
 

 

 Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Α) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
TMHMA: ΣΤ΄, 
Τηλ.: 210 3635044 
TMHMA: Α΄ 
Τηλ.: 210 3635963 
Β) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 19η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆΄ 
Τηλ.: 210 6987439 
2) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 
∆/ΝΣΗ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 
ΤΜΗΜΑ: Β΄, 
Τηλ.: 210 480 2251 
ΤΜΗΜΑ: Γ΄ 
Τηλ.: 210 480 2401 
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
ΠΟΛ 1185 
 
ΘEMA: ∆ηµοσιοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, & 4 του άρθρου 9, περί δηµοσιοποίησης 
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, του ν.3943/2011(ΦΕΚ 66 Α’). 
 
2. Τις διατάξεις αρ. 2, 4, 5 § 2β, 6, 7, 8, 10,11,19§1 στοιχ. (θ) και (ιγ) 22 § 9, 24 του 
ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50Α). 
 
3. Τις § 1 και 2 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ∆6Α 1083438 ΕΞ 22.6.2010 (ΦΕΚ 920 
Τεύχος Β) , όπως ισχύει. 
 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α), όπως ισχύουν. 
 
5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού. 



 

 

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Άρθρο 1 
∆ηµοσιοποίηση στοιχείων 
 
Την ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών 
των στοιχείων των συνολικών ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο από κάθε 
αιτία, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο και εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
του έτους. 
 
Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις ανάρτησης και περιεχόµενο των δηµοσιοποιούµενων στοιχείων 
 
Αναρτώνται συνολικές ληξιπρόθεσµες κατά Κ.Ε.∆.Ε., βασικές οφειλές προς το 
∆ηµόσιο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, βεβαιωµένες, ανά 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, των οποίων η καταβολή, κατά την ηµεροµηνία άντλησης 
των στοιχείων από τις βάσεις δεδοµένων των Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICIS), καθυστερεί για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο του έτους. 
 
Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να δηµοσιοποιούνται σε χωριστές καταστάσεις µε 
βάση την κατηγορία ή/και τη νοµική µορφή των οφειλετών. 
 
Στο ποσό των ανωτέρω οφειλών που δηµοσιοποιούνται προστίθενται και οι 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και λοιπές επιβαρύνσεις, µε ηµεροµηνία 
υπολογισµού την ηµεροµηνία άντλησης των στοιχείων. 
 
Στα στοιχεία της δηµοσιοποίησης περιλαµβάνονται: 
 
1. Για φυσικά πρόσωπα: ΑΦΜ, επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα, όνοµα µητέρας, 
βασική οφειλή (∆.Ο.Υ. /ΤΕΛΩΝΕΙΑ), συνεισπραττόµενα, σύνολο οφειλόµενου 
ποσού και παρατηρήσεις. 
 
2. Για νοµικά πρόσωπα: ΑΦΜ, επωνυµία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή (∆.Ο.Υ. 
/ΤΕΛΩΝΕΙΑ), συνεισπραττόµενα, σύνολο οφειλόµενου ποσού και παρατηρήσεις. 
 
3. Ειδικά για τους ανηλίκους: αναγράφονται µόνο τα αρχικά του επωνύµου, του 
ονόµατος, του ονόµατος του πατέρα, του ονόµατος της µητέρας, βασική οφειλή 
(∆.Ο.Υ. /ΤΕΛΩΝΕΙΑ), συνεισπραττόµενα, σύνολο οφειλόµενου ποσού, καθώς και η 
ένδειξη «ανήλικος» στις παρατηρήσεις, µη αναγραφοµένου του ΑΦΜ. 
 
4. Στις περιπτώσεις αποβιωσάντων οφειλετών: προστίθεται η ένδειξη «κληρονόµοι» 
πριν το ονοµατεπώνυµο των αποβιωσάντων. 
 
5. Η ανάρτηση γίνεται µε τα στοιχεία που αντλεί η ΓΓΠΣ από τα ως άνω 
πληροφοριακά συστήµατα. Υπεύθυνες για την ορθή και πλήρη ενηµέρωση των 
µηχανογραφικών συστηµάτων είναι οι κατά περίπτωση και καθ΄ ύλην αρµόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες. 



 

 

  
6. Σε εµφανές µέρος της δηµοσιοποιούµενης κατάστασης καταχωρίζεται η 
ηµεροµηνία άντλησης των δεδοµένων από τις βάσεις δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ. 
 
7. Η κατάσταση φέρει τον τίτλο: «∆ηµοσιοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το 
∆ηµόσιο βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α)». Εάν η 
δηµοσιοποίηση γίνεται σε ξεχωριστές καταστάσεις ο τίτλος διαφοροποιείται µε βάση 
το επιµέρους περιεχόµενο αυτών. 
 
Άρθρο 3 
Εξαιρέσεις 
 
Από τη ρύθµιση της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α) εξαιρούνται: 
 
α) οι οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ή 
έχουν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων 
οφειλών, για όσο χρόνο διαρκεί η διευκόλυνση ή η ρύθµιση και εφόσον ο οφειλέτης 
είναι συνεπής µε τους όρους ισχύος τους, 
 
β) οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή µε δικαστική 
απόφαση. 
 
Άρθρο 4 
Εφαρµογή των διατάξεων των § 1,2 & 4 του άρθρου 9 του ν.3943/11 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.2472/97. 
 
Ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ενεργεί ως προς την εκτέλεση της παρούσας σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στις § 1 , 2 & 4 του αρ. 9 ν. 3943/2011 και τις διατάξεις του ν. 
2472/1997, ιδία ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από 
τη διατύπωση των άρθρων 6, και 19 § 1 στοιχ. (θ) & (ιγ) του προαναφερθέντος 
νόµου. 
 
Άρθρο 5 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από την Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων, η οποία είναι υπεύθυνη για την άντληση των 
δεδοµένων από τα πληροφοριακά συστήµατα, την ασφαλή επεξεργασία αυτών, 
καθώς και για την ασφαλή ανάρτησή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η µη αλλοίωσή 
τους. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
Άρθρο 6 
Χρόνος Επικαιροποίησης Κατάστασης ∆ηµοσιοποιούµενων Στοιχείων 
 
Η κατάσταση δηµοσιοποιούµενων οφειλών επικαιροποιείται στο σύνολό της ανά 
τρίµηνο. Η ήδη αναρτηµένη κατάσταση αντικαθίσταται µε άλλη, που προκύπτει από 
νέα άντληση στοιχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ανωτέρω άρθρα. 



 

 

  
Άρθρο 7 
Προϋποθέσεις και διαδικασία άρσης/διόρθωσης δηµοσιοποίησης εγγραφής από 
την κατάσταση 
 
Άρση / διόρθωση δηµοσιοποίησης, πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήµατος του 
οφειλέτη, µέσω της αρµόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση τµήµατος ή όλης 
της δηµοσιοποιηµένης οφειλής, λόγω µερικής ή ολικής εξόφλησης, µερικής ή ολικής 
υπαγωγής του στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 της παρούσας ή για οποιοδήποτε άλλο 
νόµιµο λόγο που τελικά µεταβάλλει τη συνολική του οφειλή. Η υπηρεσία που δέχεται 
το αίτηµα, µετά από σχετική έρευνα και εξέταση των επικαλούµενων λόγων, κατά το 
µέρος της αρµοδιότητάς της και αφού διαπιστώσει την βασιµότητα αυτών και προβεί 
στις τυχόν απαιτούµενες ενέργειες για την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων του 
Πληροφοριακού Συστήµατος, το διαβιβάζει σε περίπτωση θετικής εισήγησης στη 
Γ.Γ.Π.Σ.. Η Γ.Γ.Π.Σ. αντλεί εκ νέου συνολικά στοιχεία για το συγκεκριµένο οφειλέτη 
και εφόσον πράγµατι συνολικά µεταβάλλεται το ποσό, προβαίνει στην άρση 
/διόρθωσή του. 
 
Η αρµόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση τµήµατος ή όλης της δηµοσιοποιηµένης 
οφειλής, δύναται, για τους ίδιους ως άνω λόγους και µε την ίδια διαδικασία, να 
ενεργεί και αυτεπάγγελτα διαβιβάζοντας στη Γ.Γ.Π.Σ. δικό της αίτηµα. 
 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  


