
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 74169 ΕΞ 2022 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερεια-

κών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του 

Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου 

πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-

μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207).

2. Τη διαδικασία που ορίζεται στο Κεφάλαιο Α’ του Δεύ-
τερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του 
ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης 
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 68).

9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

10. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

11. Την υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών 
και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγ-
μάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού 
του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου 
πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 8Α της υπό στοιχεία  
67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θε-
μάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο 
του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του 
Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 
(Α’ 207)» (Β’ 2499), ως εξής:

1. Οι περ. i) και ii) της παρ. 7 του άρθρου 8Α, που αφο-
ρούν στον υπολογισμό της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ νομικού 
προσώπου μέσω των φορολογικών στοιχείων, αντικα-
θίστανται ως ακολούθως:

«i) Βήμα 1: Για τον υπολογισμό του εισοδήματος 
οφειλέτη Νομικού Προσώπου μέσω των φορολογικών 
στοιχείων χρησιμοποιείται το πεδίο "Σύνολο κερδών" 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο παρουσιάζει 
κέρδη και το πεδίο "Υπόλοιπο ζημιών" σε περίπτωση 
που παρουσιάζει ζημιές, όπως αυτά προκύπτουν από 
τα έντυπα Ν (δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του 
ν. 4172/2013) των αντιστοίχων φορολογικών ετών που 
έχουν υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση.

ii) Βήμα 2: Στις περιπτώσεις που το τελικό ποσό εισο-
δήματος που προκύπτει είναι αρνητικό λόγω ζημιών, το 
εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 
της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ Νομικού Προσώπου μέσω των φο-
ρολογικών στοιχείων θα είναι μηδενικό.».

2. Οι περ. i) και ii) της παρ. 8 του άρθρου 8Α, που αφο-
ρούν στον υπολογισμό της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ Φυσικού 
Προσώπου μέσω των φορολογικών στοιχείων, αντικα-
θίστανται ως ακολούθως:

« i) Βήμα 1: Για τον υπολογισμό του εισοδήματος οφει-
λέτη Φυσικού Προσώπου μέσω των φορολογικών στοι-
χείων προστίθενται: α) το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα, 
β) η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, γ) 
τα Αυτοτελώς Φορολογούμενα Ποσά και δ) το Επίδομα 
Ανεργίας, ενώ αφαιρούνται: α) οι Φόροι που αναλογούν, 
β) η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, όπως αυτά προκύ-
πτουν βάσει της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του 
φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) των αντιστοίχων 
φορολογικών ετών που έχουν υποβληθεί στη Φορο-
λογική Διοίκηση. Στις περιπτώσεις που το τελικό ποσό 
εισοδήματος που προκύπτει είναι αρνητικό, το εισόδημα 
που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι μηδενικό.

ii) Βήμα 2: Για τον υπολογισμό του εισοδήματος του/
της συζύγου ή του/της συμβίας του οφειλέτη Φυσικού 
Προσώπου μέσω των φορολογικών στοιχείων προστίθε-
νται: α) το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα, β) η Προστιθέ-
μενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, γ) τα Αυτοτελώς 
Φορολογούμενα Ποσά και δ) το Επίδομα Ανεργίας, ενώ 
αφαιρούνται: α) οι Φόροι που αναλογούν, β) η Ειδική Ει-
σφορά Αλληλεγγύης και σε περίπτωση επιτηδευματία γ) 
το Τέλος Επιτηδεύματος Έδρας και δ) το Τέλος Επιτηδεύ-
ματος Υποκαταστημάτων, όπως αυτά προκύπτουν βάσει 
της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισο-
δήματος (εκκαθαριστικό) των αντιστοίχων φορολογικών 
ετών που έχουν υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση. 
Στις περιπτώσεις που το τελικό ποσό εισοδήματος του/
της συζύγου ή του/της συμβίας του οφειλέτη που προ-
κύπτει είναι αρνητικό, το εισόδημα που θα λαμβάνεται 
υπόψη θα είναι μηδενικό.».

3. Οι περ. i) έως viii) της παρ. 9 του άρθρου 8Α, που 
αφορούν στον υπολογισμό της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ Φυσι-
κού Προσώπου - Επιτηδευματία μέσω των φορολογικών 
στοιχείων, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«i) Βήμα 1: Για τον υπολογισμό του εισοδήματος οφει-
λέτη Φυσικού Προσώπου - Επιτηδευματία μέσω των 
φορολογικών στοιχείων προστίθενται: α) το Συνολικό 
Δηλωθέν Εισόδημα, β) η Προστιθέμενη Διαφορά Αντι-
κειμενικών Δαπανών, γ) τα Αυτοτελώς Φορολογούμενα 
Ποσά και δ) το Επίδομα Ανεργίας, ενώ αφαιρούνται: α) 
οι Φόροι που αναλογούν, β) η Ειδική Εισφορά Αλληλεγ-
γύης γ) το Τέλος Επιτηδεύματος Έδρας και δ) το Τέλος 

Επιτηδεύματος Υποκαταστημάτων, όπως αυτά προκύ-
πτουν βάσει της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του 
φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) των αντιστοίχων 
φορολογικών ετών που έχουν υποβληθεί στη Φορολο-
γική Διοίκηση.

ii) Βήμα 2: Στις περιπτώσεις που το τελικό ποσό εισο-
δήματος που προκύπτει είναι αρνητικό, το εισόδημα που 
θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ΚΠΑ της 
ΜΔΑΧΟ Φυσικού Προσώπου - Επιτηδευματία μέσω των 
φορολογικών στοιχείων θα είναι μηδενικό

iii) Βήμα 3: Για τον υπολογισμό του εισοδήματος του/
της συζύγου ή του/της συμβίας του οφειλέτη Φυσικού 
Προσώπου - Επιτηδευματία μέσω των φορολογικών 
στοιχείων προστίθενται: α) το Συνολικό Δηλωθέν Ει-
σόδημα, β) η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών 
Δαπανών, γ) τα Αυτοτελώς Φορολογούμενα Ποσά και 
δ) το Επίδομα Ανεργίας, ενώ αφαιρούνται: α) οι Φόροι 
που αναλογούν, β) η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και 
σε περίπτωση επιτηδευματία γ) το Τέλος Επιτηδεύματος 
Έδρας και δ) το Τέλος Επιτηδεύματος Υποκαταστημάτων, 
όπως αυτά προκύπτουν βάσει της πράξης διοικητικού 
προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστι-
κό) των αντιστοίχων φορολογικών ετών που έχουν υπο-
βληθεί στη Φορολογική Διοίκηση.

iv) Βήμα 4: Στις περιπτώσεις που το τελικό ποσό εισο-
δήματος του/της συζύγου ή του/της συμβίας του οφειλέ-
τη Φυσικού Προσώπου - Επιτηδευματία που προκύπτει 
είναι αρνητικό, το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη 
θα είναι μηδενικό.

v) Βήμα 5: Στο Βήμα αυτό, γίνεται υπολογισμός του 
οικογενειακού εισοδήματος του οφειλέτη, το οποίο προ-
κύπτει ως το άθροισμα του εισοδήματος του οφειλέτη 
(Βήμα 1) και του εισοδήματος του/της συζύγου ή του/της 
συμβίας του οφειλέτη Φυσικού Προσώπου - Επιτηδευμα-
τία (εφόσον υπάρχει), όπως έχει υπολογιστεί στο Βήμα 3.

vi) Βήμα 6: Στη συνέχεια, καθορίζονται οι Εύλογες 
Δαπάνες Διαβίωσης και οι τυχόν Λοιπές Δαπάνες του 
οφειλέτη ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού του 
που θα προστεθούν, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 
1 της παρούσας. Από το υπόλοιπο που μένει μετά την 
αφαίρεση των παραπάνω από το συνολικό εισόδημα του 
οφειλέτη (που έχει υπολογιστεί στο Βήμα 4), το ογδόντα 
τοις εκατό (80%) θα είναι διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση 
των υποχρεώσεων του προσώπου, καθώς το είκοσι τοις 
εκατό (20%) θα διατίθεται για απρόβλεπτα και έκτακτες 
δαπάνες και θα αφαιρείται.

vii) Βήμα 7: Ακολούθως, καθορίζεται η ΚΠΑ του ποσού 
των καταθέσεων και των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοι-
χείων ως το άθροισμα:

α. του ύψους των καταθέσεων που διατηρεί ο οφειλέ-
της σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βάσει των στοιχείων 
που προκύπτουν από την αίτηση και που αντλούνται από 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους οποίους εμ-
φανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Όσον αφορά 
στις καταθέσεις που διατηρούνται σε επαγγελματικούς 
λογαριασμούς, από το τρέχον υπόλοιπο αφαιρείται το 
μέσο υπόλοιπο των τελευταίων δώδεκα μηνών και εφό-
σον το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε 
προστίθεται στο ύψος των καταθέσεων.
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και
β. της ΚΠΑ των άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων του,
βάσει της ακόλουθης φόρμουλας:

 

viii) Βήμα 8: Τέλος, γίνεται ο τελικός υπολογισμός της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ που προκύπτει από τα φορολογικά στοι-
χεία του οφειλέτη, ως το άθροισμα της ΚΠΑ του Ποσού Καταθέσεων και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων και το 
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της ΚΠΑ του ποσού που έχει προκύψει από το Συνολικό Εισόδημα του οφειλέτη 
μείον τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και Λοιπές Δαπάνες που αντιστοιχούν στον οφειλέτη σύμφωνα με τη σύν-
θεση του νοικοκυριού του και την αναλογία του εισοδήματος μετά φόρων του οφειλέτη ως προς το οικογενειακό 
εισόδημα μετά φόρων και δη ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί «Ρύθμισης 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)» (Β’ 2499).

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 30 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02027370206220004*




