MANUAL OCW(ΡΟΛΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ)

1. Καταγραφή ρόλων χρηστών ηλεκτρονικής πλατφόρμας
υποστήριξης της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών (OCW)
Ο Οφειλέτης συμπληρώνει και υποβάλει την αίτηση υπαγωγής του στον Νόμο OCW,
η οποία περιλαμβάνει και την πρόταση ρύθμισης των οφειλών του (άρθρο 5§1-5 και
5§8).

2. Περιγραφή ροής εργασιών ηλεκτρονικής πλατφόρμας
υποστήριξης της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών (OCW)
A. Υποβολή Αίτησης (άρθρο 4§2)

1. Ο οφειλέτης εισέρχεται στο site της ΕΓΔΙΧ και επιλέγει την εφαρμογή OCW.
2. Η εφαρμογή OCW εμφανίζει την οθόνη για την εισαγωγή των
διαπιστευτηρίων του TAXISnet (username και password), φυσικού ή νομικού
προσώπου, επιλέγοντας τον αντίστοιχο ρόλο (λ.χ. οφειλέτης, νόμιμος
εκπρόσωπος εταιρείας, λογιστής, κ.λπ.).
3. Η εφαρμογή OCW ελέγχει αν ο οφειλέτης έχει υποβάλει ξανά αίτηση, η οποία
είτε περαιώθηκε επιτυχώς είτε κατέληξε σε πρακτικό αποτυχίας. Σε αυτή την
περίπτωση η διαδικασία διακόπτεται. (άρθρο 4§1)
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση (δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει
διαπιστωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής/ επιλεξιμότητας), η
εφαρμογή OCW ελέγχει αν ο οφειλέτης δικαιούται να εκκινήσει ο ίδιος τη
διαδικασία υπαγωγής στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Ειδικότερα:
a. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσκληση πιστωτή (άρθρο 4§5) προς
τον οφειλέτη, η εφαρμογή OCW επιτρέπει στον οφειλέτη να
ξεκινήσει την υποβολή νέας αίτησης.
b. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόσκληση πιστωτή (άρθρο 4§5) προς τον
οφειλέτη:
i.
εφόσον έχει ανταποκριθεί μέσα σε 2 μήνες, η εφαρμογή
OCW επιτρέπει στον οφειλέτη να ξεκινήσει την υποβολή
νέας αίτησης .
ii.
εφόσον δεν έχει ανταποκριθεί μέσα σε 2 μήνες, η
διαδικασία διακόπτεται.
5. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης
(αίτηση για την οποία έχει διαπιστωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων
υπαγωγής/ επιλεξιμότητας και εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων και
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δικαιολογητικών), η εφαρμογή OCW μεταφέρει τον χρήστη στα στάδια
επεξεργασίας και εισαγωγής στοιχείων. (άρθρο 4§1).
6. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής, η
εφαρμογή OCW επιτρέπει στον χρήστη την επισκόπηση της αίτησης όχι
όμως τη μεταβολή στοιχείων αυτής. Επίσης επιτρέπονται ενέργειες που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
7. Σε περίπτωση ύπαρξης νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από
διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα, ο
οφειλέτης συμπληρώνει στο σύστημα πίνακα με τα στοιχεία των εταιρειών
που έχει διαδεχθεί και φορτώνει τα σχετικά παραστατικά ή έγγραφα
τεκμηρίωσης (Μορφή: .jpeg ή .pdf). Ο πίνακας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον
α/α, ΑΦΜ παλαιάς επιχείρησης, Τύπος επιχείρησης (ΦΠ ή ΝΠ), Επωνυμία
(για ΝΠ) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για ΦΠ) και την ημερομηνία
διαδοχής.
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Ο οφειλέτης εισέρχεται στο
site της ΕΓΔΙΧ και επιλέγει
την εφαρμογή OCW

Επιλέγει «Συνέχεια» και έπειτα εισέρχεται σε περιβάλλον αντίστοιχο με αυτό του Taxisnet.
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Η εφαρμογή OCW εμφανίζει την
οθόνη για την εισαγωγή των
διαπιστευτηρίων του TAXISnet
(username και password), φυσικού
ή νομικού προσώπου

.
Ο οφειλέτης επιλέγει τον αντίστοιχο ρόλο
(του οφειλέτη) και επιλέγει Είσοδο………..

Ο οφειλέτης :



Ενημερώνεται σχετικά και εγκρίνει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεδομένων
του (άρθρο 5§6).
Παρέχει την άδεια για κοινοποίηση των δεδομένων του μεταξύ των
εμπλεκομένων (άρθρο 5§6).
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Καταχωρεί τα στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες υφίσταται διαδοχή από
μέρους του (άρθρο 1§2).
Δεσμεύεται να παρέχει ειλικρινή στοιχεία, να τηρήσει εχεμύθεια ως προς το
περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και να συμμετέχει στη διαδικασία με
καλή πίστη (άρθρο 5§7, άρθρο 8§17).

Επιλογή εξόδου από
την διαδικασία ……

Και εμφανίζεται η αρχική οθόνη της αίτησης του οφειλέτη:
το πεδίο αυτό αναφέρεται στην κατάσταση της αίτησης …..(νέα)
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Η αριστερή
στήλη
αναφέρεται
στα στάδια
της
διαδικασίας
αίτησης ,με
κίτρινο φόντο
το αντίστοιχο
τρέχον
στάδιο της
αίτησης

Επιλέγω το πεδίο «Ενημέρωση» και εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα για να συμπληρώσω τα στοιχεία
επικοινωνίας που λείπουν και στην συνέχεια επιλέγω «Ενημέρωση» για την επικαιροποίηση των στοιχείων
(τηλέφωνο & email ) και ταυτόχρονα για να συνεχίσω την διαδικασία βημάτων της αίτησης……..
σ

Με την επιλογή «Ακύρωση» διορθώνω τα
στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που έχουν
αλλάξει κατά την συμπλήρωση της αίτησης.
συμπλήρωση της καρτέλας.

Μετά την ενημέρωση των στοιχείων του οφειλέτη ακολουθεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας που είναι η παροχή
εξουσιοδότησης επεξεργασίας, κοινοποίησης των δεδομένων του οφειλέτη καθώς και η προβλεπόμενη από τον
νόμο αποδοχή της άρσης του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου του οφειλέτη.Και το επιλέγω…
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Στην συνέχεια επιλέγω επιβεβαίωση στοιχείων για να συνεχίσω στο επόμενο βήμα…..

Ο οφειλέτης καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία της παρ. 1α, του άρθρου 5.
Ειδικότερα, ο οφειλέτης συμπληρώνει:
a. τον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή
της αίτησης (αριθμητικό πεδίο),
b. τις συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες και μη) του έναντι των
πιστωτών του (αριθμητικό πεδίο) μέχρι την υποβολή της αίτησης
ανεξάρτητα με το χρόνο γέννησής τους,
c. την περιγραφή της δραστηριότητάς του (ελεύθερο πεδίο κειμένου),
d. την περιγραφή της οικονομικής του κατάστασης (ελεύθερο πεδίο
κειμένου),
e. την περιγραφή των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας (ελεύθερο
πεδίο κειμένου) και
f. την περιγραφή των προοπτικών της επιχείρησής του (ελεύθερο πεδίο
κειμένου).


Βήμα 2ο Παροχή επιπρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται για την αίτηση
Τύπος λογιστικού συστήματος
Καταχωρεί τα στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες υφίσταται διαδοχή από μέρους του (άρθρο 1§2).
Ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης
ΚΑΔ Δραστηριότητας
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Σε αυτήν την
εμφανιζόμενη
οθόνη
συμπληρώνω :
1.τα πεδία με
το βέλος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΔ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και επιλέγω αποθήκευση (αφού έχω
συμπληρώσει όλα τα
8 πεδία) και στην συνέχεια ΕΠΟΜΕΝΟ
ΒΗΜΑ

Μεταβαίνω στην αρχική οθόνη του βήματος 3 ης διαδικασίας υποβολής αίτησης (κριτήρια υπαγωγής)

1. Ο οφειλέτης συμπληρώνει τη λίστα (check box) των κριτηρίων υπαγωγής στο
πεδίο εφαρμογής του νόμου. Τα στοιχεία αυτά είναι1:
a. Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2016 (λόγω διαδοχής επιχειρήσεων σύμφωνα με
το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα).
b. Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 (λόγω διαδοχής επιχειρήσεων
σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα).
c. Ύπαρξη οφειλής προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο σε
καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
ή οφειλής που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 (λόγω διαδοχής
επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα).
d. Ύπαρξη επιταγών εκδόσεως του οφειλέτη που δεν πληρώθηκαν,
λόγω μη επαρκούς υπολοίπου (άρθρο 40 ν. 5960/33) (λόγω διαδοχής
επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα).

1

Για τα σημεία a-e και k, o οφειλέτης έχει την υποχρέωση να φορτώσει στο σύστημα τα σχετικά
παραστατικά τεκμηρίωσης (Μορφή: .jpeg ή .pdf).
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e. Ύπαρξη διαταγών πληρωμής ή δικαστικών αποφάσεων λόγω
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του οφειλέτη (λόγω μη
ύπαρξης του στοιχείου στη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ή/ και
διαδοχής επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού
Κώδικα).
f. Συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 31-12-2016 > 20.000€.
g. Μη ύπαρξη ενεργής αίτησης ενώπιον δικαστηρίου για υπαγωγή στις
διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α’ 246) ή στις
διατάξεις του ν. 3588/2007 (Α‘ 153).
h. Μη έκδοση οριστικής απόφασης υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από
τις αναφερόμενες στην προηγούμενη περίπτωση (g) διαδικασίες ή μη
συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου της αίτησης υπαγωγής.
i. Μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης (αναφορικά με
πράξεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα) για
το αδίκημα της φοροδιαφυγής, εξαιρουμένης της μη απόδοσης
φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου
ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών
ή εισφορών ή φόρου πλοίων. Η προϋπόθεση ανάλογα με τη νομική
μορφή της επιχείρησης πρέπει να πληρείται για το ίδιο το φυσικό
πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων, για τους
προέδρους ή τους διευθύνοντες συμβούλους ή τους διαχειριστές ή
τους εταίρους ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από τον νόμο,
είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση στη
διαχείριση αυτών.
j. Μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης (αναφορικά με
πράξεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα) για το
αδίκημα της απάτης κατά του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης σε βαθμό πλημμελήματος ή για τα αδικήματα της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της
δωροληψίας, της λαθρεμπορίας, της καταδολίευσης δανειστών ή της
χρεοκοπίας ή της απάτης, σε βαθμό κακουργήματος. Η προϋπόθεση
ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης πρέπει να πληρείται
για το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών
προσώπων, για τους προέδρους ή τους διευθύνοντες συμβούλους ή
τους διαχειριστές ή τους εταίρους ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο
είτε από τον νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική
απόφαση στη διαχείριση αυτών.


Για να μπορώ να ενταχθώ στον OCW θα πρέπει να ελέγξω αν πληρώ και τα 9 κριτήρια του πρώτου
πεδίου(κριτήρια με α.α. 1-9) και εφόσον τα πληρώ τα κλικάρω για να προχωρήσω στο πεδίο με τα
κριτήρια με α.α. 10-16 όπου θα πρέπει να πληρώ τουλάχιστον ένα και κλικάρω το ή τα αντίστοιχα
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κριτήρια που πληρώ και συνεχίζω στο πεδίο με το κριτήριο με α.α 17 το οποίο επίσης θα πρέπει να
πληρώ.Αφού 1.έχω επιλέξει τα κριτήρια που πληρώ στην κάθετη στήλη δεξιά στην συνέχεια 2. Επιλέγω
online έλεγχο κριτηρίων και στην συνέχεια 3. αποθήκευση.

στην συνέχεια
2.Επιλέγω τα
κριτήρια που
πληρώ και
επιλέγω
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1.Επιλέγω «Έλεγχο online
κριτηρίων» και μετά τον επιτυχή
έλεγχο ενημερώνεται αυτόματα
το πεδίο 13
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4.επιλέγω ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

Εμφανίζεται η φόρμα επιβεβαίωσης και επιλέγω ΝΑΙ για να προχωρήσω στο επόμενο 4ο βήμα
Το 4ο βήμα αφορά την υποβολή της αίτησης και εμφανίζεται η παρακάτω αρχική οθόνη…
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Διαδικασία συμπλήρωσης αίτησης

Στην οθόνη αυτή υπάρχουν τέσσερις μπάρες επιλογών για τον οφειλέτη :
1.Δυνατότητα εισαγωγής επιπρόσθετων στοιχείων ….
2.Εισαγωγής-επισύναψης των απαραίτητων δικαιολογητικών/αρχείων ……
3.Εισαγωγής των δεδομένων οφειλών :
Προσθήκη πιστωτών
Προσθήκη συνοφειλετών
Ανάλυση οφειλών
4.Υπεύθυνη δήλωση ……..

Α. Οφειλέτης
Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία/ δικαιολογητικά:
1. Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ,
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
2. Αναφορά στον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν από την
υποβολή της αίτησης.
3. Αναφορά στις συνολικές υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών.
4. Περιγραφή της δραστηριότητάς, της οικονομικής κατάστασης, των λόγων
της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης.
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5. Κατάλογος όλων των πιστωτών με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση,
ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ), των οφειλομένων ποσών ανά
πιστωτή2 και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.
6. Στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της
επιχείρησης, βάσει του άρθρου 3.
7. Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην
εκτιμώμενη εμπορική αξία τους.
Η αξία των ακινήτων καθορίζεται είτε με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων,
εφόσον συνυποβάλλεται με την αίτηση είτε με βάση την αξία που
λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
8. Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή
εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που
είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
9. Πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ,
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
10. Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του
οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή
της αίτησης.
11. Δήλωση 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.
12. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με
ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012.
13. 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.
14. Κατάλογος συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη, τα οποία αμοίβονται
από αυτόν.
15. Ανάλυση των αμοιβών των συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη, κατά
τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

2

Σε περίπτωση που η απαίτηση ενός πιστωτή υπερβαίνει ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων
εις βάρος της επιχείρησης, η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης μετά την
υποβολή της, προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση. Προσοχή, το Ελληνικό
Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζονται ως δύο πιστωτές.
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16. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε5 ή Φ01.010
ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
17. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3)
των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
18. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων
πέντε (5) φορολογικών ετών.
19. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση
υποβολής της.
20. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό)
του τελευταίου φορολογικού έτους
21. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους
22. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση
υποβολής της.
23. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με ημερομηνία έκδοσης εντός των
τελευταίων τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
24. 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.
25. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του
αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η
υποχρέωση κατάρτισής του.
26. 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.
27. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
28. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο.
29. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο
οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.
30. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του
διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες
15

εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών
για προσωπικές εταιρείες.
31. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, η οποία

θεωρείται

σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.
32. Πρόταση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών, η οποία περιέχει κατ’
ελάχιστον το ποσό που δύναται να καταβάλει η επιχείρηση σε μηνιαία ή
ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών της, βάσει των εκτιμώμενων
εσόδων/ εξόδων κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις.

Πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών (άρθρο 5§1γ).
Ο οφειλέτης καταχωρεί ή φορτώνει στο σύστημα (Μορφή: .xlsx ή .pdf) την
πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, η οποία 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. Ειδικότερα, ο οφειλέτης
συμπληρώνει3:
a. Τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της
επιχείρησης (ελεύθερο πεδίο κειμένου),
b. Την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ιδίου και
των συνοφειλετών με τους οποίους υποβάλει αίτηση από κοινού
(αριθμητικό πεδίο),
c. Ένδειξη εάν το συνολικό ποσό που προτείνει να καταβάλει ο ίδιος και
οι συνοφειλέτες με τους οποίους υποβάλει αίτηση από κοινού, για
την αποπληρωμή των οφειλών του, καταγράφεται σε μηνιαία ή
ετήσια βάση (λίστα τιμών),
d. Το συνολικό ποσό που προτείνει να καταβάλει ο ίδιος και οι
συνοφειλέτες με τους οποίους υποβάλει αίτηση από κοινού για την
αποπληρωμή των οφειλών του (αριθμητικό πεδίο) και
e. Πίνακα καταβολών ανά πιστωτή ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω
πεδία: {ΑΦΜ πιστωτή, Συνολικό ποσό (αριθμητικό πεδίο), Περιγραφή
πρότασης αναδιάρθρωσης (ελεύθερο πεδίο κειμένου)}.
Επιπρόσθετα, ο οφειλέτης συμπληρώνει σε τυποποιημένους πίνακες (Μορφή:
.xlsx, Έκδοση: 1.0), τους οποίους φορτώνει στο σύστημα, τα απαιτούμενα
στοιχεία για την τεκμηρίωση της συμφωνίας της πρότασης αναδιάρθωσης

3

Τα πεδία a, b και e, συμπληρώνονται όταν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο, ή οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης, ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, με την εξαίρεση των οφειλών που ρυθμίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4
(υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο) και την παρ. 6 (ποσό βασικής οφειλής προς το
Δημόσιο έως 20.000€) του άρθρου 15.
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οφειλών, με τους υποχρεωτικούς κανόνες των άρθρων 9 και 15 παράγραφοι 3,
4, 5, 6 και 16.

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στην φόρμα Επισυναπτόμενα αρχεία εμφανίζονται:
1η στήλη τα απαιτούμενα έγγραφα
2η στήλη ανάλογα αν ο οφειλέτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα έγγραφα που
υποχρεωτικά πρέπει να υποβληθούν
3η στήλη το πλήθος των επισυναφθέντων ανά τύπο εγγράφου αρχεία
4η στήλη λεπτομερής ανάλυση του επισυναπτόμενου αρχείου
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Λίστα των
απαιτούμενων
εγγράφων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙΛΕΓΩ : 1) ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΙ 2) ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Από την λίστα των απαιτούμενων εγγράφων επιλέγω τον αντίστοιχο τύπο εγγράφου που θέλω να επισυνάψω …(π.χ.άλλο
έγγραφο)

3.Στην συνέχεια κλικάρω το πεδίο επιλογή για να
επισυνάψω το απαιτούμενο έγγραφο
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4.από το αρχείο του υπολογιστή μου
επιλέγω το απαιτούμενο έγγραφο σε
μορφή .pdf και επιλέγω Άνοιγμα

5.το επιλεγμένο αρχείο μεταφορτώνεται
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του OCW

Όταν ολοκληρώσω
την επισύναψη των
αρχείων επιλέγω
κλείσιμο και
επιστρέφω στην
αρχική οθόνη του
Αρχική
πεδίου
επισυναπτόμενα
αρχεία

οθόνη του πεδίου επισυναπτόμενα αρχεία
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Πεδίο εισαγωγής των δεδομένων οφειλών :
 Προσθήκη πιστωτών
 Προσθήκη συνοφειλετών
 Ανάλυση οφειλών

1.
Επιλέγω το πεδίο
πιστωτές

8.Εισαγωγή πίνακα πιστωτών
Ο πίνακας πιστωτών περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: {Είδος πιστωτή
(Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Λοιποί φορείς
Δημοσίου, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Λοιποί Χρηματοδοτικοί Φορείς,
Προμηθευτές, Εργαζόμενοι), ΑΦΜ πιστωτή, Τύπος πιστωτή (ΦΠ ή ΝΠ),
Επωνυμία (για ΝΠ) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για ΦΠ), Διεύθυνση
έδρας (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Τηλέφωνο, και Ηλεκτρονική διεύθυνση}.
Για τους θεσμικούς πιστωτές, παράλληλα με την ανάκτηση στοιχείων των
οφειλών, η εφαρμογή OCW συμπληρώνει και τον πίνακα πιστωτών4.
Στη συνέχεια ο οφειλέτης:
a. Σε περίπτωση που έχει οφειλές προς λοιπούς φορείς του Δημοσίου
(πλην της φορολογικής διοίκησης και των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης), επιλέγει από λίστα τον πιστωτή και η εφαρμογή OCW
συμπληρώνει τον πίνακα πιστωτών.
b. Σε περίπτωση που έχει οφειλές προς οποιοδήποτε άλλο πιστωτή (π.χ.
Προμηθευτές, εργαζόμενοι), καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του
πίνακα πιστωτών.

4

Στο σύστημα θα φορτωθεί από το διαχειριστή της ΕΓΔΙΧ πίνακας αναφοράς με τα σχετικά στοιχεία
των πιστωτών του δημόσιου τομέα και των χρηματοδοτικών φορέων.
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ΑΝ Ο ΠΙΣΤΩΤΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΣ

ΒΗΜΑ 1ο

ΒΗΜΑ 2Ο
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ΒΗΜΑ 3Ο ,
επιλέγω από την λίστα
των θεσμικών πιστωτών

ΒΗΜΑ 4Ο ,
εμφανίζεται η φόρμα
με τα στοιχεία του
θεσμικού πιστωτή
προσυμπληρωμένη

ΒΗΜΑ 5Ο
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Ο οφειλέτης σε περίπτωση που έχει οφειλές προς
οποιοδήποτε άλλο πιστωτή (π.χ. Προμηθευτές,
εργαζόμενοι), καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του
πίνακα πιστωτών.

Επιλέγει προσθήκη Πιστωτή και εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων του πιστωτή

Συμπληρώνω το ΑΦΜ του πιστωτή και στην συνέχεια επιλέγω τον τύπο του πιστωτή
κλικάροντας το πεδίο των προεπιλεγμένων τύπων και επιλέγοντας τον αντίστοιχο τύπο
πιστωτή

Σε περίπτωση λάθους
αναγραφής στοιχείων
επιλέγω ακύρωση

Συμπληρώνω τα υπόλοιπα στοιχεία από την φόρμα του πιστωτή και επιλέγω προσθήκη
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στην συνέχεια με μήνυμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα με ενημερώνει ότι ο πιστωτής προστέθηκε στην λίστα των πιστωτών

Στην λίστα πιστωτών στο πεδίο ενέργειες υπάρχουν
3 δυνατότητες
 Ανάλυση πιστωτή
 επεξεργασία στοιχείων πιστωτή
 διαγραφή πιστωτή

Επιλέγω το πράσινο εικονίδιο και εμφανίζεται η ανάλυση του
πιστωτή και στην συνέχεια επιλέγω οκ για επιστροφή στην λίστα
πιστωτών
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Επιλέγω το σημειωματάριο και εμφανίζεται η επεξεργασία του πιστωτή και στην συνέχεια
επιλέγω ενημέρωση για επιστροφή στην λίστα των πιστωτών

Η επιλογή της διαγραφής μου επιτρέπει να
διαγράψω έναν πιστωτή (π.χ.λόγω λάθους )

Όταν ολοκληρώσω την αναγραφή του τελευταίου πιστωτή επιλέγοντας προσθήκη κατά την
ολοκλήρωση της φόρμας συμπλήρωσης των στοιχείων του επιστρέφω στην αρχική οθόνη
του 4ου βήματος της διαδιακασίας υποβολής αίτησης .
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Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται όλη η λίστα των
αναγραφέντων πιστωτών

Εφόσον υπάρχει συνοφειλέτης επιλέγω το πεδίο συνοφειλέτες για την
προσθήκη του ή των συνοφειλετών

Στην συνέχεια επιλέγω το πεδίο
προσθήκη συνοφειλέτη
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Εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων του
συνοφειλέτη .

Την συμπληρώνω και επιλέγω αντίστοιχο πεδίο αν είναι ειδικός ή
υποχρεωτικός συνοφειλέτης και στην συνέχεια επιλέγω
προσθήκη για την ανάκτηση των στοιχείων του συνοφειλέτη στην
οθόνη με την λίστα των συνοφειλετών .

Όταν ολοκληρώσω την
διαδικασία εισαγωγής των
συνοφειλετών επιλέγω
Ειδοποίηση συνοφειλετών
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Επάνω και δεξιά στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχούς αποστολής email ενημέρωσης στον συνοφειλέτη
από τον οφειλέτη…

Επιτυχής ενημέρωση συνοφειλέτη

Με την ολοκλήρωση της λίστας των
συνοφειλετών επιλέγω την ειδοποίηση των
συνοφειλετών

Για να συνεχίσω την διαδικασία επιλέγω το πεδίο της ανάλυσης οφειλών ….……..

1. Ανάπτυξη συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών.
Ο συγκεντρωτικός πίνακας οφειλών (Επίπεδο 1) περιλαμβάνει τα παρακάτω
πεδία: {Είδος πιστωτή (Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, Λοιποί φορείς Δημοσίου, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Λοιποί
Χρηματοδοτικοί Φορείς, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι), ΑΦΜ πιστωτή,
Επωνυμία (για ΝΠ) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για ΦΠ), Τελικό Ποσό
οφειλής, Τελικές Εξασφαλίσεις, Ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων,
Ποσοστό απαρτίας5, Ποσοστό συμμετεχόντων, Ποσοστό συμμετεχόντων με
ειδικό προνόμιο6, Κατάσταση Υπαγωγής στη Διαδικασία (Ναι/ Όχι7), Δήλωση
συμμετοχής στη Διαδικασία (Ναι8/ Όχι)}.
5

Το πεδίο υπολογίζεται μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων ελέγχων του άρθρου 2§6 και την
εξαίρεση των μικρών πιστωτών από τη διαδικασία.
6
Τα πεδία «Ποσοστό συμμετεχόντων» και «Ποσοστό συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο»,
ενημερώνονται μετά τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία (βήμα 90).
Εφόσον προκύψουν διαφοροποιήσεις των οφειλών κατά το στάδιο διαπίστωσης απαρτίας
ενημερώνονται εκ νέου .
7
Μετά την ολοκλήρωση του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών η εφαρμογή πραγματοποιεί τους
προβλεπόμενους ελέγχους στο άρθρο 2§6. Το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Όχι» για πιστωτές οι
απαιτήσεις των οποίων: (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000€ και
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Ο συγκεντρωτικός πίνακας οφειλών παράγεται από το σύστημα με βάση τον
πίνακα ανάλυσης οφειλών. Ειδικότερα:
a. Αποτυπώνονται ανά πιστωτή οι συνολικές οφειλές και οι αντίστοιχες
εξασφαλίσεις. Σημειώνεται ότι στις συνολικές οφειλές δεν
περιλαμβάνονται οι οφειλές για τις οποίες ο πίνακας ανάλυσης
οφειλών στο πεδίο «Οφειλές προς ρύθμιση» έχει την τιμή «Όχι»,
καθώς και οι οφειλές για τις οποίες ο οφειλέτης έχει επιλέξει το
check box «Οφειλή που εξαιρείται λόγω μη συνυποβολής αίτησης».
b. Αθροίζονται οι συνολικές οφειλές του οφειλέτη και υπολογίζεται ανά
πιστωτή το ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων.

ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των
20.000.000€ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη. Αν οι απαιτήσεις που εμπίπτουν
στα κριτήρια της περ. α’ υπερβαίνουν αθροιστικά ένα από τα κριτήρια της περ. β’, το πεδίο λαμβάνει
την τιμή «Όχι» για τους πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις έως τη συμπλήρωση του ποσοστού
15% ή του ποσού των 20.000.000€. Για τους λοιπούς πιστωτές, ακόμα και εάν οι απαιτήσεις τους δεν
υπερβαίνουν τα κριτήρια της περ. α’, το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Ναι».
8
Το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Ναι»: (α) για τον πιστωτή που απέστειλε στον οφειλέτη πρόσκληση
συμμετοχής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, (β) για την φορολογική διοίκηση και
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον το συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο
είναι έως 20.000€, στις οποίες δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές οι οποίες έχουν ενταχθεί σε
ρύθμιση και (γ) για τους πιστωτές που δήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Σε κάθε άλλη περίπτωση λαμβάνει την τιμή «Όχι».
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Επιλέγω το πεδίο
Οφειλές

Επιλέγω Προσθήκη
Οφειλής

Εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης της οφειλής προς συγκεκριμένο
πιστωτή την συμπληρώνω και επιλέγω Προσθήκη….

ΕΙΔΗ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
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32
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Συγκεκριμένα στο πεδίο πιστωτής και στην ένδειξη επιλογή με αριστερό κλικ επιλέγω τον αντίστοιχο πιστωτή και
συμπληρώνω τα απαιτούμενα στοιχεία για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την οφειλή προς
34
αυτόν και επιλέγω προσθήκη

Τα στοιχεία:
Είδος,ΑΦΜ,διεύθυνση
πιστωτή
εμφανίζονται
αυτόματα

Συμπληρώνω: το ποσό της οφειλής το
ποσό της εξασφάλισης και
την ημερομηνία γέννησης της οφειλής
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Όταν συμπληρώσω την
καρτέλα οφειλών και επιλέξω
προσθήκη εμφανίζεται η
φόρμα επιβεβαίωσης και
επιλέγω
οκ αν είμαι σίγουρος ή
ακύρωση αν δεν είμαι

Η οφειλή προστέθηκε

1.εμφανίζεται μήνυμα ότι προστέθηκε η οφειλή
2.εμφανίζονται τα πληροφοριακά στοιχεία του
πιστωτή καθώς και το ύψος της οφειλής
3.για να συνεχίσω επιλέγω προσθήκη οφειλής ώστε να
αναφέρω όλες τις οφειλές προς όλους τους πιστωτές
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Τα τρία τελευταία πεδία της φόρμας τα
συμπληρώνω αν η οφειλή αφορά

:



Υφιστάμενη ρύθμιση οφειλών
προς το Δημόσιο



Ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης



Εξαίρεση λόγω μη
συνυποβολής αίτησης

Όταν ολοκληρώσω την συμπλήρωση της
φόρμας επιλέγω προσθήκη και επιστρέφω
στην αρχική οθόνη του 4ου βήματος στο πεδίο
ανάλυση οφειλών όπου έχουν μεταφορτωθεί
τα στοιχεία των πιστωτών από την
συμπλήρωση των αντίστοιχων φορμών
ενημέρωσης στοιχείων οφειλών για τους
πιστωτές…..

Στην καρτέλα αυτή είναι για κάθε πιστωτή τα στοιχεία της φόρμας συμπλήρωσης και επιπλέον
η επιλογή συνοφειλέτες για την συμπλήρωση τυχόν συνοφειλετών και η επιλογή ενέργειες
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1_Επιλέγω Ανάλυση Οφειλών
2_…. Για τον αντίστοιχο πιστωτή
3_ Επιλέγω συνοφειλέτες
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εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης του συνοφειλέτη για τον συγκεκριμένο πιστωτή επιλέγω τον
Συνοφειλέτη/Πλήθος και
στην συνέχεια επιλέγω προσθήκη για την μεταφόρτωση του συνοφειλέτη στην οθόνη της ανάλυσης οφειλής και
τέλος επιλέγω οκ για να επιστρέψω στην αρχική οθόνη του 4ου βήματος…..

Αν είναι εγγυητής
επιλέγει το πεδίο
εγγυητής ….



αρχική
οθόνη του
4ου
βήματος…..
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Η επιλογή ενέργειες μου επιτρέπει :
1.να ελέγξω την ανάλυση οφειλής
επιλέγοντας το πράσινο ανθρωπάκι
οπότε εμφανίζεται η φόρμα ανάλυσης
οφειλών και όταν την ολοκληρώσω
επιλέγω οκ για να επιστρέψω στην
αρχική οθόνη του πεδίου ανάλυσης
οφειλών .
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Ελέγχω την ανάλυση οφειλών και
επιλέγω οκ για επιστροφή στην
αρχική οθόνη ανάλυσης οφειλών
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Αρχική οθόνη ανάλυσης οφειλών

Αν επιλέξω επεξεργασία
οφειλής εμφανίζεται η
αντίστοιχη καρτέλα όπου
μπορώ να κάνω τυχόν
διορθώσεις και στην
συνέχεια επιλέγω
ενημέρωση για να
επιστρέψω στην αρχική
οθόνη της ανάλυσης
οφειλών
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Αρχική οθόνη ανάλυσης οφειλών

Η Τρίτη επιλογή του πεδίου ενέργειες
είναι η διαγραφή της οφειλής που
αφορά τον συγκεκριμένο πιστωτή
επιλέγοντας…..και τότε η αρχική
οθόνη της ανάλυσης οφειλών δεν
εμφανίζει την αντίστοιχη καρτέλα
οφειλής-πιστωτή
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Επιλογή Επισυναπτόμενα αρχεία
δικαιολογητικά……

Δεδομένα οφειλών /πιστωτές…../κατάσταση συμπληρωμένης φόρμας οφειλέτη και
ενημέρωση αν υπάγεται η οφειλή προς τον πιστωτή σε ρύθμιση

44

Στάδιο: Πρόσκληση συνοφειλετών, κριτήρια υπαγωγής στο νόμο, παροχή
άδειας αυτεπάγγελτης αναζήτησης/ χρήσης δεδομένων, εισαγωγή στοιχείων
και φόρτωση δικαιολογητικών

Μετά την Οριστική συνυποβολή αίτησης από Συνοφειλέτη, ο Οφειλέτης εισέρχεται
εκ νέου στην Εφαρμογή και επιλέγει Οριστική Υποβολή αίτησης με αποτέλεσμα την
αυτόματη Ανάθεσή της σε Συντονιστή.
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Συνοφειλέτης


Ειδοποιείται ότι πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια του
taxisnet και να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του (άρθρο 4§3):
 Εισέρχεται στο σύστημα και υποβάλει την αίτηση υπαγωγής του στον Νόμο
OCW, για τα χρέη που συνευθύνεται με τον κύριο οφειλέτη. Σε περίπτωση
συνοφειλετών που έχουν την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου ή
ετερόρρυθμης εταιρείας, η αίτηση αυτή καθίσταται υποχρεωτική (άρθρο
4§3).
 Ενημερώνεται σχετικά και εγκρίνει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεδομένων
του (άρθρο 5§6).
 Παρέχει την άδεια για κοινοποίηση των δεδομένων του μεταξύ των
εμπλεκομένων (άρθρο 5§6).
 Δεσμεύεται να παρέχει ειλικρινή στοιχεία στη διαδικασία (άρθρο 5§7).
 Δικαιούται να ζητήσει από το συντονιστή αντίγραφο του πρακτικού
περαίωσης της διαπραγμάτευσης (άρθρο 8§16).

Α.Ο συνοφειλέτης εισέρχεται στο site της ΕΓΔΙΧ και επιλέγει την εφαρμογή
OCW. Η εφαρμογή OCW εμφανίζει την οθόνη για την εισαγωγή των
διαπιστευτηρίων του TAXISnet (username και password), επιλέγοντας τον
αντίστοιχο ρόλο (λ.χ. συνοφειλέτης, νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας, λογιστής,
κ.λπ.).
 Η εφαρμογή OCW ελέγχει αν η αίτηση του οφειλέτη
βρίσκεται σε κατάσταση οριστική υποβολής. Σε αυτή την
περίπτωση η διαδικασία διακόπτεται.
 Σε περίπτωση που η αίτηση του οφειλέτη βρίσκεται σε
κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης (αίτηση για την
οποία έχει διαπιστωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων
υπαγωγής/ επιλεξιμότητας και εκκρεμεί η εισαγωγή
στοιχείων και δικαιολογητικών), η εφαρμογή OCW
επιτρέπει στον συνοφειλέτη την εκκίνηση της διαδικασίας
συνυποβολής αίτησης (εφόσον ο συνοφειλέτης εισέρχεται
στο σύστημα για πρώτη φορά) ή μεταφέρει τον
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συνοφειλέτη στα στάδια επεξεργασίας και εισαγωγής
στοιχείων.
 Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση συνοφειλέτη σε
κατάσταση οριστικής υποβολής, η εφαρμογή OCW
επιτρέπει στο συνοφειλέτη την επισκόπηση της αίτησής
του, όχι όμως τη μεταβολή στοιχείων αυτής.
B. O συνοφειλέτης επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε (check box) για το εξής:
«Για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, θα λάβει
χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του συνοφειλέτη, από τις
βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και των τραπεζών, στο πλαίσιο της παρεχομένης αδείας του
συνοφειλέτη, για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων του, την
άρση απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων του αρθ. 1 νδ 1059/1971 (Α’ 270)
και φορολογικού απορρήτου του αρθ. 17 ν. 4174/2013 (Α’ 170) που
συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο αρθ. 5
παρ. 6 ν. 4469/2017 (Α’ 62)».
C. Η εφαρμογή OCW ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της
φορολογικής διοίκησης (ΑΑΔΕ) για τον έλεγχο της υπαγωγής του
συνοφειλέτη στο πεδίο εφαρμογής του νόμου (άρθρο 2§2). Τα στοιχεία
αυτά είναι :
a. Βασικά στοιχεία συνοφειλέτη {ΑΦΜ συνοφειλέτη, Τύπος
συνοφειλέτη (ΦΠ ή ΝΠ), Επωνυμία (για ΝΠ) ή Ονοματεπώνυμο/
Πατρώνυμο (για ΦΠ), Ημ/νια έναρξης επιχείρησης (για ΦΠ
επιτηδευματίες και ΝΠ), Λογιστικό σύστημα (για ΦΠ επιτηδευματίες
και ΝΠ )}.
b. Στοιχεία επικοινωνίας συνοφειλέτη {Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ,
Πόλη), τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση)}.
c. Οι δραστηριότητες (ΚΑΔ) της επιχείρησης για τον έλεγχο της
παραγράφου 2 (δηλ. δεν είναι τραπεζικό ίδρυμα, ασφαλιστική
εταιρεία κλπ).


Όσα από τα στοιχεία του παρόντος δεν είναι εφικτό να αντληθούν
αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης (είτε
εξαιτίας έλλειψης διεπαφής είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των
στοιχείων στη βάση δεδομένων) θα καταχωρούνται στο σύστημα ή
θα δηλώνονται από το συνοφειλέτη.

D.Εισαγωγή πίνακα περιουσιακών στοιχείων συνοφειλέτη
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Πεδίο
συνοφειλέτη
…….

Για την υποβολή
της δήλωσής του,
ο συνοφειλέτης
εισάγει το ΑΦΜ
στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του
OCW …….

Επιλέγουμε τον ρόλο και μετά «Είσοδος»:
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1. Αρχικά κάνουμε checkbox για παροχή εξουσιοδότησης αυτεπάγγελτης αναζήτησης
των δεδομένων του συνοφειλέτη και στη συνέχεια «Βεβαίωση στοιχείων»:

Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία που μας ζητά η Εφαρμογή(τα ΦΠ δεν συμπληρώνουν
αυτά τα δύο πεδία) , κάνουμε checkbox για τα κριτήρια υπαγωγής και τέλος
«Αποθήκευση»:
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Ενημέρωση στοιχείων Συνοφειλέτη:

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής του Συνοφειλέτη επιβεβαιώνουμε
με «Συνέχεια»:
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Η Εφαρμογή μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο 3ο Στάδιο : Συνυποβολή στοιχείων
συνοφειλέτη και να επισυνάψουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα Δεδομένα
οφειλών
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Ο Συνοφειλέτης συμπληρώνει τους πιστωτές του, τυχόν Συνοφειλέτες του καθώς και τις
Οφειλές του(η διαδικασία είναι όπως και στον Οφειλέτη):

Πεδίο ανάλυσης οφειλών ……ενημέρωση αν η οφειλή υπάγεται σε
ρύθμιση….(εδώ η μια όχι διότι έχω επιλέξει την διαγραφή της …..
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Αφού ολοκληρωθεί από τον Συνοφειλέτη η συμπλήρωση της αίτησής του, επιβεβαιώνει για
την Οριστική Υποβολή και η Εφαρμογή ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή και τον
Οφειλέτη, ώστε να εισέλθει( ο Οφειλέτης) στην Εφαρμογή για να προχωρήσει σε Οριστική
Υποβολή:
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Στάδιο: Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης
 Ο οφειλέτης επιλέγει την οριστική υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός (1)
μήνα από την αρχική ανάκτηση των δεδομένων οφειλών, το σύστημα
ειδοποιεί τον οφειλέτη ότι πρέπει να επαναλάβει τα βήματα :
 Εισαγωγή πίνακα ανάλυσης οφειλών (άρθρο 5§1β))
 Πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών (άρθρο 5§1γ).
Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του πίνακα ανάλυσης
οφειλών, ο συγκεντρωτικός πίνακας οφειλών ενημερώνεται αυτόματα από την
εφαρμογή.








Η εφαρμογή OCW με βάση το συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών:
a. προσδιορίζει τους πιστωτές οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη
διαδικασία του νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών, βάσει του άρθρου 2§6,
b. ενημερώνει το πεδίο «Κατάσταση Υπαγωγής στη Διαδικασία» το
οποίο λαμβάνει την τιμή «Όχι»,
c. αθροίζει εκ νέου τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη προς ρύθμιση,
d. επανυπολογίζει ανά πιστωτή το ποσοστό επί του νέου συνόλου των
απαιτήσεων και
e. ενημερώνει το πεδίο «Ποσοστό απαρτίας»
Η εφαρμογή OCW ελέγχει το σύνολο των οφειλών προς ρύθμιση. Στην
περίπτωση που το σύνολο των οφειλών προς ρύθμιση είναι μέχρι 20.000,00€,
η διαδικασία διακόπτεται. Για στατιστικούς λόγους η εφαρμογή OCW διατηρεί
το κριτήριο υπαγωγής στο νόμο, βάσει του οποίου δεν προχώρησε η
διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται στο επόμενο
βήμα.
Η εφαρμογή OCW ελέγχει εάν οι συνοφειλέτες που στο πεδίο «Υποχρεωτικός»
έχουν λάβει την τιμή «Ναι», με βάση τον πίνακα συνοφειλετών, έχουν προβεί
στη συνυποβολή αίτησης. Σε περίπτωση που οι εν λόγω συνοφειλέτες δεν
έχουν συνυποβάλει αίτηση, η εφαρμογή OCW δεν επιτρέπει στον οφειλέτη να
προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησης.
Η εφαρμογή OCW ελέγχει εάν οι συνοφειλέτες που στο πεδίο «Υποχρεωτικός»
έχουν λάβει την τιμή «Όχι», με βάση τον πίνακα συνοφειλετών, έχουν προβεί
στη συνυποβολή αίτησης.
Σε περίπτωση που:
a. έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 30 ημερών, ανεξάρτητα με τη
συνυποβολή αίτησης από τους εν λόγω συνοφειλέτες, η διαδικασία
συνεχίζεται στο επόμενο βήμα.
54










b. δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 30 ημερών,
i.
εάν εν λόγω συνοφειλέτες δεν έχουν συνυποβάλει
αίτηση, η εφαρμογή OCW δεν επιτρέπει στον οφειλέτη
να προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησης.
ii.
εάν εν λόγω συνοφειλέτες έχουν συνυποβάλει αίτηση, η
διαδικασία συνεχίζεται στο επόμενο βήμα.
Η εφαρμογή OCW κάνει έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και εφόσον ο
έλεγχος δεν είναι επιτυχής, εμφανίζει στον οφειλέτη τις ελλείψεις που
εντόπισε.
Ο οφειλέτης συμπληρώνει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την εφαρμογή
OCW και επιλέγει εκ νέου την οριστική υποβολή της αίτησης.
Η εφαρμογή OCW κάνει εκ νέου έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και
εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, αποθηκεύει τα στοιχεία της αίτησης και δίνει
μοναδικό αριθμό καταχώρησης στην αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση
επαναλαμβάνονται τα βήματα :
 Η εφαρμογή OCW κάνει έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και
εφόσον ο έλεγχος δεν είναι επιτυχής, εμφανίζει στον οφειλέτη τις
ελλείψεις που εντόπισε.
 Ο οφειλέτης συμπληρώνει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την
εφαρμογή OCW και επιλέγει εκ νέου την οριστική υποβολή της
αίτησης.
Η εφαρμογή OCW με βάση τον ενημερωμένο συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών
ελέγχει εάν η απαίτηση ενός πιστωτή υπερβαίνει ποσοστό 85% των συνολικών
απαιτήσεων κατά του οφειλέτη (άρθρο 2§5). Σε περίπτωση που η απαίτηση
ενός πιστωτή υπερβαίνει ποσοστό 85%, η εφαρμογή OCW:
a. Θέτει την αίτηση σε κατάσταση «Διμερής Διαπραγμάτευση».
b. Ειδοποιεί τον πιστωτή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ότι έχει υποβληθεί αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού από τον
οφειλέτη και τον καλεί να συνδεθεί στην εφαρμογή OCW,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής.
c. Ειδοποιεί τον οφειλέτη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ότι η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι
προσβάσιμη στον πιστωτή μέσω της εφαρμογής OCW, προκειμένου
να εκκινήσει η διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης.
d. Καταγράφει την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης (b-c) σε
πεδίο με τίτλο «Ημερομηνία αποστολής ενημέρωσης».
Ο πιστωτής εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αποστολής ενημέρωσης, έχει
υποχρέωση να ενημερώσει το πεδίο «Επίτευξη Συμφωνίας», αναφορικά με το
αποτέλεσμα της διμερούς διαπραγμάτευσης.
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Σε αντίθετη περίπτωση, η εφαρμογή OCW, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών
από την οριστική υποβολή της αίτησης και εφόσον αυτή δεν έχει τεθεί σε
κατάσταση «Διμερής Διαπραγμάτευση», επιλέγει αυτόματα και με τυχαίο τρόπο
συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών.

Στην συνέχεια
επιλέγω οριστική
υποβολή……

Επιλέγω ….οριστική υποβολή
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Επιβεβαιώνω την οριστική υποβολή επιλέγοντας ναι

Επιτυχής αποστολή email στον
συντονιστή

Στην συνέχεια μεταβαίνω στην
αρχική οθόνη του 5ου βήματος
της διαδικασίας και
εμφανίζονται στην οθόνη τα
ακόλουθα μηνύματα
ενημέρωσης …….
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Μήνυμα
οριστικής
υποβολής της
αίτησης και ο
αρ.πρωτ. της
αίτησης

Στο πεδίο κατάσταση της αίτησης
εμφανίζονται
τα
εξής
πληροφοριακά στοιχεία :
1.οριστικά υποβληθείσα αίτηση
2.αρ.πρωτ.αίτησης
3.ανάθεση σε συντονιστή και
4.ΑΦΜ συντονιστή

Σε περίπτωση άρνησης του συντονιστή ,στην κατάσταση αίτησης
αναφέρει ότι δεν έχει οριστεί συντονιστής…..

Στο 5ο βήμα δεν μπορώ να επιλέξω τα
πεδία με μπλε μπάρα….

Τα βήματα 5&6
ενεργοποιούνται από τον
ορισθέντα συντονιστή
σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τον νόμο
….
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Για να συνεχιστεί η διαδικασία …..θα πρέπει ο συντονιστής αφού προβεί στον σχετικό έλεγχο να επιλέξει το πεδίο
ολοκλήρωσης πληρότητας

………..










Ο Οφειλέτης σε ορισμένες περιπτώσεις 
Καλείται από το συντονιστή να καταθέσει συμπληρωματικά έγγραφα για
την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (άρθρο 7§1).
Εισέρχεται στην αίτηση και συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, βάσει των
υποδείξεων του συντονιστή, ώστε να οριστικοποιηθεί η πληρότητα της
αίτησης και να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση (άρθρο 7§1).
Καλείται από το συντονιστή να καταθέσει εντός πέντε (5) ημερών
αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το ύψος της οφειλής για την οποία
διαφωνεί ο αντίστοιχος πιστωτής (άρθρο 8§2).
Εισέρχεται στην αίτηση και φορτώνει τα τεκμήρια ύψους οφειλής (άρθρο
8§2).
Καλείται από το συντονιστή να καταθέσει συμπληρωματικά έγγραφα κατά
τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, μετά από αίτημα πιστωτών (άρθρο 8§11)
Εισέρχεται στην εφαρμογή και φορτώνει τα απαραίτητα έγγραφα ή
προβαίνει σε αιτιολογημένη άρνηση. (άρθρο 8§11)

Ο οφειλέτης προβαίνει στις παραπάνω ενέργειες μέσω του πεδίου
επισυναπτόμενα
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Αφού επιλέξει επισυναπτόμενα:
1.επιλέγει τύπο εγγράφου
2.επιλογή για ανάκτηση του αρχείου
3.οκ για μεταφόρτωση του αρχείου και επιστροφή στην αρχική οθόνη του
6ου βήματος

Αν η αίτηση είναι πλήρης ο συντονιστής
αποστέλλει στην ΕΓΔΙΧ και στον οφειλέτη την
βεβαίωση ολοκλήρωσης πληρότητας της αίτησης
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