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 ΘΕΜΑ: Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθµισης ληξιπροθέσµων χρεών Ν.3259/2004. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 ΄Εχοντας υπόψη: 

1.            Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόµου 3259/2004 (ΦΕΚ 149 τ.Α’/04.08.2004) µε τις 
οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αποφάσεις του να 
ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής, τα χρονικά διαστήµατα ισχύος και κάθε ειδικότερο 
θέµα των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του ανωτέρω νόµου. 
2.            Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόµου, µε το οποίο ορίζονται 
οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθµισης. 
3.            Το γεγονός ότι πολλοί οφειλέτες απώλεσαν το δικαίωµα της ευεργετικής ρύθµισης για 
το λόγο κυρίως ότι δεν ήταν ενήµεροι για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του τριµήνου στα 
χρέη τους που κατέστησαν ληξιπρόθεσµα από 01.03.2004 και µετά. 
4.            Την 14650/∆ΙΟΕ/85/17.03.2004 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την οποία εκχωρούνται αρµοδιότητες στους 
Υφυπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
5.            Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

  
 

  Οφειλέτες που υπήχθησαν στη ρύθµιση των άρθρων 12-15 ν.3259/2004, µε την 
καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης αυτής την οποία στη συνέχεια απώλεσαν, δύνανται να 
τη συνεχίσουν εφόσον: 
α) Καταβάλουν όλες τις οφειλόµενες έως 31.05.2005 δόσεις αυτής, οι οποίες επιβαρύνονται µε τις 
αναλογούσες, στο συνολικό ποσό της κάθε δόσης, κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής, από την ηµεροµηνία λήξης τους σύµφωνα µε τα στοιχεία της ρύθµισης. 
β) Καταστούν ενήµεροι, για οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσµες από 1ης Μαρτίου 2004 και µετά 
κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 15 
ν.3259/2004. 
  Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 15 του νόµου 
3259/2004.  
  Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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