ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ /ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ο

1 ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
O συντονιστής εντός δύο (2) ημερών μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας της αίτησης, κοινοποιεί σε όλους τους
πιστωτές που περιέχονται στον συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών, μέσω της εφαρμογής OCW, απόσπασμα της αίτησης του
οφειλέτη.

1. Κάθε πιστωτής εισέρχεται στο site www.keyd.gov.gr/ocw της ΕΓΔΙΧ και επιλέγει την εφαρμογή OCW.
2. Η εφαρμογή OCW εμφανίζει την οθόνη για την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων (εισαγωγή στοιχείων Taxisnet).

1.

1.

1

Ο πιστωτής επιλέγει κατόπιν «Συνέχεια»

Ο πιστωτής επιλέγει το ρόλο του πιστωτή

χωρίς εκπροσώπηση (εισέρχεται στο σύστημα ο ίδιος ο πιστωτής)



με εκπροσώπηση.



Για τους θεσμικούς πιστωτές, εισέρχεται στο σύστημα ο admin πιστωτής και ορίζει τα ΦΠ (ΑΦΜ), που
θα διαχειριστούν την αίτηση (καταχωρητής πιστωτής, εγκριτής πιστωτής).

2.

Για τους μη θεσμικούς πιστωτές το φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπήσει (π.χ. ο
λογιστής του).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Εκπροσώπηση πιστωτή ως admin πιστωτή
1. Ο πιστωτής επιλέγει το ρόλο του πιστωτή «Εκπροσώπηση πιστωτή ως Admin-Πιστωτής του»
και επιλέγει «Είσοδος»:
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στην συνέχεια εμφανίζεται η φόρμα όπου αναφέρονται 1.ο εκπροσωπούμενος 2. ο Admin-πιστωτής του ( την επιλέγετε )
και ως επόμενο βήμα επιλέγετε Είσοδος



Στην συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη με τα παρακάτω πεδία :

Τα επόμενα βήματα είναι :
1. η επιλογή του πεδίου «Ορισμός/Αντικατάσταση Καταχωρητή Πιστωτή»:

2.η συμπλήρωση του ΑΦΜ του καταχωρητή στην φόρμα στοιχείων που εμφανίζεται :

Μετά τον ορισμό του Καταχωρητή Πιστωτή ενημερώνεται αυτομάτως και η αρχική οθόνη με το ΑΦΜ και τα στοιχεία του
Καταχωρητή
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3.

η επιλογή του πεδίου «Ορισμός/Αντικατάσταση Εγκριτή Πιστωτή»:

4.

4. η συμπλήρωση του ΑΦΜ του εγκριτή στην φόρμα στοιχείων που εμφανίζεται:

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων του Εγκριτή Πιστωτή ενημερώνεται αυτομάτως και η αρχική οθόνη με το ΑΦΜ και τα
στοιχεία του Εγκριτή.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Για τους μη θεσμικούς πιστωτές εισέρχεται στο σύστημα :
1.ο ίδιος ο πιστωτής
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Επιλέγετε το ρόλο του πιστωτή χωρίς εκπροσώπηση κάποιου.

2.

το φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπήσει (π.χ. ο λογιστής του).

Για τους θεσμικούς πιστωτές, εισέρχεται στο σύστημα πρώτα ο Καταχωρητής Πιστωτής για να καταχωρήσει
αρχικά την αποδοχή ή όχι της συμμετοχής του πιστωτή στην διαδικασία καθώς και τις προτάσεις ανά φάση της
διαπραγμάτευσης και στη συνέχεια εισέρχεται ο Εγκριτής Πιστωτής, ανά φάση, προκειμένου να εγκρίνει τις
ενέργειες του Καταχωρητή Πιστωτή.

ο

2 ΣΤΑΔΙΟ : ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ OCW
Εμφανίζεται η οθόνη με τις Ενέργειες του πιστωτή για να προχωρήσει η διαδικασία.
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Ο Πιστωτής λαμβάνει από το Συντονιστή, κοινοποίηση αποσπάσματος της αίτησης που έχει υποβάλει ο
Οφειλέτης



Ο Πιστωτής από το πεδίο Ενέργειες επιλέγει Προβολή Αποσπάσματος Αίτησης και εμφανίζεται το απόσπασμα
της αίτησης .



Ο πιστωτής καλείται από το συντονιστή, να δηλώσει εντός 10 ημερών, αν θα συμμετάσχει στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης και αν συμφωνεί με το ποσό της συνολικής απαίτησης κατά του οφειλέτη.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΗ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ



Στην φόρμα με τις λεπτομέρειες της πρότασης επίσης υπάρχει η επιλογή της αναπροσαρμογής του
ποσού των οφειλών

Αφού το επιλέξω εμφανίζεται το πεδίο Προσθήκη Οφειλής αναγράφω τα ποσά και επιλέγω Προσθήκη
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Στην συνέχεια εμφανίζεται η αρχική οθόνη του πιστωτή με τις ενέργειες σε αναμονή
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Ο συντονιστής μετά τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής των
πιστωτών στη διαδικασία, ελέγχει εάν υπάρχουν διαφωνίες ως προς το ύψος των οφειλών, ανάμεσα στον
οφειλέτη και τους πιστωτές.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από τον συντονιστή διαφωνίες ως προς το ύψος των οφειλών, ανάμεσα στον
οφειλέτη και τους πιστωτές, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της εφαρμογής OCW:
o
ενημερώνει τον οφειλέτη και τον εμπλεκόμενο πιστωτή για το αντικείμενο της διαφωνίας και

o
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τους καλεί να καταθέσουν εντός πέντε (5) ημερών τα αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το
ύψος της οφειλής.



Ο συντονιστής μετά τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την προσκόμιση αποδεικτικών
εγγράφων τεκμηρίωσης οφειλών, μέσω της εφαρμογής OCW προσδιορίζει το τελικό ποσό της οφειλής.

Στην περίπτωση που συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας των συμμετεχόντων
πιστωτών, ο συντονιστής μέσω της εφαρμογής OCW ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, παρέχει
στους συμμετέχοντες πιστωτές πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά
έγγραφα/ δικαιολογητικά αυτής.



Αίτημα ορισμού συνάντησης συμμετεχόντων πιστωτών

Οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να υποβάλουν αίτημα/ πρόταση ορισμού συνάντησης, μέσω της εφαρμογής OCW.
Το αίτημα υποβάλλεται με την εξής σειρά βημάτων :
1.Επιλέγετε Υποβολή προτάσεων
2.Νέα πρόταση/διαδικασία
3.Επισυναπτόμενα έγγραφα
4.Επιλογή /μεταφόρτωση του σχετικού αρχείου στην πλατφόρμα OCW
5.ok
6.Υποβολή
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Στην συνέχεια το αίτημα ορισμού της συνάντησης εμφανίζεται στην οθόνη ενέργειες σε αναμονή του πεδίου Υποβολή
προτάσεων

O Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της εφαρμογής OCW ενημερώνει τους συμμετέχοντες
πιστωτές για το αίτημα/ πρόταση ορισμού συνάντησης και τους καλεί σε ψηφοφορία επί αυτού.



Ψηφοφορία επί του αιτήματος ορισμού συνάντησης



Ο πιστωτής εισέρχεται στην αρχική οθόνη που εμφανίζεται μετά την επιλογή του ρόλου του. Ο
πιστωτής ψηφίζει για το αίτημα ορισμού συνάντησης με την εξής σειρά βημάτων:
1.Ενέργειες - Ενεργές ψηφοφορίες
2. Ενέργειες σε αναμονή – αίτημα ορισμού συνάντησης
3.Προβολή





Εμφανίζεται η φόρμα με τις λεπτομέρειες της πρότασης :
1.Επιλέγετε προβολή για να ενημερωθείτε για την πρόταση αναλυτικά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο
2.Εφόσον η ψηφοφορία είναι ενεργή, επιλέγετε :
a. Συμφωνώ ή Διαφωνώ
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b.επιλέγετε Ναι στην φόρμα επιβεβαίωσης και στην συνέχεια
c.κλείσιμο για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με τις ενεργές ψηφοφορίες



Ο Συντονιστής μέσω της εφαρμογής OCW, ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν την
πραγματοποίηση συνάντησης συγκεντρώνουν το 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη
διαδικασία. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν την πραγματοποίηση συνάντησης
συγκεντρώνουν το 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν, ο συντονιστής ενημερώνει με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της εφαρμογής OCW τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον
οφειλέτη για την πραγματοποίηση της συνάντησης.

Αιτήματα παράτασης προθεσμιών/ αναβολής συνάντησης
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, δύνανται να υποβάλουν
αίτημα παράτασης, μέσω της εφαρμογής OCW.
Ο πιστωτής εισέρχεται στην αρχική οθόνη που εμφανίζεται μετά την επιλογή του ρόλου του.
Ο πιστωτής για το αίτημα παράτασης προθεσμιών /αναβολής συνάντησης ακολουθεί την εξής
σειρά βημάτων:
1.Ενέργειες – Αποστολή email στον Συντονιστή
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2. Επιλέγετε ως θέμα το Αίτημα παράτασης /.Αναφέρετε αναλυτικά, το στάδιο της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης για το οποίο ζητείται παράταση, το χρόνο παράτασης και την αιτιολογία της
παράτασης
3.Επιλέγετε Αποστολή email

Στην συνέχεια επιστρέφετε στην αρχική οθόνη του πιστωτή
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Διερεύνηση δυνατότητας χρήσης υφιστάμενης αξιολόγησης βιωσιμότητας

Με τη διαπίστωση της απαρτίας των πιστωτών, ο συντονιστής ενεργοποιεί τη δυνατότητα
υποβολής αιτήματος/ πρότασης χρήσης υφιστάμενης αξιολόγησης βιωσιμότητας. Στη συνέχεια οι
συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να υποβάλουν αιτήματα/ προτάσεις χρήσης υφιστάμενων
αξιολογήσεων βιωσιμότητας του οφειλέτη, μέσω της εφαρμογής OCW καθώς στο πεδίο
Ενέργειες/Υποβολή Προτάσεων εμφανίζεται η παρακάτω επιλογή με την δυνατότητα από τον πιστωτή να
υποβάλει σχετικό αίτημα.
Αίτημα χρήσης υφιστάμενης αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη από τους πιστωτές

Η σειρά των βημάτων είναι η εξής :
1.Επισυναπτόμενα έγγραφα

2.Επιλογή
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Νέα πρόταση / διαδικασία

3.Άνοιγμα για την μεταφόρτωση του αρχείου στην πλατφόρμα OCW

4.Υποβολή

5.Επιβεβαίωση/Ναι

6. Αρχική Οθόνη Ενεργειών

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποδέχεται τη χρήση μίας ή περισσοτέρων υφιστάμενων
αξιολογήσεων βιωσιμότητας για τους σκοπούς της διαδικασίας, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
μέσω της εφαρμογής OCW,ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για τα αιτήματα/ προτάσεις χρήσης υφιστάμενων
αξιολογήσεων βιωσιμότητας που έγιναν αποδεκτά από τον οφειλέτη και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών
επί αυτών. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην εφαρμογή OCW και να καταχωρήσουν την
ψήφο τους. Με τη λήξη της (5) ήμερης προθεσμίας, ο συντονιστής μέσω της εφαρμογής OCW, ελέγχει αν οι συμμετέχοντες
πιστωτές που επιθυμούν την χρήση κάποιας από τις προτεινόμενες υφιστάμενες αξιολογήσεις βιωσιμότητας, που έγιναν
αποδεκτές από τον οφειλέτη, συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών.
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Πεδίο Ενεργές Ψηφοφορίες/Ενέργειες σε αναμονή/Προβολή

Εμφανίζεται η φόρμα με τις λεπτομέρειες της πρότασης :
1.Επιλέγετε προβολή για να ενημερωθείτε για την πρόταση αναλυτικά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο
2.Εφόσον η ψηφοφορία είναι ενεργή, επιλέγετε :
a. Συμφωνώ ή Διαφωνώ

b.επιλέγετε Ναι στην φόρμα επιβεβαίωσης και στην συνέχεια
c.κλείσιμο για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με τις ενεργές ψηφοφορίες
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Αρχική Οθόνη

Διορισμός Εμπειρογνώμονα
Προαιρετικός (Μικρές Επιχειρήσεις)
Με τη διαπίστωση της απαρτίας των πιστωτών , ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της
εφαρμογής OCW, καλεί τους συμμετέχοντες πιστωτές εντός πέντε (5) ημερών να δηλώσουν εάν επιθυμούν το διορισμό
εμπειρογνώμονα Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί του προαιρετικού διορισμού
εμπειρογνώμονα.

Αρχική Οθόνη Πιστωτή

Εμφανίζεται η φόρμα «Λεπτομέρειες πρότασης» :
1.Επιλέγετε προβολή για να ενημερωθείτε για την πρόταση αναλυτικά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο
2.Εφόσον η ψηφοφορία είναι ενεργή, επιλέγετε :
a. Συμφωνώ ή Διαφωνώ
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b.επιλέγετε Ναι στην φόρμα επιβεβαίωσης και στην συνέχεια
c.κλείσιμο για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με τις ενεργές ψηφοφορίες
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Επιστρέφετε στην αρχική οθόνη

Με τη λήξη της (5) ήμερης προθεσμίας για προαιρετικό διορισμό εμπειρογνώμονα, ο συντονιστής μέσω της εφαρμογής
OCW, ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν το διορισμό εμπειρογνώμονα συγκεντρώνουν τουλάχιστον το
1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν το διορισμό
εμπειρογνώμονα δεν συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών, ο συντονιστής ενημερώνει με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της εφαρμογής OCW τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές ότι η
διαδικασία διαπραγμάτευσης συνεχίζεται χωρίς εμπειρογνώμονα.
Εφόσον παρέλθει άπρακτη η 5ήμερη προθεσμία για προαιρετικό διορισμό εμπειρογνώμονα, ο συντονιστής με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της εφαρμογής OCW καλεί τους συμμετέχοντες πιστωτές εντός ενός (1)
μήνα να υποβάλουν αντιπροτάσεις. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα υποβολής αντιπροτάσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΗ
Ο Πιστωτής από το πεδίο Ενέργειες επιλέγει Υποβολή Προτάσεων, εμφανίζεται το πεδίο Αρχικοποίηση νέων προτάσεων
/διαδικασιών και από την επιλογή Ενέργειες επιλέγει Νέα πρόταση /διαδικασία και αφού το επιλέξει εμφανίζεται η
φόρμα υποβολής πρότασης /αντιπρότασης

Εμφανίζεται η φόρμα υποβολής πρότασης και επιλέγετε :
1.Επισυναπτόμενα έγγραφα
2.Επιλογή
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Μεταφορτώνεται

η

πρόταση

και ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα.
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του

πιστωτή

στην

ηλεκτρονική

πλατφόρμα

OCW

Ο Πιστωτής επιλέγει Υποβολή

και μετά Ναι στην φόρμα Επιβεβαίωσης



Ο πιστωτής καλείται από το συντονιστή να προτείνει τυχόν τροποποιήσεις επί της πρότασης αναδιάρθρωσης
του οφειλέτη ή επί των αντιπροτάσεων των λοιπών πιστωτών .
Ο πιστωτής

Ο πιστωτής επιλέγει υποβολή τροποποιήσεων /Νέα πρόταση –διαδικασία
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Στην συνέχεια επιλέγει επισυναπτόμενα έγγραφα



Με την χρησιμοποίηση του πεδίου Επιλογή επισυνάπτει το αρχείο της τροποποιητικής πρότασης

2.μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OCW επιλέγοντας αρχικά OK

3. στην συνέχεια επιλέγοντας Υποβολή

4.εμφανίζεται η φόρμα επιβεβαίωσης και εφόσον είναι σίγουρος επιλέγει Ναι
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Ο Πιστωτής επανέρχεται στην οθόνη υποβολής προτάσεων όπου εμφανίζεται η τροποποιητική πρόταση που
έχει υποβάλει επιλέγοντας Προβολή

εμφανίζεται η τροποποιητική πρόταση

Επιλέγοντας Κλείσιμο ο πιστωτής επιστρέφει στην αρχική οθόνη της υποβολής προτάσεων



Ψηφοφορία επί των προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών

Ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της εφαρμογής OCW,ενημερώνει τους
συμμετέχοντες πιστωτές για τις αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχικές ή τροποποιημένες) που έγιναν αποδεκτές
από τον οφειλέτη και τους καλεί σε ψηφοφορία επί αυτών, καθώς και επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη
και τυχόν αντιπροτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που τροποποιήθηκαν από τον οφειλέτη.
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Ο πιστωτής από το πεδίο ενέργειες επιλέγει το υποπεδίο ενεργές ψηφοφορίες και εμφανίζεται η οθόνη με τις ενέργειες σε
αναμονή

Αφού ο πιστωτής:
1.ψηφίσει (Συμφωνώ/ Διαφωνώ)
2.εμφανίζεται η φόρμα επιβεβαίωσης , εφόσον είναι σίγουρος για την όποια επιλογή του επιλέγει Ναι
3. η επιλογή του μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OCW
καταχώρηση.
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και ενημερώνεται με μήνυμα για την

Επιλέγοντας κλείσιμο επιστρέφετε στην οθόνη με τις ενέργειες σε αναμονή



25

Ο Συντονιστής μέσω της εφαρμογής OCW, ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που αποδέχονται κάποια από
τις προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία, συγκεντρώνουν το 60% των
συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται ποσοστό 40% των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό
προνόμιο.Σε περίπτωση που κάποια πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών συγκεντρώσει την απαιτούμενη
πλειοψηφία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προτάσεων που τέθηκαν σε ψηφοφορία, η διαδικασία θεωρείται
ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της εφαρμογής OCW ενημερώνει τους συναινούντες
πιστωτές και τον οφειλέτη για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών και τους καλεί να υπογράψουν τη
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
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