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε περίπτωση 
πτώχευσης του οφειλέτη και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη; 
 
Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4738/2020 

και την Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 

4738/2020, με την οποία ρυθμίζονται τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4738/2020, ως αξία των ακινήτων του 

οφειλέτη που βρίσκονται στην Ελλάδα λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον 

υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), όπως αυτή 

προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα 

εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία 

ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, εφαρμόζοντας το έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.  Ως αξία των 

ακινήτων που δηλώνονται στην αίτηση και βρίσκονται στην αλλοδαπή, 

λαμβάνεται υπόψη η εμπορική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει από έκθεση 
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εκτιμητή ακινήτων ή, εφόσον υπάρχει, η αντικειμενική τους αξία, την οποία 

συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του.  

(άρθρο 4, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

 

18. Ποια είναι τα αρχικά στάδια της διαδικασίας μετά την υποβολή αίτησης 
από τον οφειλέτη; 
 
Αρχικά διαπιστώνεται ότι η  αίτηση του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής 

Ρύθμισης Οφειλών,  σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 του ν. 

4738/2020,  εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για την 

κατάρτιση διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης με το Δημόσιο ή/και Φ.Κ.Α. 

Στη συνέχεια, η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Δημόσιο και τους 

Φ.Κ.Α. για να υποβάλλει/υποβάλλουν ο καθένας από αυτούς, πρόταση 

αναδιάρθρωσης οφειλών. 

(άρθρο 5 παρ. 1, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

 

19. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλουν πάντα 
πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών; Τί ισχύει στις περιπτώσεις που 
διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος ή φερέγγυος; 
 
Όχι. Πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών υποβάλλεται μόνον σε οφειλέτες οι 

οποίοι αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της ΚΥΑ.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος ή 

φερέγγυος, η διαδικασία περαιώνεται ως  άκαρπη και η αίτηση του 

οφειλέτη θεωρείται ως  απορριφθείσα.  

(άρθρο 5 παρ. 2, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

20. Τί ισχύει στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης είναι βιώσιμος 
ή φερέγγυος; Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν 
να υποβάλλουν πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών; 
 
Ναι. Το Δημόσιο και οι Φ.Κ.Α. οφείλουν να υποβάλλουν πρόταση 

αναδιάρθρωσης στους οφειλέτες που αξιολογούνται ως  βιώσιμοι ή 

φερέγγυοι, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης. Η πρόταση αυτή υποβάλλεται 

ξεχωριστά από το Δημόσιο ή/και τους Φ.Κ.Α., εντός προθεσμίας πενήντα 

πέντε (55) ημερολογιακών το πολύ από την ημερομηνία υποβολής της 
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αίτησης ή από την άκαρπη περάτωση της πολυμερούς διαδικασίας λόγω μη 

εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς 

φορείς. 

(άρθρο 5 παρ. 3, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

  

21. Ποια είναι η προθεσμία, εντός της οποίας ο αιτών  πρέπει να αποδεχθεί 
την ρύθμιση που προτείνεται από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης; 
 

Ο αιτών πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη ρύθμιση εντός προθεσμίας 

πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της πρότασης, μέσω της 

προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας. 

(άρθρο 5 παρ. 4, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

 

22. Τί ισχύει σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν αποδεχθεί την πρόταση 
αναδιάρθρωσης ενός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερολογιακών 
ημερών ή απορρίψει αυτήν; 
 

Εάν ο οφειλέτης δεν αποδεχθεί την πρόταση εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας ή απορρίψει αυτήν, η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη και η 

αίτηση του οφειλέτη θεωρείται ως  απορριφθείσα. 

(άρθρο 5 παρ. 5 εδ. β’, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

 

23. Πότε συνάπτεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών με τον φορέα που 
πρότεινε την ρύθμιση; 
 

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών θεωρείται ότι έχει συναφθεί και 

επέρχονται τα αποτελέσματα που ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας, 

αφού η πρόταση αναδιάρθρωσης γίνει αποδεκτή από τον οφειλέτη και 

καταβληθεί εμπρόθεσμα η πρώτη δόση της ρύθμισης, κατά τα οριζόμενα 

στην παρ. 6 του άρθρου 3.  

(άρθρο 5 παρ. 5 εδ. α΄, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)  

  

24. Από πότε αναστέλλεται η λήψη των καταδιωκτικών μέτρων βάρος του 
οφειλέτη και μέχρι πότε ισχύει η αναστολή; 
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Η λήψη αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται από την κοινοποίηση της 

αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

και μέχρι την  με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, είτε με τη 

σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης ή την άπρακτη περαίωση της 

διαδικασίας.  

(άρθρο 6 παρ. 1, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

25. Ποια είναι τα αποτελέσματα της κοινοποίησης της αίτησης στη 
Φορολογική Διοίκηση και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς 
τα  καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη; 
 

Από την κοινοποίηση της αίτησης και μέχρι την  με οποιονδήποτε τρόπο 

περάτωση της διαδικασίας, αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται 

η ρύθμιση:  

α) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, 

β) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί 

απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη,  

γ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα που σχετίζονται με την  

μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 

43) και την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 1 του α.ν. 

86/1967 (Α΄ 136),  

δ) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. 

(άρθρο 6 παρ. 1, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

26. Η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων καταλαμβάνει και την διενέργεια  
πλειστηριασμών; 
 

Ναι, από την κοινοποίηση της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση και τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο 
περάτωση της διαδικασίας, αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί αναφορικά με 
τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει 
την διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών 
(3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, 
καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της 
διενέργειας πλειστηριασμού, περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης. 
 
(άρθρο 6 παρ. 1, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 
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27. Επί κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων από 
το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,  ποιες υποχρεώσεις 
υπέχει ο τρίτος ως προς τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι το χρόνο 
έναρξης ισχύος της αναστολής; 
 

Ο τρίτος υποχρεούται να αποδώσει στο Δημόσιο ή/και τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι το χρόνο 

έναρξης ισχύος της  αναστολής.   

(άρθρο 6 παρ. 2, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 
 

 

28. Στην περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας 
τρίτου από το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και 
συναφθεί διμερής σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, τι ισχύει για τα 
ποσά που η προθεσμία απόδοσης εκπνέει μετά την έναρξη ισχύος της 
αναστολής; 
 

Σε περίπτωση σύναψης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, ποσά των 
οποίων η προθεσμία απόδοσης στο Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης εκπνέει μετά την έναρξη ισχύος της αναστολής, λαμβάνονται 
υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον 
καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν  πιστώνονται 
διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.   
 
(άρθρο 6 παρ. 2, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

  

29. Μπορεί να γίνει συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης ή διόρθωση 
σφαλμάτων; 
 

Ναι. Τα στοιχεία κάθε οφειλέτη μπορούν να συμπληρωθούν ή/και να 

διορθωθούν, εφόσον σχετική έλλειψη ή σφάλμα διαπιστωθεί από τον 

οφειλέτη ή το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι και την 

ημερομηνία υποβολής πρότασης αναδιάρθρωσης. 

(άρθρο 7 παρ. 1, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

30. Πώς γίνεται η συμπλήρωση της έλλειψης ή η διόρθωση του σφάλματος; 
Ποιες οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης συμπλήρωσης ή διόρθωσης; 
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α) Σε περίπτωση που η έλλειψη ή το σφάλμα αφορά στοιχεία που δεν έχουν 

αντληθεί αυτοματοποιημένα, αλλά έχουν συμπληρωθεί από τον ίδιο τον 

οφειλέτη: το Δημόσιο ή οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή ο ίδιος ο 

οφειλέτης που εντόπισε το σφάλμα ή την έλλειψη ειδοποιεί σχετικά, μέσω 

της πλατφόρμας, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ο οφειλέτης προβαίνει το 

αργότερο εντός 5 ημερών στη συμπλήρωση ή τη διόρθωση των ελλείψεων ή 

σφαλμάτων προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση. Αν ο οφειλέτης δεν 

συμπληρώσει ή δεν διορθώσει τα στοιχεία της αίτησης εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, τότε η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται απορριφθείσα και η 

διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη. Στην περίπτωση αυτή, δεν 

αναστέλλεται η προθεσμία του άρθρου 6 περί αναστολής καταδιωκτικών 

μέτρων. 

 

β) Σε περίπτωση που η έλλειψη ή το σφάλμα αφορά στοιχεία που έχουν 

αντληθεί αυτοματοποιημένα ή έχουν συμπληρωθεί από κάποιον από τους 

συμμετέχοντες πιστωτές: ο πιστωτής προβαίνει στη συμπλήρωση ή τη 

διόρθωση των ελλείψεων ή σφαλμάτων εντός προθεσμίας 10 ημερών, η 

οποία εκκινεί από την επομένη της σχετικής διαπίστωσης της έλλειψης ή 

του σφάλματος από τα εμπλεκόμενα μέρη και τη διατύπωση σχετικού 

αιτήματος από το μέρος που διαπίστωσε την έλλειψη, μέσω της 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών 

του άρθρου 29 του ν. 4738/2020. Στη συνέχεια ο οφειλέτης εντός 5 ημερών 

επισκοπεί τις διορθώσεις, τις επιβεβαιώνει και οριστικοποιεί την αίτηση εκ 

νέου. Με την οριστικοποίηση διενεργούνται εκ νέου τα βήματα ελέγχων 

επιλεξιμότητας και πληρότητας και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 14 ν. 4738/2020. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία του άρθρου 5 

(διαδικασία υποβολής πρότασης αναδιάρθρωσης) παρατείνεται για 15 

ημέρες.   

(άρθρο 7 παρ. 2 α’ και β’, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

31. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ελλείψεων ή σφαλμάτων που 
διαπιστώνονται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν μπορούν να διορθωθούν με 
εισαγωγή των στοιχείων ή τροποποίηση αυτών; 

 

Ναι. Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (μέχρι και την 

ημερομηνία υποβολής πρότασης αναδιάρθρωσης) διαπιστωθεί από τον 

οφειλέτη ή το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ότι στην 

αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά το χρόνο 

διαπίστωσής τους δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων 

ή/και τροποποίηση αυτών, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού έγγραφου 

ηλεκτρονικού αιτήματος προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, έχει τη δυνατότητα διαγραφής 
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της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα. Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των 

εγγράφων και στοιχείων που εισήγαγε ο αιτών, τα οποία εξακολουθούν να 

τηρούνται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ούτε του μοναδικού αριθμού που 

έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και 

μετά την επανυποβολή αυτής. 

 (άρθρο 8 παρ. 1, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 
32.   Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση ύπαρξης ελλείψεων ή 

σφαλμάτων στην αίτηση; 
 

Ο οφειλέτης ή το Δημόσιο ή οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μόλις 

αντιληφθούν ή λάβουν γνώση με κάθε πρόσφορο τρόπο για την ύπαρξη 

ελλείψεων ή σφαλμάτων, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής τους, δεν 

μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή/και τροποποίηση 

αυτών, ενημερώνει σχετικά την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Στη συνέχεια, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. εντός 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ελέγχει εάν το σφάλμα δεν δύναται να 

διορθωθεί με άλλο τρόπο και στην περίπτωση αυτή, με σχετική ηλεκτρονική 

ενημέρωση, τάσσει στον οφειλέτη προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών προκειμένου να προβεί στην επανυποβολή της αίτησης.  Αν ο 

οφειλέτης δεν επανυποβάλλει αίτηση, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, 

τότε η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται απορριφθείσα και η διαδικασία 

περαιώνεται ως άκαρπη. 

(άρθρο 8 παρ. 2, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

33. Πόσες φορές μπορεί ο οφειλέτης να επανυποβάλλει την αίτηση; 
 

Επανυποβολή της αίτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά.  

(άρθρο 8 παρ. 3, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

34. Ποια είναι τα αποτελέσματα της σύναψης διμερούς σύμβασης 
αναδιάρθρωσης; 

 

 Από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του 
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), και του άρθρου 
6 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

 Η υπαγωγή στη ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν 
υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές. 
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 Σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών με το 
Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, επέρχονται ως προς τους 
φορείς αυτούς τα αποτελέσματα του άρθρου 23 ν. 4738/2020 (δες  
ερωτήσεις 35 ,36, 37) 
 
(άρθρο 9 παρ. 1-3, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

35. Ποια είναι τα αποτελέσματα της σύναψης διμερούς σύμβασης 
αναδιάρθρωσης με το Δημόσιο; 

 

Από την ημερομηνία ισχύος της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης, 
ισχύουν τα ακόλουθα ως προς το Δημόσιο: 

i.  αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων 
κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες 
δόσεις της σύμβασης, 

ii.  αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 
1882/1990 (Α΄ 43) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. 
Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται 
η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της 
παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, 

iii.  κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και υπό 
την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της 
ρύθμισης δυνάμει αυτής, β) έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο 
τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι μη 
υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και γ) έχουν υποβληθεί οι 
προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου 
προστιθέμενης αξίας, καθώς και η προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική 
Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας 
υποβολής τους, μετά από αίτηση του οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση 
αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε 
βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις.  

  

36. Ποια είναι τα αποτελέσματα της σύναψης διμερούς σύμβασης 
αναδιάρθρωσης με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης; 

Από την ημερομηνία ισχύος της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης, 
ισχύουν τα ακόλουθα ως προς τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: 
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i.  Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της 
διαδικασίας  αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και 
ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις 
ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης. 

ii.  Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 
1882/1990 (Α΄ 43) και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) και 
αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με αυτά ή, 
εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της 
αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, 
χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του 
Ποινικού Κώδικα. 

37. Ποια άλλα αποτελέσματα επέρχονται σε περίπτωση σύναψης διμερούς 
σύμβασης αναδιάρθρωσης; 

 Με την υπαγωγή στις ως άνω ρυθμίσεις αναστέλλεται η παραγραφή των 
ρυθμιζόμενων οφειλών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτών και δεν 
συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής. 

 Για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στον 
οφειλέτη εφαρμόζονται το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170) και οι κανονιστικές πράξεις που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Η ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο 
του παρόντος θεωρείται ως ρύθμιση τμηματικής καταβολής για την 
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Για τη χορήγηση αποδεικτικού 
ενημερότητας δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση. 

 Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στον 
οφειλέτη, που δεσμεύονται από την απόφαση επικύρωσης σύμβασης 
αναδιάρθρωσης οφειλών, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των 
φορέων. Η ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του παρόντος θεωρείται ως 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής για την εφαρμογή του προηγούμενου 
εδαφίου. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας δεν λαμβάνονται 
υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 
ανωτέρω σύμβαση. 

  

38. Ποια δικαιώματα διατηρεί το Δημόσιο και μετά την επίτευξη σύμβασης 
αναδιάρθρωσης οφειλών; 
 

Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά την επίτευξη σύμβασης 

αναδιάρθρωσης οφειλών:  

α)  να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη 
κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του. Τυχόν υπόλοιπο 
ποσό επιστρέφεται στον οφειλέτη. Εφόσον η γενεσιουργός αιτία της 
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ανωτέρω απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο 
της ρύθμισης, με τον συμψηφισμό πιστώνονται, κατά σειρά 
προτεραιότητας, οφειλές εκτός ρυθμίσεων, δόσεις άλλων ρυθμίσεων 
βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση, δόσεις της ρύθμισης της 
παρούσας απόφασης και, τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί οι λοιπές 
βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, οι προβλεπόμενες στη 
ρύθμιση προς διαγραφή/ απαλλαγή οφειλές σε αυτή. Σε διαφορετική 
περίπτωση, πιστώνονται κατά προτεραιότητα οι δόσεις της ρύθμισης, 
δόσεις άλλων ρυθμίσεων βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση, 
οφειλές εκτός ρυθμίσεων και τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί οι λοιπές 
βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, οι προβλεπόμενες στη 
ρύθμιση προς διαγραφή/ απαλλαγή οφειλές σε αυτή. 

β)  να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, εφόσον η 
οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,  

γ)  να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης 
έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή της ρύθμισης και σε περίπτωση 
διαπίστωσης αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνει μονομερώς σε 
έκπτωση του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα 
στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε 
συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που 
αναβίωσαν. 

(άρθρο 9 παρ. 4, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

39. Ποια δικαιώματα διατηρεί το Κ.Ε.Α.Ο και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση 
βάσει της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών; 
 
α) να προβαίνει σε συμψηφισμό τόσο τυχόν ανταπαίτησης του οφειλέτη 

όσο και τυχόν χρηματικών απαιτήσεων αυτού από το Υπουργείο 

Οικονομικών (Κ.Υ.Α. Β/7/11711/844 ΦΕΚ 906/11-4-14), μέχρι το ύψος των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών του  

β) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και 

συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη 

γ) να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο 

οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή της ρύθμισης και σε 

περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνει 

μονομερώς σε έκπτωση του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες 

τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που 

καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις 

απαιτήσεις που αναβίωσαν. 
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(άρθρο 9 παρ. 5, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021) 

 

 

40. Εάν προ εξοφληθεί η ρύθμιση αφαιρούνται οι τόκοι; 
 
Σε περίπτωση προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οφειλέτη 
ή συμψηφισμό, δεν αφαιρούνται οι τόκοι καταβολής που έχουν υπολογιστεί 
και παραμένουν ανεξόφλητοι. 
 
(άρθρο 9 παρ. 6, Κ.Υ.Α.66468/4.6.2021) 

 

41. Σε ποιες περιπτώσεις ανατρέπεται η διμερής σύμβαση αναδιάρθρωσης 
έναντι του Δημοσίου ή ΦΚΑ; 
 
Επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του 

Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναβίωση των 

απαιτήσεών τους, αν κατά τη διάρκεια τις περιόδου αποπληρωμής των 

οφειλών προς αυτούς συντρέχει μία από τις εξής περιπτώσεις: 

α) μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων από τον οφειλέτη 

προς τη Φορολογική Διοίκηση ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη 

συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις, 

β) παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και την 

προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών 

από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, και 

γ) παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο 

τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, βάσει 

νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής, τις οφειλές του προς 

το Δημόσιο ή προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, 

που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από τη σύναψη της διμερούς 

σύμβασης και δεν υπάγονται σε αυτήν, εντός ενενήντα (90) ημερών από την 

ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, ή, προκειμένου για οφειλές που 

κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύναψη της σύμβασης, εντός εξήντα 

(60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. 

(άρθρο 10 παρ. 1, Κ.Υ.Α.66468/4.6.2021) 

 

42. Τι συνεπάγεται η ανατροπή της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης;   
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Με την ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου ή των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αναβιώνουν οι απαιτήσεις τους με 

συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του 

υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

(άρθρο 10 παρ. 1, Κ.Υ.Α.66468/4.6.2021) 

 

43. Πώς εκπροσωπούνται το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
στη Διαδικασία Κατάρτισης Διμερών Συμβάσεων;   
 

Το Δημόσιο εκπροσωπείται αρμοδίως στη διαδικασία κατάρτισης διμερών 

συμβάσεων, την παρακολούθηση τήρησης των όρων της και την τυχόν 

ανατροπή αυτής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως 

νομίμως εκπροσωπείται.  

 

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούνται στην εξωδικαστική 

ρύθμιση οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 

(Κ.Ε.Α.Ο.) του άρθρου 101 του ν.4172/2013 (Α΄ 167). Αρμόδια όργανα για 

την εκπροσώπηση του ΚΕΑΟ στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης 

οφειλών, τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης, την παρακολούθηση 

τήρησης των όρων της, την ανατροπή αυτής, είναι οι προϊστάμενοι των 

περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ στην κατά τόπο αρμοδιότητα των 

οποίων υπάγονται οι οφειλέτες. 

(άρθρο 11 παρ. 1, Κ.Υ.Α.66468/4.6.2021) 

 

44. Ποιες ενέργειες καταλαμβάνει η διαδικασία υπαγωγής στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020;   

 
Η διαδικασία υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 

του ν. 4738/2020 στο σύνολό της περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες από την παραλαβή των αιτήσεων μέχρι την σύναψη των 

συμβάσεων αναδιάρθρωσης, καθώς και όλες τις ενέργειες για την 

εφαρμογή τους. 

(άρθρο 11 παρ. 2, Κ.Υ.Α.66468/4.6.2021) 

  


