4. ΑΙΤΗΣΗ
4.α Γενικά
1. Κάθε οφειλέτης εφόσον μπορεί να ενταχθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο “ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ” μπορεί να υποβάλει αίτηση για την
υπαγωγή του στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31η
Δεκεμβρίου 2018.
2. Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη όσο εκκρεμεί η
πρώτη ή μετά τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας από το Συντονιστή
ή πρακτικού αποτυχίας.
3. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών
υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία
θα τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παραγράφου 2, οι
αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών
υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των
Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά
υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.
4. Τα δεδομένα του οφειλέτη θα τηρούνται στη βάση δεδομένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για
τρία (3) χρόνια από τη λήξη της εκτέλεσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ή
από την ακύρωσή της ή από την τελεσιδικία της απόφασης που απορρίπτει την
αίτηση επικύρωσής της. Σε περίπτωση που η αίτηση του οφειλέτη δεν καταλήξει σε
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών τα δεδομένα του διαγράφονται από το
ηλεκτρονικό αρχείο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. τρία (3) έτη μετά την υποβολή τους. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και την επεξεργασία των
ανωτέρω δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50).
5. Στην περίπτωση ύπαρξης συνοφειλετών συνυποβάλλεται αίτηση υποχρεωτικά
και από αυτούς.
6) Αίτηση μπορούν να υποβάλουν από κοινού περισσότεροι από ένας οφειλέτες,
εφόσον είναι νομικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις
υποχρεωτικής ενοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 32 ν. 4308/2014 (Α' 251).

4.β Συνοφειλέτες

1) Συνοφειλέτης θεωρείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλέγγυα για την
εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη. Στην έννοια του
συνοφειλέτη περιλαμβάνεται και ο εγγυητής. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια
του συνοφειλέτη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δυνάμει ασφαλιστικής
σύμβασης με τον οφειλέτη έχουν αναλάβει να καλύψουν την παντός είδους ευθύνη
του έναντι τρίτων.
2) Στην περίπτωση ύπαρξης συνοφειλετών συνυποβάλλεται αίτηση υποχρεωτικά
και από αυτούς και συνοδεύεται τουλάχιστον από τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται για τους Συνοφειλέτες του link 2.γ
3) Σε περίπτωση μη συνυποβολής αίτησης από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες
του οφειλέτη, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν εκκινείται, εκτός
εάν ο πιστωτής ή η πλειοψηφία των πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνονται οι
συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση συναινέσουν στην έναρξή της. Σε
αυτήν την περίπτωση τα ποσά των οφειλών για τα οποία ευθύνονται οι
συνοφειλέτες που δεν συνυποβάλουν αίτηση δεν συμπεριλαμβάνονται στην
ρύθμιση οφειλών.
4) Δεν επιτρέπεται η μη συνυποβολή από συνοφειλέτες που είναι ομόρρυθμοι
εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης ή που από άλλη αιτία ευθύνονται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το
σύνολο των οφειλών του οφειλέτη, ακόμα και εάν παρέχεται η συναίνεση του
προηγούμενου εδαφίου.
5) Στην περίπτωση των συνοφειλετών που υποβάλλουν από κοινού με τον οφειλέτη
αίτηση δεν ισχύουν οι περιορισμοί επιλεξιμότητας που αφορούν τον οφειλέτη.
6) Δεν απαιτείται συνυποβολή της αίτησης στην περίπτωση που ο συνοφειλέτης
είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
(Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δημόσιου τομέα έχει
χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους. Στην περίπτωση αυτή η
διαδικασία προχωράει ως εάν ο συγκεκριμένος συνοφειλέτης είχε συνυποβάλει την
αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4.γ Περιεχόμενο Αίτησης
1) Στην αίτηση του ο οφειλέτης αποτυπώνει υποχρεωτικά τα εξής:
(α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία
χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του
έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του
κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της
επιχείρησής του,
(β) κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση,

ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ) και των οφειλομένων ποσών ανά
πιστωτή και των συνοφειλετών που τυχόν ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή
(γ) την πρόταση του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, η οποία περιέχει κατ'
ελάχιστον το ποσό που δύναται να καταβάλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την
αποπληρωμή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του
οφειλέτη κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις και είναι σύμφωνη με
τους υποχρεωτικούς κανόνες των άρθρων 9 και 15 παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 16. Με
την εξαίρεση των οφειλών που ρυθμίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 4 και την παράγραφο 6 του άρθρου 15, όταν υπάρχουν οφειλές προς
το Δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η πρόταση του οφειλέτη πρέπει να
συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8.
(δ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3.
2. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από:
(α) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην
εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, προκειμένου να είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η
αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του.
(β) πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή
εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι
εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στο στοιχείο (α)
της παρούσας.
(γ) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ,
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
3. Με την αίτηση, επίσης, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:
(α) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του
οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή της
αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή
εταίρους ή άλλη συναλλαγή εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης που
έγινε εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν την υποβολή της
αίτησης,
(β) στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με
ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη
στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν
από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη
μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και εφεξής.
(γ) κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία
αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν καθώς και ανάλυση των αμοιβών
αυτών κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της
αίτησης.
4. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων υποχρεωτικών στοιχείων, ο οφειλέτης έχει
τη δυνατότητα να συνοδεύει την αίτηση του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο,
στοιχείο ή πληροφορία, την οποία θεωρεί σημαντική για την επιτυχία της
διαδικασίας.

5. Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση θα καθορίζεται με βάση
έκθεση εκτιμητή ακινήτων, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του.
Εάν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει έκθεση από εκτιμητή, ως αξία των ακινήτων στην
αίτηση δηλώνεται η αξία που λαμβάνεται υπ' όψιν για τον υπολογισμό του Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013, Α' 287).
6. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για
κοινοποίηση στο συντονιστή, τον εμπειρογνώμονα και τους συμμετέχοντες
πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του, τα οποία
περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων
δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους
σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του
προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών
καταθέσεων του άρθρου 1 ν.δ. 1059/1971 (Α' 270) και του φορολογικού απορρήτου
του άρθρου 17 ν. 4174/2013 (Α’ 170). Επίσης, με την αίτηση υπαγωγής παρέχεται
από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση σε όλους τους πιστωτές των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 7.
7. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75) του οφειλέτη
για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των
υποβληθέντων εγγράφων. Ο οφειλέτης ενημερώνεται κατά την υποβολή της
αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 6 ν. 1599/1986.
8. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή
Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
(β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των
τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
(γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε
(5) φορολογικών ετών.
(δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής
της.
(ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του
τελευταίου φορολογικού έτους.
(στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.
(ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση
υποβολής της.
(η) Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες να έχουν εκδοθεί εντός τριών μηνών
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
(θ) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α' 251) των
τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον

προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
(ι) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του
αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή
του.
(ια) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του
διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες,
του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές
εταιρείες.
(ιβ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
(ιγ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο.
(ιδ) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης
είναι νομικό πρόσωπο.
(ιε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του
διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες,
του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές
εταιρείες.
9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών
μπορούν να καθορίζονται και νέα δικαιολογητικά ως υποχρεωτικώς
συνυποβαλλόμενα με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του παρόντος νόμου
έγγραφα ή και να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της προηγούμενης
παραγράφου.

4.δ Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές
1) Εφόσον ο συντονιστής δεν αποποιηθεί το διορισμό του, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του
κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών
εγγράφων.
2) Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών
εγγράφων και σε περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης καλεί τον
οφειλέτη να καταθέσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τα έγγραφα που λείπουν.
3) Εάν ο φάκελος δεν συμπληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία θεωρείται
περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της
διαδικασίας το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στον αιτούντα.
Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας της αίτησης ή τη συμπλήρωση του φακέλου ο
συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση με την οποία πιστοποιεί την
πληρότητα της αίτησης και την αποστέλλει αυθημερόν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ως άνω
βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και κοινοποιείται
αυθημερόν στον οφειλέτη και στο συντονιστή.

4) Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί μέσα
σε δύο (2) ημέρες απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που
αναφέρονται σε αυτήν. Το απόσπασμα αυτό περιλαμβάνει το περιεχόμενο των
περιπτώσεων α ,, γ #και δ # της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και από το περιεχόμενο
της περίπτωσης β , μόνο τις πληροφορίες για την οφειλή του οφειλέτη έναντι του
κάθε ειδοποιούμενου πιστωτή, καθώς και το ύψος των οφειλών του οφειλέτη προς
τους χρηματοδοτικούς φορείς συνολικά, το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης και τους λοιπούς πιστωτές συνολικά. Με την εξαίρεση των πιστωτών της
παραγράφου 6 του άρθρου 2, στους πιστωτές κοινοποιείται επίσης πρόσκληση
συμμετοχής στη διαδικασία και υπόδειγμα έντυπης δήλωσης εμπιστευτικότητας
ηλεκτρονικά ή, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με ηλεκτρονικά
μέσα, με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου
ταχυδρομική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται με
ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εμπιστευτικότητας,
αντίγραφο της αίτησης. Με την εξαίρεση των πιστωτών της παραγράφου 6 του
άρθρου 2, στους πιστωτές κοινοποιείται επίσης πρόσκληση συμμετοχής στη
διαδικασία και υπόδειγμα έντυπης δήλωσης εμπιστευτικότητας.
5) Σε περίπτωση μη συνυποβολής της αίτησης από έναν ή περισσότερους
συνοφειλέτες του οφειλέτη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφό 3 του άρθρου 4, ο
συντονιστής πριν ακολουθήσει τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου,
ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι
συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση και τους καλεί εντός πέντε (5) ημερών
να δηλώσουν εάν συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών και:
(α) σε περίπτωση που ο πιστωτής ή οι πιστωτές με την πλειοψηφία των
απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν
αίτηση συναινέσουν στην έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών, ο συντονιστής εκκινεί τη διαδικασία της παραγράφου 2 για όλους τους
πιστωτές, ή
(β) σε περίπτωση που ο πιστωτής ή οι πιστωτές με την πλειοψηφία των απαιτήσεων
για τις οποίες ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση δεν
συναινέσουν στην έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ο
συντονιστής ενημερώνει τον οφειλέτη, του τάσσει προθεσμία πέντε (5) ημερών για
την τροποποίηση της πρότασης του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχείο (γ) και στη συνέχεια
εκκινεί τη διαδικασία της παραγράφου 2 για τους υπόλοιπους πιστωτές
αποστέλλοντάς τους και χωριστή ενημέρωση για τη μη συμμετοχή στη διαδικασία
του πιστωτή ή των πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που
δεν συνυπέβαλαν αίτηση, το ύψος των οφειλών του οφειλέτη έναντι των πιστωτών
αυτών και την αδυναμία ρύθμισης των οφειλών αυτών με τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών.
6) Το εύλογο χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου για την πρώτη
περίοδο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου προσδιορίζεται σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες. Για λόγους διαχείρισης του φόρτου εργασίας των συντονιστών
και των εκπροσώπων των πιστωτών του δημόσιου τομέα και των χρηματοδοτικών
φορέων, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

δύναται να τροποποιείται το παραπάνω χρονικό διάστημα. Η απόφαση του
προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
7) Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι χρηματοδοτικοί φορείς και οι πιστωτές του
δημόσιου τομέα κοινοποιούν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στην οποία θα γίνονται από τους συντονιστές όλες οι κοινοποιήσεις
σχετικά με τις αιτήσεις για την έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών.

4.ε Δικαιολογητικά
Οφειλέτης
Κάθε αίτηση του οφειλέτη πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω
δικαιολογητικά
• (α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των τελευταίων
πέντε (5) φορολογικών ετών.
• (β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
(Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
• (γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων
πέντε (5) φορολογικών ετών.
• (δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση
υποβολής της.
• (ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του
τελευταίου έτους.
• (στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας
ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.
• (ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η
υποχρέωση υποβολής της.
• (η) Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες να έχουν εκδοθεί εντός
τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• (θ) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α'
251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι
δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
• (ι) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του
αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η
κατάρτισή του.
• (ια) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του
πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου
για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων
και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

•
•
•
•

(ιβ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
(ιγ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο.
(ιδ) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο
οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.
(ιε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου
του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για
ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των
διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

Ο οφειλέτης πρέπει επίσης να υποβάλλει και τα εξής μαζί με την Αίτηση του:
• κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην
εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, προκειμένου να είναι δυνατόν να
προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του.
• πλήρη περιγραφή των βαρών (είδος βάρους, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό,
σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών
στοιχείων που περιγράφονται στο στοιχείο (α) της παρούσας.
• πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ,
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
• δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του
οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή
της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους
μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή εκτός των τρεχουσών συναλλαγών
της επιχείρησης που έγινε εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών πριν την υποβολή της αίτησης,
• στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με
ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2011, καθώς και
πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν
μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα
συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και εφεξής.
• κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία
αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν καθώς και ανάλυση των
αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την
υποβολή της αίτησης.
Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για
κοινοποίηση στο συντονιστή και τους συμμετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και
διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην
αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται
στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου
συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1
ν.δ. 1059/1971 (Α' 270) και του φορολογικού απορρήτου.
Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75) του οφειλέτη

για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των
υποβληθέντων εγγράφων. Ο οφειλέτης ενημερώνεται κατά την υποβολή της
αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 6 ν. 1599/1986.
Συνοφειλέτες
Κάθε αίτηση συνοφειλέτη πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω
δικαιολογητικά.
•

•

•

•
•
•
•

•

(i) κατάλογο περιουσιακών στοιχείων με αναφορά στην εκτιμώμενη
εμπορική αξία τους, προκειμένου να είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η αξία
ρευστοποίησης.
(ii) πλήρη περιγραφή των βαρών (είδος βάρους, πιστωτής, ασφαλιζόμενο
ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών
στοιχείων που περιγράφονται στο στοιχείο (i) παραπάνω.
(iii) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των τελευταίων
πέντε (5) φορολογικών ετών.
(iv) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση
υποβολής της.
(v) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του
τελευταίου έτους (εκκαθαριστικό εφορίας).
(vi) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας
ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους (εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ).
(vii) Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες να έχουν εκδοθεί εντός
τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (φορολογική
και ασφαλιστική ενημερότητα).
(viii) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α'
251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι
δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

4. στ Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών
1. Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών που περιγράφεται στον παρόντα
νόμο διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και
διαχείρισης αιτήσεων που θα αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. με τη
συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.). Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα θα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:
(α) ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών
για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών,
(β) υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή
ηλεκτρονική μορφή,

(γ) αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή,
(δ) σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,
(ε) πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο
της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,
(στ) σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη
και συμμετεχόντων πιστωτών,
(ζ) έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων,
(η) υπολογιστικές εφαρμογές,
(ι) διασύνδεση ηλεκτρονικών και ψηφιακών αρχείων για τη διασταύρωση και την
επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από τον οφειλέτη και
(ια) παραγωγή στατιστικών αναφορών και εκθέσεων, οι οποίες αξιοποιούνται για το
σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους υπό την
προϋπόθεση ψευδωνυμοποίησης των υποκειμένων των δεδομένων.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να
θεσπισθεί, για πρόσωπα, των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν
ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, απλοποιημένη διαδικασία
ρύθμισης των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης, καθώς και η
αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, θα παράγονται με αυτοματοποιημένο
τρόπο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

