
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Α.1179 
Καθορισμός προθεσμίας υποβολής των αιτή σεων 

για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του 

άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 

(Α’ 207), καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτο-

μερειών εφαρμογής της. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του 

Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και 
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 134) και ειδικότερα το άρθρο 75 του Κεφαλαίου 
Ε΄του Μέρους Πέμπτου αυτού.

2. Τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κα-
τεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).

4. Τις διατάξεις της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90),  η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

5. Τις διατάξεις του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 
13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 84) και 
β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α’ 90) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 104).

6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) (Κ.Φ.Δ.).

7. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90 ) (Κ.Ε.Δ.Ε.).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουρ-
γίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των 
Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 
(Α’ 6).

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)«Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

13. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

14. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
δια τάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

15. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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16. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρ-
μογής του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός 
του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 134).

17. Την από 6/8/2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προθεσμία υποβολής αίτησης, καταβολή πρώτης 
δόσης και υπαγωγή

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των 
διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31/12/2021, μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που 
αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.

Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία 
διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην 
Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος 
για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Η αίτηση 
για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλε-
ται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται 
μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των 
οφειλών Υπηρεσία.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελεί-
ται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι και την 
31η/1/2022. Η καταβολή της πρώτης δόσης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμε-
νες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Με την υποβολή από τον οφειλέτη, αιτήματος για υπα-
γωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφι-
σμούς του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις 
αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής 
του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και από μέτρα αναγκαστικής 
είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφό-
σον εισπράττονται εντός της προθεσμίας της προηγού-
μενης παραγράφου και δεν πιστώνονται διαφορετικά 
κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Αρμόδιο όργανο

Ως αρμόδιος για τη χορήγηση της ρύθμισης, την πα-
ρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την απώλεια 
αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία ορίζεται ο 
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., ο οποίος εί-
ναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφει-
λής. Η απώλεια της ρύθμισης δύναται να διενεργείται 
και κεντρικά.

Σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας του Προϊ-
σταμένου της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου και του Προ-
ϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για 
την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, αρμόδιος κατά 

τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ορίζεται ο 
Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

Άρθρο 3
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

1. Οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς 
άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα 
από 1.3.2020 έως 31.7.2021, μπορούν, κατόπιν αίτησης 
του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής κα-
ταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, 
με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, 
κατά περίπτωση, του άρθρου 6 της παρούσας, εφόσον 
πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα 
επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, 
που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19, έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριό-
τητας που ορίζεται σε απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυ-
ρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), της από 30.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), της από 
1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) 
ή του ν. 4690/2020,

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα 
μη επιτηδευματίες:

βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιο-
δήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, 
λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και το άρθρο 68 του 
ν. 4756/2020 (Α’ 235),

ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μο-
νομερή δήλωση, για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα 
από 1.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με το άρθρο 68 
του ν. 4756/2020 και το άρθρο δέκατο τρίτο της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

βγ) είτε εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ», για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 
1.3.2020 έως 31.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104), το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 
(Α΄ 148) και το άρθρο 40 του ν. 4778/2021 (Α’ 26),

βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήπο-
τε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και 
έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων 
«COVID-19», σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 και του άρ-
θρου 27 του ν. 4772/2021 (Α’ 17),
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βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων 
του ΟΑΕΔ, οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 
31.7.2021.

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το 
σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών 
στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης 
ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 
1.3.2020 έως 31.7.2021.

Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως των 
ανωτέρων κριτηρίων και της ημερομηνίας βεβαίωσής 
τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή 
είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την 
από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), 
η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 
30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4684/2020 
(Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον ν. 4690/2020.

Άρθρο 4
Οφειλές που εξαιρούνται από την υπαγωγή στη 
ρύθμιση

Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση:
α) Ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020,
β) οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του 
ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών 
ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών 
αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες δι-
ατάξεις και

γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει 
δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ 
εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α’ 62).

Άρθρο 5
Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική 
άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα 
με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις 
της ρύθμισης ή

β) καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων 
δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των δύο (2) μηνών.

Άρθρο 6
Ελάχιστο ποσό δόσης - Τόκος κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης - Καθυστέρηση καταβολής δόσης

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπο-
ρεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ευρώ για ρυθμί-
σεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων 
τόκων και προσαυξήσεων, έως χίλια (1.000) ευρώ και 
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πενήντα (50) ευρώ 
για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμ-
βανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των χιλίων 
(1.000) ευρώ.

Βασικές οφειλές του άρθρου 3 της παρούσας, από 
την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, αντί των 
τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, 
σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (Α’ 90), (Κώδικας Είσπρα-
ξης Δημοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε.]) και τον ν. 4174/2013 
(Α’ 170), (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας [Κ.Φ.Δ.]), 
επιβαρύνονται με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων 
(2,5%) ετησίως υπολογισμένο.

Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε 
πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων 
δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.

Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης και με την 
προϋπόθεση της τήρησης αυτού, δεν υπολογίζονται τα 
πρόστιμα των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του Κ.Φ.Δ.

Για τις οφειλές του άρθρου 3 της παρούσας, η καθυ-
στέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση 
αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσο-
στό πέντε τοις εκατό (5%).

Άρθρο 7
Ευεργετήματα

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει 
στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλή-
θηκε κατά το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ή, εφόσον 
άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό 
διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παρα-
γραφή του ποινικού αδικήματος κατά παρέκκλιση των 
χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού 
Κώδικα.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκα-
στικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων με την προϋπό-
θεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζο-
νται με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4821/2021. 
Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν 
επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετι-
κές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, 
τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται 
υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, 
εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν 
πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν 
ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν 
ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 8
Δικαιώματα του Δημοσίου

Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση 
του οφειλέτη στη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα:

α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες 
σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβα-
νομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, 
εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερό-
τητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου 
δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προ-
ϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι 
διασφαλισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
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γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών 
απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέ-
χρι του ύψους των οφειλών του, κατά το άρθρο 83 του 
Κ.Ε.Δ.Ε.

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθ-
μισης από την παρακράτηση απαίτησης του οφειλέτη 
λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και 
βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. ή κατόπιν 
συμψηφισμού του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. ή μετά από 
αναγκαστικά μέτρα, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χο-
ρηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφο-
ρετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 9
Παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται 
αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ όλη 
τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται 
πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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