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ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Υ.)   

Τηλέφωνο : 210 8816911-17  
 

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σχετικά µε την εγκύκλιο αριθ.: Β/7/οικ.39759/1983/27-10-2015 της 
Γ.Γ.Κ.Α. 

 
Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4336/2015 και της εγκυκλίου αριθ. 

Β/7/οικ.39759/1983/27-10-2015 της Γ.Γ.Κ.Α. εφαρµόζεται ίδιο επιτόκιο σε όλα τα υφιστάµενα σχήµατα 
ρύθµισης οφειλών (πάγια ρύθµιση του Ν.4152/2013, ρυθµίσεις του Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015), 
προκειµένου να αντιµετωπίζονται ισότιµα οι οφειλέτες που υπάγονται σε διαφορετικά σχήµατα ρύθµισης 
οφειλών. 

Το επιτόκιο, µε το οποίο επιβαρύνεται το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται σε ρύθµιση, 
ισούται µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον πέντε (5) 
εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο.  
Εποµένως, για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην πάγια ρύθµιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4152/2013, θα υπάρξει µείωση του επιτοκίου, ενώ για τις οφειλές που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
άρθρου 54 του Ν.4305/2014, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4321/2015, θα υπάρξει 
αναπροσαρµογή του επιτοκίου.  

Οι οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4321/2015  µε ύψος κύριας οφειλής έως 5.000,00€, προκειµένου να µην επιβαρυνθεί η οφειλή 
τους µε το επιτόκιο των 5,05% θα πρέπει να προσκοµίσουν µέχρι 14/12/2015 (ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλου)  στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι: 

α) η υπαγόµενη στη ρύθµιση οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήµατος του 
οφειλέτη,  

β) η ακίνητη περιουσία του, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) δεν 
υπερβαίνει σε αντικειµενική αξία το ύψος των 150.000,00 €». 
                                                                                     
ΠΡΟΣΟΧΗ:   

Επειδή δεν είναι δυνατή η προσωπική ενηµέρωση των οφειλετών για τις αλλαγές του 
ποσού των δόσεων σύµφωνα µε το νέο επιτόκιο 5,05% σας ενηµερώνουµε ότι: 

1. Για οφειλές άνω των 5.000,00€, που έχουν ήδη υπαχθεί σε µία από τις άνω ρυθµίσεις, η 
είσπραξη των δόσεων µε το νέο ποσό θα αρχίσει από το Νοέµβριο 2015 και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει 
να µεριµνήσετε για την κατάθεση ανάλογου ποσού στο Τραπεζικό Λογαριασµό και τον έλεγχο τυχόν 
ανώτατου ορίου, για ανάληψη µέσω πάγιας εντολής. Να υπολογιστεί ότι το επιτόκιο, για όσες οφειλές 
έχουν ρυθµιστεί µε τις διατάξεις του Ν.4152/2013, θα είναι µειωµένο, ενώ όσες έχουν ρυθµιστεί µε τις 
διατάξεις του Ν.4305/14 και του Ν.4321/2015, θα είναι αυξηµένο κατά 1,50% και 2% αντίστοιχα. 

2. Για οφειλές µέχρι 5.000,00€, οι οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση µε τις διατάξεις του 
Ν.4321/2015 και µετά την προσκόµιση των άνω δικαιολογητικών, για όσες οφειλές  δεν απαλλάσσονται, 
η επιβάρυνση µε το νέο επιτόκιο θα αρχίσει από το ∆εκέµβριο 2015. Όσοι οφειλέτες  δεν προσκοµίσουν 
τα εν λόγω έγγραφα µέσα στην προβλεπόµενη ηµεροµηνία θα επιβαρυνθούν χωρίς νεότερη ενηµέρωση. 

          
3. ∆ιευκρινίζεται ότι για τους οφειλέτες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα δεν ισχύει ο παραπάνω 

έλεγχος.  
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