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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν. 4605/2019 

1. Είσοδος Χρηστών στην Εφαρμογή 

Η είσοδος στην πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας πραγματοποιείται 

μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (www.keyd.gov.gr) από το σύνδεσμο για την αίτηση 

υπαγωγής. Στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. εμφανίζονται τέσσερις (4) σύνδεσμοι, όπου ο 

καθένας αφορά τους ρόλους «Αιτών», «Σύζυγος αιτούντα», «Εξαρτώμενο μέλος» και 

«Εγγυητής». O χρήστης ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου 

καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός) που χρησιμοποιεί 

για την είσοδό του στο TAXISnet(εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1 
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2. Δημιουργία/ Επιλογή Αίτησης 

Δημιουργία νέας αίτησης 

Για τη δημιουργία νέας αίτησης, ο χρήστης (αιτών) εισέρχεται στην αρχική οθόνη της 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας όπου και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την 

έναρξη υποβολής αίτησης στο Ν. 4605/2019. Ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Συνέχεια» στη 

σχετική οθόνη που εμφανίζεται (εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2 

 

Στη συνέχεια, ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Δημιουργία Αίτησης» (Εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3 

 

Εάν δεν υπάρχει προγενέστερη ενεργή αίτηση, δημιουργείται νέα και εμφανίζεται το 

μήνυμα «Η Αίτηση δημιουργήθηκε με επιτυχία».  

Σε περίπτωση εκκρεμούς ή ολοκληρωμένης αίτησης, η ΗΠΠΚΚ δεν επιτρέπει τη δημιουργία 

νέας αίτησης, εμφανίζοντας σχετικό μήνυμα (εξαιρούνται οι τυχόν ακυρωμένες αιτήσεις). 

Στη συνέχεια ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Μετάβαση στη Λίστα Αιτήσεων» (Εικόνα 4).  
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Εικόνα 4 

Επιλογή Αίτησης 

Στη «Λίστα Αιτήσεων» εμφανίζεται το ιστορικό αιτήσεων του χρήστη, με βάση την 

Ημερομηνία Καταχώρησης της αίτησης. Για να προβεί σε επεξεργασία της αίτησης, ο 

χρήστης (αιτών) επιλέγει το σχετικό εικονίδιο επεξεργασίας « » από τη στήλη «Ενέργειες» 

(Εικόνα 5). 

Στη λίστα «Κωδικός Αίτησης» εμφανίζεται ο κωδικός κάθε αίτησης μαζί με χρωματική 

ένδειξη της κατάστασης των ενεργών Αιτήσεων. Σημειώνεται ότι: 

 με πράσινο χρώμα σηματοδοτούνται οι αιτήσεις τις πρώτες ημέρες που 

μεταβαίνουν στο εκάστοτε στάδιο 

 με κόκκινο χρώμα σηματοδοτούνται οι αιτήσεις που πλησιάζουν στην εκτιμώμενη 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του εκάστοτε σταδίου 

 με κίτρινο σηματοδοτούνται οι ενδιάμεσες περιπτώσεις 

 
Εικόνα 5 

 

Συναίνεση άρσης απορρήτου 
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Για την περαιτέρω επεξεργασία της αίτησης, είναι απαραίτητη η ανάγνωση του 

μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη και η αποδοχή της Δήλωσης για την Άρση του 

Φορολογικού και Τραπεζικού Απορρήτου του αιτούντα. Για να προχωρήσει στην 

επεξεργασία της αίτησης, ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Συμφωνώ» (Εικόνα 6). Σε 

περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) επιλέξει «Διαφωνώ», η αίτηση δε δύναται να 

προχωρήσει σε επόμενο στάδιο. Η αίτηση παραμένει σε Κατάσταση Προόδου 

«Δημιουργία Νέας Αίτησης». Ο χρήστης (αιτών) μπορεί να επανέλθει σε μεταγενέστερο 

χρόνο και να επιλέξει «Συμφωνώ», ώστε να συμφωνήσει στην άρση του Τραπεζικού και 

Φορολογικού Απορρήτου. 

 
Εικόνα 6  
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3. Συμπλήρωση Βασικών Στοιχείων Αιτούντα 

Επισκόπηση/ Συμπλήρωση Στοιχείων 

Καρτέλα: Βασικά Στοιχεία 

Στην καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα 

(Εικόνα 7) τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. όπου αυτό είναι 

δυνατό (πεδία με γκρι ένδειξη). Επιπλέον, εμφανίζεται ο Αριθμός Αίτησης και η 

Ημερομηνία Δημιουργίας της Αίτησης. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) δεν συμφωνεί με την ορθότητα των 

προσυμπληρωμένων στοιχείων, θα πρέπει να ακυρώσει την αίτηση και να αποταθεί  στο 

Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. για την διόρθωση/ επικαιροποίησή τους. Μετά τη διόρθωση/ 

επικαιροποίηση των στοιχείων του αιτούντα στο Μητρώο, ο χρήστης μπορεί να 

επανυποβάλει νέα αίτηση. 

Σε οποιοδήποτε στάδιο έως την τελική υποβολή, η αίτηση μπορεί να ακυρωθεί από τον 

χρήστη (αιτών) επιλέγοντας «Ακύρωση Αίτησης» από την καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» 

(Εικόνα 7). Σε περίπτωση Ακύρωσης της Αίτησης, μπορεί να δημιουργηθεί νέα αίτηση 

μετά από μια (1) ημερολογιακή ημέρα. 

 
Εικόνα 7 
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3.1. Συμπλήρωση Στοιχείων Πληρεξούσιου Δικηγόρου 

Σε περίπτωση που στην υποβολή της αίτησης έχει συμπράξει πληρεξούσιος δικηγόρος ο 

χρήστης (αιτών) πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» 

στην ενότητα «Πληρεξούσιος Δικηγόρος». Όπου απαιτείται χειροκίνητη συμπλήρωση, τα 

πεδία εμφανίζονται με λευκό φόντο (Εικόνα 8), εκτός από το πεδίο «Πατρώνυμο» που η 

συμπλήρωσή του είναι προαιρετική. Επιπλέον είναι υποχρεωτική η επισύναψη εγγράφου 

που βεβαιώνει το καταχωρημένο ΙΒΑΝ. Ο επιτρεπόμενος από την εφαρμογή τύπος 

αρχείου είναι .pdf. 

 

 Εικόνα 8 

 

Συμπλήρωση Στοιχείων Αιτούντα 

Στη καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» και στην ενότητα «Στοιχεία Αιτούντα» αντλούνται 

αυτοματοποιημένα ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του Αιτούντα. Όπου απαιτείται 

χειροκίνητη συμπλήρωση, τα πεδία εμφανίζονται με λευκό φόντο (Εικόνα 9). Ο αριθμός 

ΑΜΚΑ αντλείται αυτόματα από το Μητρώο της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας 

άντλησης του ΑΜΚΑ από το Μητρώο της ΑΑΔΕ ο χρήστης (αιτών) δύναται να το 

συμπληρώσει χειροκίνητα. Σε περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) έχει δηλώσει στα 

φορολογικά του στοιχεία ότι βρίσκεται σε διάσταση με τον/την σύζυγο, η πλατφόρμα του 
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δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει το πεδίο «Ο/Η σύζυγος δεν συμμετέχει στη διαδικασία 

υποβολής αίτησης» (Εικόνα 9). 

 
Εικόνα 9 

 

Μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος (σε περίπτωση ύπαρξης συζύγου 

ή/και εξαρτώμενων μελών) 

 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει σύζυγο ή/και εξαρτώμενα μέλη, εμφανίζονται στη καρτέλα 

«Βασικά Στοιχεία» το ΑΦΜ συζύγου, το ΑΦΜ (εάν υπάρχει) εξαρτώμενων μελών και ο 

ΑΜΚΑ εξαρτώμενων μελών, όπως είναι διαθέσιμα από το Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.  

Εάν ο/η σύζυγος ή / και τα εξαρτώμενα μέλη δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης 

εισοδήματος, ο χρήστης (αιτών) πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Το μέλος δεν έχει υποχρέωση 

υποβολής δήλωσης εισοδήματος» (Εικόνα 10). Σημειώνεται ότι η εν λόγω ένδειξη δεν 

αναιρεί την υποχρέωση της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών που έχουν ΑΦΜ να 

προβούν σε συναίνεση άρσης απορρήτου για τη συνέχιση της αίτησης. 
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Εικόνα 10 

 

Επιβεβαίωση Στοιχείων Επικοινωνίας 

Στοιχεία Επικοινωνίας Αίτησης 

Τα πεδία «Ηλεκτρονική Διεύθυνση» (εικόνα 11, πλαίσιο 1α) και «Τηλέφωνο» (εικόνα 11, 

πλαίσιο 1β) συμπληρώνονται από τον χρήστη (αιτών). 

 
Εικόνα 11 

 

Για την ταυτοποίηση της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης που έχει καταχωρηθεί, ο χρήστης 

(αιτών) επιλέγει «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης» (εικόνα 11, πλαίσιο 2). Αποστέλλεται 

αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα με κωδικό επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική 
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διεύθυνση του αιτούντα. Με την επιτυχή αποστολή του μηνύματος, εμφανίζεται το 

μήνυμα «Επιτυχία Αποστολής» (εικόνα 12). 

 
Εικόνα 12 

 

Ο χρήστης (αιτών) συμπληρώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης που έχει λάβει στην 

ηλεκτρονική του διεύθυνση, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης» (εικόνα 11, πλαίσιο 3). 

Κατόπιν επιλέγει «Επιβεβαίωση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης» (εικόνα 11, πλαίσιο 4). Με την 

επιτυχή επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, εμφανίζεται το μήνυμα  επιτυχημένης 

επαλήθευσης (εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13 

Δήλωση για έκδοση Οριστικών Αποφάσεων Ν.3869/2010 

Ο χρήστης(αιτών) δηλώνει εάν εμπίπτει σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις, 

επιλέγοντας «Ναι»/ «Όχι»  (εικόνα 14): 

i. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του άρ. 4 του 

ν.3869/2010 (Α΄130) λόγω δόλιας περιέλευσής σας σε αδυναμία πληρωμής. 

ii. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του άρ. 4 του 

ν.3869/2010 (Α’ 130) λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας. 

iii. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που δέχθηκε την αίτηση ακόμα και αν εκπέσατε 

κατά την παρ. 2 του άρ. 11 του ν. 3869/2010. 

iv. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που δέχθηκε την αίτηση ακόμα και αν το σχέδιο 

διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το β' εδάφιο της παρ. 3 του άρ. 9 του ν. 

3869/2010. 

Εάν ο χρήστης έχει επιλέξει «Ναι» σε κάποιο από τα ανωτέρω, τότε επιπρόσθετα 

εμφανίζεται και η παρακάτω επιλογή, όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει «Ναι» ή «Όχι»: 

v. Η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου μέσου 

πριν την υποβολή της αίτησής μου 
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Εικόνα 14 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) επιλέξει «Ναι» σε κάποιο από τα i. έως iv., και η 

απόφαση αυτή δεν έχει αναιρεθεί (επιλογή v. «Όχι»), τότε ο χρήστης (αιτών) θα μπορεί να 

συνεχίσει τη συμπλήρωση των δεδομένων της αίτησης, όμως διευκρινίζεται ότι στο 

στάδιο «Επιλεξιμότητα»,  ο αιτών θα χαρακτηριστεί ως μη επιλέξιμος σύμφωνα με τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας του Ν. 4605/2019. Η επιλογή του πλήκτρου «Επιστροφή» 

μεταφέρει τον χρήστη στη προηγούμενη οθόνη. 
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Μετάβαση αίτησης σε επόμενο στάδιο 

Για τη μετάβαση της αίτησης σε επόμενο στάδιο, ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Επιβεβαίωση 

Στοιχείων» και στη συνέχεια «Μετάβαση στο Επόμενο Στάδιο» (εικόνα 15). Αποστέλλεται 

ενημερωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη (αιτούντα). Σημειώνεται ότι 

με την επιλογή «Επιβεβαίωση Στοιχείων» ο χρήστης (αιτών), επιβεβαιώνει την ορθότητα 

των στοιχείων που έχουν αντληθεί ή συμπληρωθεί. Σημειώνεται ότι, επιλέγοντας το 

πλήκτρο «Μετάβαση στο επόμενο στάδιο», πραγματοποιείται αυτόματη αποθήκευση των 

δεδομένων που έχουν συμπληρωθεί στη καρτέλα «Βασικά Στοιχεία». 

 
Εικόνα 15 

 

Σε περίπτωση που ο Αιτών δεν έχει σύζυγο ή/και εξαρτώμενα μέλη, η αίτηση μεταβαίνει σε 

στάδιο «Άντληση Στοιχείων από Τρίτες Πηγές» (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 16 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα μέλη, τότε στη στήλη «Κατάσταση 

Προόδου Αίτησης» η αίτηση θα εμφανίζεται στο στάδιο «Συναίνεση Άρσης Απορρήτου 

Συζύγου» ή «Συναίνεση Άρσης Απορρήτου Εξαρτώμενων Μελών», αντίστοιχα (εικόνα 17). 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση όπου υφίσταται σύζυγος αλλά και 

εξαρτώμενο/εξαρτώμενα μέλη (με ΑΦΜ),  είναι απαραίτητο να συμφωνήσει στην άρση 

του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου πρώτα ο/η σύζυγος. 

 
Εικόνα 17 
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Λόγοι Αυτοματοποιημένης Ακύρωσης Αίτησης 

Η Πλατφόρμα δύναται να ακυρώσει αυτόματα νέα αίτηση, σε περίπτωση που 

συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι, εμφανίζοντας στο πεδίο «Λόγος Ολοκλήρωσης»: Ακύρωση 

αίτησης από το σύστημα λόγω ελλιπών/εσφαλμένων στοιχείων. Στο πεδίο «Πληροφορίες 

Λόγου Ολοκλήρωσης», δύναται να εμφανιστεί το λεκτικό «Η Αίτηση ακυρώθηκε από το 

σύστημα λόγω ελλιπών/εσφαλμένων στοιχείων για το χρήστη με ΑΦΜ» και αναλυτικά μία 

από τις παρακάτω αιτίες ακύρωσης (εικόνα 18): 

- Δε βρέθηκαν στοιχεία Μητρώου 

- Δε βρέθηκαν στοιχεία Ε1 

- Δε βρέθηκαν στοιχεία Εκκαθαριστικού 

- Αποθανόντας 

- Ανενεργό ΑΦΜ 

 
Εικόνα 18 
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4. Άρση Απορρήτου Συζύγου (εάν υφίσταται) 

Είσοδος στη Πλατφόρμα 

Με την μετάβαση της αίτησης στο στάδιο «Συναίνεση Άρσης Απορρήτου Συζύγου», 

αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στον χρήστη (αιτούντα), που ενημερώνει ότι για την 

συνέχιση της αίτησης είναι απαραίτητη η άρση απορρήτου από τον/την σύζυγο. 

Ο/Η σύζυγος, εισέρχεται ως χρήστης στη πλατφόρμα με τα διαπιστευτήρια (Όνομα 

χρήστη και Κωδικό) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του/ της στο TAXISnet, μέσω της 

διαδικασίας που περιεγράφηκε στην Ενότητα 1. 

Ο χρήστης (σύζυγος) επιλέγει «Συνέχεια» στη σχετική οθόνη που εμφανίζεται (Εικόνα 19). 

 
Εικόνα 19 

Επιλογή Αίτησης 

Στη «Λίστα Αιτήσεων» εμφανίζονται οι σχετικές αιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί από τον 

αιτούντα και αφορούν τον χρήστη (σύζυγο), με βάση την Ημερομηνία Καταχώρησης της 

αίτησης. Για την επεξεργασία και αποδοχή, ο χρήστης(σύζυγος) επιλέγει το εικονίδιο που 

εμφανίζεται δίπλα από την αίτηση που βρίσκεται στο στάδιο «Συναίνεση Άρσης 

Απορρήτου Συζύγου» (Εικόνα 20). 
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Εικόνα 20 

 

Συναίνεση για Άρση Φορολογικού και Τραπεζικού Απορρήτου 

Για τη μετάβαση της αίτησης στο επόμενο στάδιο, είναι απαραίτητη η συναίνεση για 

άρση του Φορολογικού και Τραπεζικού απορρήτου από το χρήστη (σύζυγος), ο οποίος 

συναινεί επιλέγοντας «Συμφωνώ» (εικόνα 21). Σε περίπτωση που ο χρήστης (σύζυγος) 

επιλέξει «Διαφωνώ», η αίτηση δε δύναται να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο. 

 

 
Εικόνα 21 
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Επισκόπηση Στοιχείων 

Σε συνέχεια της άρσης απορρήτου από τον/την σύζυγο, πραγματοποιείται άντληση των 

στοιχείων του/της συζύγου από το Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση αδυναμίας 

άντλησης του ΑΜΚΑ από το Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. ο χρήστης (σύζυγος) δύναται να το 

συμπληρώσει χειροκίνητα (εικόνα 22).  

 

 
Εικόνα 22 

Επιβεβαίωση Στοιχείων Επικοινωνίας 

Τα πεδία «Ηλεκτρονική Διεύθυνση» (εικόνα 23, πλαίσιο 1α) και «Τηλέφωνο» (εικόνα 23, 

πλαίσιο 1β) συμπληρώνονται από τον χρήστη (σύζυγος), όπως εμφανίζεται στην εικόνα 

23. 
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Εικόνα 23 

 

Για την ταυτοποίηση της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης που έχει καταχωρηθεί, ο χρήστης 

(σύζυγος) επιλέγει «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης» (εικόνα 23, πλαίσιο 2). 

Αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα με κωδικό επιβεβαίωσης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε. Με την επιτυχή αποστολή του μηνύματος, 

εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχία Αποστολής» (εικόνα 24).  

 
Εικόνα 24 

 

Ο χρήστης (σύζυγος) συμπληρώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης που έχει λάβει στην 

ηλεκτρονική του διεύθυνση, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης» (εικόνα 23, πλαίσιο 3). 

Κατόπιν επιλέγει «Επιβεβαίωση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης» (εικόνα 23, πλαίσιο 4). Με την 

επιτυχή επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, εμφανίζεται το μήνυμα  επιτυχημένης 

επαλήθευσης (εικόνα 25). 

 

Εικόνα 25 

 

Μετάβαση αίτησης σε επόμενο στάδιο 
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Για τη μετάβαση της αίτησης στο επόμενο στάδιο, ο χρήστης (σύζυγος) επιλέγει 

«Επιβεβαίωση Στοιχείων» και στη συνέχεια «Μετάβαση στο επόμενο στάδιο» (εικόνα 26). 

Σημειώνεται ότι με την επιλογή «Επιβεβαίωση Στοιχείων» ο χρήστης (σύζυγος), 

επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν αντληθεί ή συμπληρωθεί. Η επιλογή 

του πλήκτρου «Επιστροφή» μεταφέρει τον χρήστη στη προηγούμενη οθόνη. 

 

 

 
Εικόνα 26 
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5. Άρση Απορρήτου Εξαρτώμενου Μέλους (εάν υφίσταται) 

Είσοδος στη Πλατφόρμα 

Με την μετάβαση της αίτησης στο στάδιο «Συναίνεση Άρσης Εξαρτώμενου Μέλους», 

αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στον χρήστη (αιτούντα), που ενημερώνει ότι για την 

συνέχιση της αίτησης είναι απαραίτητη η άρση απορρήτου από το εξαρτώμενο μέλος 

(μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν ΑΦΜ). Σε περίπτωση που υφίσταται και 

σύζυγος αλλά και εξαρτώμενα μέλη, θα πρέπει να εισέλθει πρώτα ο/η σύζυγος στη 

πλατφόρμα ώστε να αντληθούν τα στοιχεία του/της από το Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.  

Το εξαρτώμενο μέλος (με ΑΦΜ), εισέρχεται ως χρήστης (εξαρτώμενο μέλος) στη 

πλατφόρμα με τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη και Κωδικό) που χρησιμοποιεί για την 

είσοδό του/ της στο TAXISnet, μέσω της διαδικασίας που περιεγράφηκε στην Ενότητα 1. 

Ο χρήστης (εξαρτώμενο μέλος) επιλέγει «Συνέχεια» στη σχετική οθόνη που εμφανίζεται 

(εικόνα 27). 

 
Εικόνα 27 

Επιλογή Αίτησης 

Στη «Λίστα Αιτήσεων» εμφανίζονται οι σχετικές αιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί από τον 

αιτούντα και αφορούν τον χρήστη (εξαρτώμενο μέλος), με βάση την Ημερομηνία 

Καταχώρησης της αίτησης. Για την επεξεργασία και αποδοχή, ο χρήστης (εξαρτώμενο 

μέλος) επιλέγει το εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα από την αίτηση που βρίσκεται στο 

στάδιο «Συναίνεση Άρσης Απορρήτου Εξαρτώμενου Μέλους» (εικόνα 28). 
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Εικόνα 28 

 

Συναίνεση για Άρση Φορολογικού και Τραπεζικού Απορρήτου 

Για τη μετάβαση της αίτησης στο επόμενο στάδιο, είναι απαραίτητη η συναίνεση σε άρση 

του Φορολογικού και Τραπεζικού απορρήτου από το χρήστη (εξαρτώμενο μέλος), 

επιλέγοντας «Συμφωνώ» (εικόνα 29). Σε περίπτωση που ο χρήστης (εξαρτώμενο μέλος) 

επιλέξει «Διαφωνώ», η αίτηση δε δύναται να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο. 

 
Εικόνα 29 

Επισκόπηση Στοιχείων 

Σε συνέχεια της άρσης απορρήτου από τον χρήστη (εξαρτώμενο μέλος), 

πραγματοποιείται άντληση των στοιχείων του από το Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. Ο χρήστης 

(εξαρτώμενο μέλος) συμπληρώνει τον Α.Μ.Κ.Α. στο σχετικό πεδίο (εικόνα 30).  
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Εικόνα 30 

 

Επιβεβαίωση Στοιχείων Επικοινωνίας 

Τα πεδία «Ηλεκτρονική Διεύθυνση» (εικόνα 31, πλαίσιο 1α) και «Τηλέφωνο (εικόνα 31, 

πλαίσιο 1β) συμπληρώνονται από τον χρήστη(εξαρτώμενο μέλος), όπως εμφανίζεται 

στην εικόνα 31. 

 
Εικόνα 31 

 

Για την ταυτοποίηση της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης που έχει καταχωρηθεί, ο χρήστης 

(εξαρτώμενο μέλος) επιλέγει «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης» (εικόνα 31, πλαίσιο 2). 
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Αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα με κωδικό επιβεβαίωσης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε. Με την επιτυχή αποστολή του μηνύματος, 

εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχία Αποστολής» (εικόνα 32).  

 

 
Εικόνα 32 

 

Ο χρήστης (εξαρτώμενο μέλος) συμπληρώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης που έχει λάβει 

στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης» (εικόνα 31, πλαίσιο 

3). Κατόπιν επιλέγει «Επιβεβαίωση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης» (εικόνα 32, πλαίσιο 4). Με 

την επιτυχή επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, εμφανίζεται το μήνυμα  

επιτυχημένης επαλήθευσης (εικόνα 33). 

 

Εικόνα 33 

Μετάβαση αίτησης σε επόμενο στάδιο 

Για τη μετάβαση της αίτησης στο επόμενο στάδιο, ο χρήστης (εξαρτώμενο μέλος) επιλέγει 

«Επιβεβαίωση Στοιχείων» (εικόνα 34) και στη συνέχεια «Μετάβαση στο επόμενο στάδιο». 

Σημειώνεται ότι με την επιλογή «Επιβεβαίωση Στοιχείων» ο χρήστης (εξαρτώμενο μέλος), 

επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν αντληθεί ή συμπληρωθεί. Η επιλογή 

του πλήκτρου «Επιστροφή» μεταφέρει τον χρήστη στη προηγούμενη οθόνη. 
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Εικόνα 34 

  



Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας 

 

27 

 

6. Στάδιο Άντλησης Στοιχείων 

Με την ολοκλήρωση της συναίνεσης της άρσης του τραπεζικού και φορολογικού 

απορρήτου του αιτούντα και εφόσον συντρέχει περίπτωση, της συναίνεσης άρσης του 

φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του / της συζύγου και των εξαρτώμενων 

μελών, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στον χρήστη (αιτούντα), που ενημερώνει ότι η 

αίτηση έχει μεταβεί στο στάδιο άντλησης στοιχείων από τρίτα συστήματα (εικόνα 35). 

 

 
Εικόνα 35 

 

Ειδικότερα, από την φορολογική διοίκηση (Α.Α.Δ.Ε.) διαβιβάζονται στην πλατφόρμα τα 

κάτωθι στοιχεία: 

(α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων του αιτούντα (Ε1), 

(β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του αιτούντα 

(Εκκαθαριστικό σημείωμα)  

(γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων του 

αιτούντα (ΕΝΦΙΑ). 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση ύπαρξης συζύγου ή / και εξαρτώμενων μελών, από τη 

φορολογική διοίκηση (Α.Α.Δ.Ε.) διαβιβάζονται επιπλέον τα κάτωθι στοιχεία: 

(ε) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων του / της συζύγου ή/ και των 

εξαρτώμενων μελών (Ε1), 

(στ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του / της συζύγου ή/ και 

των εξαρτώμενων μελών (Εκκαθαριστικό σημείωμα), 

(ζ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων του / της 

συζύγου ή/ και των εξαρτώμενων μελών (ΕΝΦΙΑ). 

 

Περαιτέρω, από τους πιστωτές διαβιβάζονται μέσω της Τειρεσίας Α.Ε. τα στοιχεία του 

αιτούντα (του/ της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, εφόσον απαιτείται) που 

αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες: 

(α) οφειλές αιτούντα προς τους πιστωτές, 

(β) στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 

του αιτούντα, όπως έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των πιστωτών, 
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(γ) κινητά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα του/ της συζύγου και των εξαρτώμενων 

μελών που βρίσκονται στη διάθεση των πιστωτών (καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα), καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους. 

 

Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο της άντλησης των στοιχείων από τρίτες πηγές, η οποία 

διαρκεί δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, ο χρήστης (αιτών, σύζυγος/εξαρτώμενο 

μέλος) δε δύναται να επεξεργαστεί το περιεχόμενο της αίτησης παρά μόνο έχει τη 

δυνατότητα προβολής των στοιχείων που έχουν τυχόν αντληθεί. 
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7. Επισκόπηση Στοιχείων από Τρίτες Πηγές και Συμπλήρωση Στοιχείων Αίτησης 

Με την ολοκλήρωση της άντλησης στοιχείων από Τρίτες Πηγές(Πιστωτικά Ιδρύματα και 

Α.Α.Δ.Ε.), ο αιτών, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη (που έχουν ΑΦΜ και έχουν 

πραγματοποιήσει άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου) λαμβάνουν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικό μήνυμα για την είσοδό τους στη Πλατφόρμα. 

Εισέρχεται στη πλατφόρμα όπως περιγράφεται στη σχετική παράγραφο (2.2). Στη 

συνέχεια επιλέγει την αίτηση, η οποία βρίσκεται σε στάδιο «Συμπλήρωση Στοιχείων 

Αίτησης» (εικόνα 36). 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αντλούνται αυτοματοποιημένα από την Α.Α.Δ.Ε. ή/και 

τους Πιστωτές δεν δύναται να τροποποιηθούν εντός της Πλατφόρμας. Σε περίπτωση που 

ο χρήστης (αιτών) δεν συμφωνεί με την ορθότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων, 

θα πρέπει να ακυρώσει την αίτηση και να επικοινωνήσει με την  Α.Α.Δ.Ε. ή/ και τους 

πιστωτές για τη διόρθωση/ επικαιροποίησή τους. Μετά τη διόρθωση/ επικαιροποίηση 

των στοιχείων του αιτούντα, ο χρήστης δύναται να επανυποβάλει νέα αίτηση. 

 

 
Εικόνα 36 

 

Καρτέλα: Βασικά Στοιχεία 

Στην καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» όπως περιγράφεται στη σχετική παράγραφο 

εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα τα οποία αντλούνται αυτόματα από 

το Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. όπου αυτό είναι δυνατό και τα πεδία που έχουν συμπληρωθεί 

χειροκίνητα από τον χρήστη αιτών αλλά και από τους χρήστες σύζυγος (εάν υφίσταται) 

και εξαρτώμενο μέλος (εάν υφίσταται). 

Στην καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» στο στάδιο «Συμπλήρωση Στοιχείων Αίτησης» εμφανίζεται 

ο πίνακας «Πρόοδος Ενεργειών Συμπλήρωσης Αίτησης» (Εικόνα 37). 
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Εικόνα 37 

 

Ο πίνακας παρουσιάζει τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο χρήστης (αιτών) για 

να υποβάλει την αίτησή του. Ο χρήστης (αιτών) μπορεί να επιλέξει το σύμβολο (Εικόνα 

37, πλαίσιο 1) δίπλα σε κάθε ενέργεια ώστε να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να ολοκληρώσει κάθε ενέργεια. Όταν κάποια ενέργεια πληρώνεται εμφανίζεται το 

σχετικό σύμβολο (Εικόνα 37, πλαίσιο 3) στην στήλη «Πλήρωση Ενέργειας». Διαφορετικά 

παραμένει το αρχικό σύμβολο (Εικόνα 37, πλαίσιο 2) που τον ενημερώνει ότι η ενέργεια 

δεν έχει πληρωθεί. 

 

3.1.1. Προσθήκη Εγγυητή/ών (Προαιρετικό) 

 

Ο χρήστης (αιτών) έχει τη δυνατότητα να προσθέσει έναν έως δύο εγγυητές για το 

σύνολο των οφειλών που ρυθμίζει. Η  προσθήκη του εγγυητή εξυπηρετεί όταν ο 

οφειλέτης με βάση την ηλικία του δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το διάστημα της ρύθμισης 

για 25 έτη που προβλέπει ο νόμος γιατί στο μεταξύ θα έχει συμπληρώσει το 80ο έτος της 

ηλικίας του (ν.4638/2019 άρθρο 6 περ. θ ). 

Στην ενότητα «Εγγυητής (Πρωτεύων)» ο χρήστης (αιτών) καταχωρεί στο πεδίο «ΑΦΜ» 

(Εικόνα 38, πλαίσιο 1) το ΑΦΜ του φυσικού προσώπου που προτείνει ως εγγυητή. 

Κατόπιν επιλέγει το πλήκτρο «Αποθήκευση» (Εικόνα 38, πλαίσιο 2).  
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  Εικόνα 38 

 

Εφόσον έχει καταχωρήσει το ΑΦΜ του πρωτεύοντα εγγυητή ενεργοποιείται αντίστοιχο 

πεδίο στην ενότητα «Εγγυητής (Δευτερεύων)» (Εικόνα 39) στο οποίο ο χρήστης αιτών 

καταχωρεί με την ίδια διαδικασία το ΑΦΜ ενός δεύτερου εγγυητή για την περίπτωση που 

ο πιστωτής απορρίψει τον πρωτεύοντα εγγυητή. 

Εικόνα 39 

 

3.1.2. Άρση Απορρήτου Εγγυητή 

Ο εγγυητής πρωτεύων ή δευτερεύων, εισέρχεται ως χρήστης (εγγυητής) στη πλατφόρμα 

με τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη και Κωδικό) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του/ 

της στο TAXISnet, μέσω της διαδικασίας που περιεγράφηκε στην Ενότητα 1. 
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Ο χρήστης (εγγυητής) επιλέγει «Συνέχεια» στη σχετική οθόνη που εμφανίζεται (εικόνα 40). 

Εικόνα 40 

 

Στη «Λίστα Αιτήσεων» εμφανίζονται οι σχετικές αιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί από τον 

αιτούντα και αφορούν τον χρήστη (εγγυητή), με βάση την Ημερομηνία Καταχώρησης της 

αίτησης. Για την επεξεργασία και αποδοχή, ο χρήστης (εγγυητής) επιλέγει το εικονίδιο που 

εμφανίζεται δίπλα από την αίτηση που βρίσκεται στο στάδιο «Συμπλήρωση Στοιχείων 

Αίτησης» (εικόνα 41). 

Εικόνα 41 

 

Για τη μετάβαση της αίτησης στο επόμενο στάδιο, είναι απαραίτητη η συναίνεση σε άρση 

του Φορολογικού απορρήτου από το χρήστη (εγγυητής), επιλέγοντας «Συμφωνώ» 
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(εικόνα 42). Σε περίπτωση που ο χρήστης (εγγυητής) επιλέξει «Διαφωνώ», η αίτηση δε 

δύναται να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο. 

 

Εικόνα 42 

Σε συνέχεια της άρσης απορρήτου από τον χρήστη (εγγυητή), πραγματοποιείται 

άντληση των στοιχείων του από το Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. Ο χρήστης (εγγυητής) 

συμπληρώνει στην ενότητα  «Βασικά Στοιχεία» τα πεδία με λευκό φόντο (εικόνα 43). 

 

Εικόνα 43 

 

Κατόπιν συμπληρώνει στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» τα πεδία με λευκό φόντο 

(Εικόνα 44). 
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Εικόνα 44 

 

Για τη μετάβαση της αίτησης στο επόμενο στάδιο, ο χρήστης (εγγυητής) επιλέγει 

«Επιβεβαίωση Στοιχείων» (εικόνα 44) και στη συνέχεια «Μετάβαση στο επόμενο στάδιο». 

Σημειώνεται ότι με την επιλογή «Επιβεβαίωση Στοιχείων» ο χρήστης (εγγυητής), 

επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν αντληθεί ή συμπληρωθεί. Η επιλογή 

του πλήκτρου «Επιστροφή» μεταφέρει τον χρήστη στη προηγούμενη οθόνη. 

 

Ο χρήστης (εγγυητής) πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα, να άρει το φορολογικό του 

απόρρητο και να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του που αντλούνται πριν ο 

χρήστης (αιτών) προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησής του. Μόλις ο χρήστης 

(εγγυητής) ολοκληρώσει τις άνωθεν ενέργειες, τα πεδία της ενότητας «Βασικά Στοιχεία» θα 

εμφανιστούν στην αίτηση του χρήστη (αιτών)(Εικόνα 45α) κάτω από την ενότητα 

«Εγγυητής» καθώς και επιλεγμένα τα πεδία «Επιβεβαίωση Στοιχείων» και «Άρση 

Φορολογικού Απορρήτου» (Εικόνα 45α). 
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Εικόνα 45α 

Σε περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) επιλέξει το πλήκτρο «Οριστική Υποβολή Αίτησης» 

πριν ένας ή και οι δύο προτεινόμενοι εγγυητές προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, θα 

εμφανισθεί ενημερωτικό μήνυμα (Εικόνα 45β), που θα ρωτάει εάν επιθυμεί να 

προχωρήσει την αίτησή του χωρίς να ληφθούν υπόψιν ο/οι προτεινόμενοι εγγυητές. Εάν 

ο χρήστης (αιτών) επιθυμεί να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της αίτησής του 

επιλέγει το πλήκτρο «Ναι» (Εικόνα 45β, πλαίσιο 1). Εάν επιθυμεί να αναμείνει ώστε ο/οι 

προτεινόμενοι εγγυητές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες επιλέγει το πλήκτρο «Όχι» 

(Εικόνα 45β, πλαίσιο 2). 
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Εικόνα 45β 

 

 

Καρτέλα: Πιστωτές  

Στην καρτέλα «Πιστωτές» αντλούνται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία από τους πιστωτές 

σχετικά με τις οφειλές, εξασφαλίσεις ή/και καταθέσεις.  

Η πλατφόρμα συμπληρώνει τα αναλυτικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο 

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα/ Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων αυτοματοποιημένα (εικόνα 

46). 
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Εικόνα 46 

 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει οφειλές προς λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα/ 

Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων  πέραν των οφειλών/ εξασφαλίσεων/καταθέσεων που 

έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα, επιλέγει το πλήκτρο «Προσθήκη» (εικόνα 46) και 

επιλέγει από τη διαθέσιμη λίστα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων/ Εταιρειών Διαχείρισης 

Απαιτήσεων. Στη συνέχεια επιλέγει «Αποθήκευση»(εικόνα 47). 

 
Εικόνα 47 

 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται στην διαθέσιμη λίστα το 

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα/ Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων» έναντι της οποίας ο 

χρήστης (αιτών) έχει οφειλή, τότε ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Help Desk 

προκειμένου να γίνει η σχετική προσθήκη.  

Κατόπιν, ο αιτών επιλέγει «Αποθήκευση» και η ΗΠΠΚΚ καταχωρεί τη νέα εγγραφή στην 

καρτέλα πιστωτών. Στην ενότητα «Σύνολα Οφειλών ανά Πιστωτή και Εταιρείες Ειδικού 



Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας 

 

38 

 

Σκοπού/ Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων Από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Ε.Σ./ Ε.Α.Α.Δ.Π.) 

» της καρτέλας «Πιστωτές» αποτυπώνονται τα κάτωθι:  

 Το πεδίο «Συνολικό ποσό οφειλής» υπολογίζεται αυτοματοποιημένα το σύνολο 

των οφειλών αθροίζοντας τις οφειλές ανά πιστωτή με βάση την καρτέλα 

«Οφειλές».  

 

 Το πεδίο «Συνολικό ποσό οφειλής προς ρύθμιση» περιλαμβάνει το άθροισμα των 

οφειλών ανά πιστωτή, οι οποίες είναι επιδεκτικές προς ρύθμιση σύμφωνα με τις 

παρ. 2 έως 6 του άρθρου 68 του ν.4605/2019 και υπολογίζεται αυτοματοποιημένα 

αθροίζοντας τις οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης ανά πιστωτή με βάση την 

καρτέλα «Οφειλές». Να σημειωθεί το πεδίο «Συνολικό Ποσό Οφειλής προς 

Ρύθμιση» συμπληρώνεται αυτόματα σε επόμενο στάδιο, με τη πραγματοποίηση 

των διασυνδέσεων ακινήτων, εξασφαλίσεων και οφειλών αφού έχουν 

προσδιοριστεί οι προς ρύθμιση οφειλές. 

 

 Το πεδίο «Συνολικό ποσό προς ρύθμιση» υπολογίζεται αυτοματοποιημένα 

αθροίζοντας τις εγγραφές του πεδίου «Συνολικό ποσό οφειλής προς ρύθμιση». 

 

 Σημειώνεται ότι το πεδίο «Ε.Ε.Σ./Ε.Α.Α.Δ.Π.» περιλαμβάνει τον κάτοχο της 

απαίτησης.  

Καρτέλα: Συνοφειλέτες 

Στην καρτέλα «Συνοφειλέτες» αντλούνται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία των 

συνοφειλετών. 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει λοιπούς συνοφειλέτες σε οφειλές οι οποίες δεν έχουν 

αντληθεί αυτοματοποιημένα, αρχικά επιλέγει «Προσθήκη» (Εικόνα 48) και στη συνέχεια 

επιλέγει από τη σχετική λίστα που εμφανίζεται τον Πιστωτή και καταχωρεί ΑΦΜ 

Συνοφειλέτη και Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία. Κατόπιν, ο αιτών επιλέγει «Αποθήκευση» και 

η ΗΠΠΚΚ καταχωρεί τη νέα εγγραφή στην καρτέλα συνοφειλετών. Σημειώνεται ότι η 

ΗΠΠΚΚ θα επιτρέπει την καταχώρηση πιστωτών οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην 

καρτέλα «Πιστωτές».  
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Εικόνα 48 
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Καρτέλα: Οφειλές 

Στην καρτέλα «Οφειλές» αντλούνται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία οφειλών ανά πιστωτή. 

Ο χρήστης (αιτών), θα πρέπει να δηλώσει εάν για κάποια οφειλή έχει ενταχθεί σε άλλο 

καθεστώς ρύθμισης ή υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης. Εντοπίζει τη σχετική οφειλή και 

επιλέγει το εικονίδιο επεξεργασίας « » από τη στήλη «Ενέργειες» (εικόνα 49). 

 
Εικόνα 49 

 

Στην επόμενη οθόνη, ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Όχι/Ναι» στο πεδίο «Οφειλή που έχει 

ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 

του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ή για την οποία υπάρχει εκκρεμής 

αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές.  

Προαιρετικά, μπορεί να προσθέσει υποστηρικτικό έγγραφο, σχετικά με διευκρινίσεις επί 

της Οφειλής, επιλέγοντας το πλήκτρο «Έγγραφο». Στη συνέχεια ο αιτών επιλέγει 

«Αποθήκευση» (εικόνα 50). 
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Εικόνα 50 

 

7.3.1. Προσθήκη Οφειλής 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει λοιπές οφειλές που δεν έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα,  

στην καρτέλα «Οφειλές» επιλέγει το πλήκτρο «Προσθήκη»  (εικόνα 51).  Σημειώνεται ότι ο 

χρήστης πρέπει να καταχωρεί όλες τις οφειλές επιδεικτικές ρύθμισης, καθώς και τις 

οφειλές που δεν είναι επιδεκτικές ρύθμισης, εφόσον σωρευτικά είναι >2000€. 



Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας 

 

42 

 

 
Εικόνα 51 

 

Στη συνέχεια, καταχωρεί τα στοιχεία της οφειλής που επιθυμεί να προσθέσει, συνδέοντας 

την εν λόγω οφειλή (ανά πιστωτή που έχει προσθέσει χειροκίνητα στην καρτέλα 

«Πιστωτών», όπως περιγράφεται στη σχετική ενότητα), επισυνάπτοντας σχετικό 

δικαιολογητικό έγγραφο (ενδεικτικά βεβαίωση οφειλής) επιλέγοντας το πλήκτρο 

«Έγγραφο», το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω πεδία 

(εικόνα 52): 

 Αριθμό Σύμβασης 

 Αριθμό Λογαριασμού 

 ΑΦΜ Αιτούντα 

 ΑΦΜ Πιστωτή 

 Επωνυμία Πιστωτή 

 Ένδειξη Επιχειρηματικού Προϊόντος 

 Ταυτότητα Οφειλής 

 Κατηγορία Οφειλής 

 Ληξιπρόθεσμη Οφειλή στις 31/12/2018 

 Εταιρείες Ειδικού Σκοπού/ Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και 

Πιστωτές 

 Ποσό Βασικής Οφειλής 

 Νόμισμα Οφειλής 

 Ποσό Τόκων Υπερημερίας 

 Ημερομηνία Γέννησης Οφειλής 

 Ένδειξη Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 

 Ένδειξη για το εάν η Οφειλή έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 

3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 
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4469/2017 (Α΄ 62), ή για την οποία υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης κατά τις 

διατάξεις αυτές 

Στη συνέχεια, επιλέγει το πλήκτρο «Αποθήκευση» (εικόνα 52). 

Σημειώνεται ότι για πιστωτές που έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα, δεν είναι εφικτή η 

προσθήκη εγγραφής οφειλής. Διευκρινίζεται ότι κατά την προσθήκη οφειλής τα ποσά 

πρέπει να καταχωρηθούν σε  ευρώ (€). Σε κάθε περίπτωση σε διακριτό πεδίο θα πρέπει 

να καταχωρείται το νόμισμα που έχει ληφθεί το δάνειο. Στη περίπτωση προσθήκης, τα 

πεδία προς συμπλήρωση εμφανίζονται με λευκό φόντο. 

Μετά τη συμπλήρωση της καρτέλας «Οφειλές» ενημερώνονται τα πεδία «Συνολικό Ποσό 

οφειλής», «Συνολικό ποσό οφειλής προς ρύθμιση» και «Συνολικό Ποσό προς Ρύθμιση» 

της καρτέλας «Πιστωτές». 
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Εικόνα 52 
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Καρτέλα: Ακίνητη Περιουσία 

Στην καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία», στην ενότητα «Κύρια Κατοικία» αντλούνται 

αυτοματοποιημένα τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας, βάσει των στοιχείων της δήλωσης 

εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους (Ε1).  

7.4.1. Επισκόπηση Κύριας Κατοικίας 

Στην ενότητα «Κύρια Κατοικία» εμφανίζεται η Κύρια Κατοικία του Αιτούντα. Ο χρήστης 

(αιτών) μπορεί να επεξεργασθεί ορισμένα από τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του, 

επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας « » από τη στήλη «Ενέργειες» (Εικόνα 53). 

 
Εικόνα 53 

 

Ο χρήστης (αιτών) δύναται να προσθέσει την εμπορική αξία του ακινήτου, επιλέγοντας 

το εικονίδιο επεξεργασίας « » από τη στήλη «Ενέργειες» (εικόνα 53) και στην οθόνη που 

εμφανίζεται, να κάνει τη σχετική καταχώρηση στο πεδίο «Εμπορική αξία βάσει εκτιμητή» 

(πεδίο 1, εικόνα 54). Σε περίπτωση που διαθέτει σχετικό έγγραφο, μπορεί να το επισυνάψει 

επιλέγοντας το πλήκτρο «Έγγραφο» από το πεδίο «Έγγραφο» (πεδίο 2, εικόνα 54). Ο 

επιτρεπόμενος από την εφαρμογή τύπος αρχείου είναι .pdf. 
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Εικόνα 54 

 

 

 

 

Επιπλέον, ο χρήστης (αιτών) έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι διαμένει σε ακίνητο εκτός 

της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η κύρια κατοικία του επικαλούμενος 

επαγγελματικούς λόγους, επιλέγοντας το πεδίο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι η εν λόγω 

κατοικία αφορά σε προσωρινή διαμονή εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που 

ευρίσκεται η κύρια κατοικία μου» (Εικόνα 55, πλαίσιο 1) και επισυνάπτοντας σχετικό 

έγγραφο που τεκμηριώνει τους επαγγελματικούς λόγους επιλέγοντας το πλήκτρο 

έγγραφο (Εικόνα 55, πλαίσιο2). Ο επιτρεπόμενος από την εφαρμογή τύπος αρχείου είναι 

.pdf. 
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Εικόνα 55 

7.4.2. Ενότητα Συγκύριοι  

Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συγκυρίων ο χρήστης (αιτών) μπορεί να τους δηλώσει 

έτσι ώστε οι αιτήσεις τους να μεταβούν μαζί στον πιστωτή. Για να το πράξει επιλέγει το 

πλήκτρο «Προσθήκη» (Εικόνα 56). 
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Εικόνα 56 

 

Στο αναδυόμενο παράθυρο καταχωρεί το ΑΦΜ του συγκυρίου και επιλέγει το πλήκτρο 

«Αποθήκευση» (Εικόνα 57). Ο χρήστης (αιτών) έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει 

πολλαπλούς συγκύριους.  

 

Εικόνα 57 

Μετά την καταχώρηση του ΑΦΜ του συγκύριου μπορεί να επεξεργασθεί την 

καταχώρησή του επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας « » από τη στήλη «Ενέργειες» 

(Εικόνα 58α) ή να τη διαγράψει επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής « » (Εικόνα 58α). 
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Εικόνα 58α 

Σε περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) έχει δηλώσει ως κύρια κατοικία ακίνητο στο οποίο 

δεν κατέχει το 100% της Πλήρους Κυριότητας, κατά την οριστική υποβολή της αίτησής 

του, θα εμφανισθεί ενημερωτικό μήνυμα (Εικόνα 58β). Εάν ο χρήστης (αιτών) επιθυμεί να 

υποβάλει την αίτησή του χωρίς να καταχωρήσει συγκύριο επιλέγει το πλήκτρο «Ναι» 

(Εικόνα 58β, πλαίσιο 1). Εάν επιθυμεί να επιστρέψει στην αίτησή του και να καταχωρήσει 

συγκύριο, επιλέγει το πλήκτρο «Όχι» (Εικόνα 58β, πλαίσιο 2) κι ακολουθεί τη διαδικασία 

που περιεγράφηκε στην αρχή της ενότητας.  

Εικόνα 58β 
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7.4.3. Ενότητα Κτίρια/ Οικόπεδα  

Τα στοιχεία για τους πίνακες  «Κτίρια/Οικόπεδα» και «Γήπεδα» αντλούνται 

αυτοματοποιημένα από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου 

ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου έτους. Ο χρήστης (αιτών), στην ενότητα 

«Κτίρια/ Οικόπεδα», επιλέγει τη/τις εγγραφές που σχετίζονται με τη Κύρια Κατοικία του 

(σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει  δηλώσει στο Ε1). Για να επιλέξει ποιες εγγραφές 

σχετίζονται με την κύρια κατοικία και να επεξεργαστεί τις εγγραφές επιλέγει το εικονίδιο 

επεξεργασίας « »(Εικόνα 59). 

 
Εικόνα 59 

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Ναι» στο πεδίο «Κύρια 

Κατοικία». Για να οριστικοποιήσει την επιλογή της Κύριας Κατοικίας, επιλέγει 

«Αποθήκευση» (Εικόνα 60). 
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Εικόνα 60 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα πεδία «Είδος δικαιώματος Κτίσματος» και «Είδος 

δικαιώματος Οικοπέδου» είναι συμπληρωμένα στην ίδια εγγραφή, η ΗΠΠΚΚ ελέγχει εάν τα 

πεδία «Είδος δικαιώματος», «Ποσοστό συνιδιοκτησίας», «Έτος γέννησης επικαρπωτή» του 

κτίσματος και του οικοπέδου έχουν τις ίδιες τιμές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

απόκλιση ως προς ένα εκ των ανωτέρω πεδίων, η ΗΠΠΚΚ δεν υπολογίζει αυτόματα την 

τιμή του πεδίου «Αξία βάσει ΕΝΦΙΑ» και αναμένει από τον αιτούντα τη συμπλήρωση του 

πεδίου «Εμπορική/ αντικειμενική αξία ακινήτου».  

 

Σημειώνεται ότι το πεδίο «Φορολογητέα αξία» έρχεται βάσει ΕΝΦΙΑ λαμβάνοντας υπόψη 

ποσοστά και είδος κυριότητας. Το πεδίο «Αξία ακινήτου» υπολογίζεται από την εφαρμογή 

και περιλαμβάνει τη συνολική φορολογητέα αξία.  

Σημειώνουμε ότι η αξία ΕΝΦΙΑ δεν ταυτίζεται με την αντικειμενική αλλά είναι ποσοστό. 
 

7.4.4. Δήλωση Διαγραφής Κτιρίων/Οικοπέδων 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα διαγραφής εγγραφών που έχουν αντληθεί 

αυτοματοποιημένα. Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών επιλέγει την ένδειξη «Δήλωση 

Διαγραφής» και επισυνάπτει σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και «Αποθήκευση» (Εικόνα 

61). Ο επιτρεπόμενος από την εφαρμογή τύπος αρχείου είναι .pdf. 
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Εικόνα 61 

 

7.4.5. Προσθήκη Κτιρίων/ Οικοπέδων 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει λοιπά ακίνητα που δεν έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα, 

επιλέγει το πλήκτρο «Προσθήκη»  (εικόνα 62) και καταχωρεί τα στοιχεία των ακινήτων που 

επιθυμεί να προσθέσει, επισυνάπτοντας σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο (ενδεικτικά 

«Τροποποιητική δήλωση Ε9»).  

Σημειώνεται ότι ο χρήστης (αιτών)  σε περίπτωση που υπάρχουν ακίνητα στην αλλοδαπή 

ή μεταβολές ακινήτων που δεν εμφανίζονται στην τελευταία πράξη Διοικητικού 

προσδιορισμού φόρου (ΕΝΦΙΑ) καταχωρεί τις σχετικές εγγραφές, επισυνάπτοντας το 

σχετικό δικαιολογητικό. Ο επιτρεπόμενος από την εφαρμογή τύπος αρχείου είναι .pdf. 
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Εικόνα 62 

Με την επιλογή «Προσθήκη» εμφανίζεται σχετική οθόνη όπου ο χρήστης(αιτών) 

συμπληρώνει τα σχετικά πεδία (Εικόνα 63).  
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Εικόνα 63 

 

Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης «Το ακίνητο 

αποθηκεύτηκε με επιτυχία» (Εικόνα 64). 
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Το πεδίο «Αξία Κύριας Κατοικίας Βάσει Νόμου» περιλαμβάνει την αξία της κύριας 

κατοικίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το εδάφιο α’, της παραγράφου 3, του άρθρου 

70, του ν.4605/2019 (Α’ 52) λαμβάνοντας υπόψη την εγγραφή που επιλέγεται ως κύρια 

κατοικία στην ενότητα «Κτίρια/Οικόπεδα» (εικόνα 48). 

 

Εικόνα 64 

Το πεδίο «Αξία Κτιρίων/Οικοπέδων Πλην Κύριας Κατοικίας Βάσει Νόμου» περιλαμβάνει την 

αξία των ακινήτων (πέραν της κύριας κατοικίας) που υπολογίζεται σύμφωνα με το 

εδάφιο γ’, της παραγράφου 3, του άρθρου 70, του ν.4605/2019 (Α’ 52) λαμβάνοντας 

υπόψη τις εγγραφές για τις οποίες το πεδίο «Δήλωση κύριας κατοικίας» έχει την τιμή «Όχι» 

(εικόνα 65). 

Μετά τη συμπλήρωση  της αίτησης από το/ τη σύζυγο ή/ και τα εξαρτώμενα μέλη 

(εφόσον συντρέχει περίπτωση), οριστικοποιείται η τιμή του πεδίου «Αξία 

Κτιρίων/Οικοπέδων Πλην Κύριας Κατοικίας Οικογένειας Βάσει Νόμου». (εικόνα 65) 



Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας 

 

56 

 

Εικόνα 65 

7.4.6. Ενότητα Γήπεδα 

Το πεδίο «Αξία γηπέδου βάσει του ν.4605/19 αρθ.70 παρ.3»  συμπληρώνεται υποχρεωτικά 

από τον χρήστης (αιτών). Για τη συμπλήρωση ο αιτών επιλέγει εικονίδιο επεξεργασίας « » 

στην αντίστοιχη εγγραφή. Στην οθόνη που εμφανίζεται, καταχωρεί τα απαραίτητα πεδία 

και κατόπιν επιλέγει «Αποθήκευση» (εικόνα 66). 
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Εικόνα 66 
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7.4.7. Δήλωση Διαγραφής Γηπέδων 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα διαγραφής εγγραφών που έχουν αντληθεί 

αυτοματοποιημένα. Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών επιλέγει «Ναι» στην ένδειξη «Δήλωση 

Διαγραφής» και επισυνάπτει σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο. Στη συνέχεια επιλέγει το 

πλήκτρο «Αποθήκευση» (εικόνα 67). 

 
Εικόνα 67 
 

7.4.8. Προσθήκη Γηπέδου 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει λοιπά γήπεδα που δε έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα, 

επιλέγει το πλήκτρο «Προσθήκη» (εικόνα 68) και καταχωρεί τα στοιχεία των γηπέδων που 

επιθυμεί να προσθέσει, επισυνάπτοντας σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο (ενδεικτικά 

«Τροποποιητική δήλωση Ε9»). 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν γήπεδα στην αλλοδαπή ή μεταβολές 

γηπέδων που δεν εμφανίζονται στην τελευταία πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

(ΕΝΦΙΑ) ο χρήστης (αιτών)  καταχωρεί τις σχετικές εγγραφές, επισυνάπτοντας το σχετικό 

δικαιολογητικό.  
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Εικόνα 68 

Για τα πεδία «Αξία Γηπέδων Πλην Κύριας Κατοικίας Βάσει Νόμου», «Αξία Γηπέδων Πλην 

Κύριας Κατοικίας Οικογένειας Βάσει Νόμου», ακολουθείται η ίδια λογική όπως και στα 

πεδία «Αξία Κτιρίων/Οικοπέδων Πλην Κύριας Κατοικίας Βάσει Νόμου», «Αξία 

Κτιρίων/Οικοπέδων Πλην Κύριας Κατοικίας Βάσει Νόμου» που περιγράφονται στην 

προηγούμενη ενότητα. 

Καρτέλα: Εξασφαλίσεις Ακίνητης Περιουσίας 

Στον ενότητα «Εξασφαλίσεις Ακίνητης Περιουσίας» εμφανίζονται εγγραφές 

εξασφαλίσεων που έχουν αποσταλεί από Πιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες Ειδικού Σκοπού 

καθώς και από Εταιρίες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (εικόνα 53). Ο 

χρήστης (αιτών) εντοπίζει τις εγγραφές που σχετίζονται με τη Κύρια Κατοικία του, επιλέγει 

το εικονίδιο επεξεργασίας « » από τη στήλη «Ενέργειες» (εικόνα 69). 
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Εικόνα 69 

Στη συνέχεια, ο χρήστης(αιτών) επιλέγει «Ναι» στο πεδίο «Εξασφάλιση Κύριας Κατοικίας» 

και επιλέγει το πλήκτρο «Αποθήκευση» (εικόνα 70). 

 
Εικόνα 70 
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Σε περίπτωση ύπαρξης εγγραφής προσημείωσης που αφορά τον ίδιο πιστωτή και ο 

κωδικός ακινήτου είναι κοινός με άλλη εγγραφή για την οποία στο πεδίο «Κύρια Κατοικία» 

επιλέχθηκε από τον χρήστη η τιμή «Ναι», επιλέγεται αυτόματα και η δεύτερη εγγραφή. 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει εξασφαλίσεις ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν αντληθεί 

αυτοματοποιημένα, επιλέγει το πλήκτρο «Προσθήκη» (εικόνα 69) και καταχωρεί τα 

στοιχεία των εξασφαλίσεων, επισυνάπτοντας σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο (εικόνα 

71). 
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Εικόνα 71 
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Στην περίπτωση αυτή κατά την συμπλήρωση των επιμέρους πεδίων και συγκεκριμένα 

στο πεδίο «Κωδικός Ακινήτου» εμφανίζεται λίστα επιλογής με δυνατές τιμές προς επιλογή. 

Πρόκειται για τους κωδικούς Α.Τ.ΑΚ. που είναι διαθέσιμοι στην καρτέλα «Ακίνητη 

Περιουσία», καθώς και την αντίστοιχη Διεύθυνση του ακινήτου. Στη συνέχεια, ο 

χρήστης(αιτών) επιλέγει «Αποθήκευση». 

Με την οριστικοποίηση της νέας εγγραφής και με επιλογή αποθήκευση, εμφανίζεται το 

μήνυμα «Η Εξασφάλιση Ακίνητης Περιουσίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία» (εικόνα 72).  

Σημειώνεται ότι η ενότητα «Εξασφαλίσεις Κύριας Κατοικίας» συμπληρώνεται 

αυτοματοποιημένα με βάση τις εγγραφές για τις οποίες  έχει επιλέγει «Ναι» στο πεδίο 

«Κύρια Κατοικία» της ενότητας «Εξασφαλίσεις Ακίνητης Περιουσίας» (εικόνα 72). 

Εικόνα 72 

 

Καρτέλα: Αυτόματη Αντιστοίχιση Πρώτης Κατοικίας 

Ο χρήστης (αιτών) μπορεί να χρησιμοποιήσει την καρτέλα «Αυτόματη Αντιστοίχιση 

Πρώτης Κατοικίας» για να δηλώσει ποιο ακίνητο από τον πίνακα «Κτίρια/Οικόπεδα» 

αποτελεί την κύρια κατοικία επιλέγοντας το σύμβολο της επιλογής « » (Εικόνα 81, 

πλαίσιο 1).  
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Εικόνα 81 

Με την επιλογή της κύριας κατοικίας εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα που ενημερώνει το 

χρήστη (αιτών) ότι «Ολοκληρώθηκε η αντιστοίχιση κτιρίων και εξασφαλίσεων ακίνητης 

περιουσίας με την πρώτη κατοικία. Παρακαλώ όπως ελέγξετε και επιβεβαιώσετε την 

ορθότητα της αυτόματης αντιστοίχισης.» (Εικόνα 82). 

 

Εικόνα 82 

Κατόπιν, ο χρήστης (αιτών)δύναται να αντιστοιχίσει την εξασφάλιση στην κύρια κατοικία 

του Επιλέγοντας το πλήκτρο «Εκτέλεση» (Εικόνα 81, πλαίσιο 2). Επιλέγοντας το πλήκτρο 

της επισκόπησης « » (Εικόνα 81, πλαίσιο 3), ο χρήστης αιτών δύναται να εμφανίσει όλες 

τις εξασφαλίσεις που αντιστοιχούν σε αυτό το ακίνητο. Εάν συμφωνεί με τις εξασφαλίσεις 

που αντιστοιχήθηκαν στην κύρια κατοικία του, ο χρήστης (αιτών) επιλέγει το πλήκτρο 

«Αποθήκευση» (Εικόνα 81, πλαίσιο 4). 

Με την επιλογή του πλήκτρου «Αποθήκευση» εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον 

χρήστη ότι «Η αποθήκευση έγινε με επιτυχία» (Εικόνα 83). 

 

 Εικόνα 83 
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Ορισμός Οφειλών Επιδεκτικών Ρύθμισης  

Με την ολοκλήρωση των βημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 7.4 και 7.5 του 

Οδηγού σχετικά με τον καθορισμό της κύριας κατοικίας και τη διασύνδεσή της με 

εξασφάλιση και οφειλή (η εκάστοτε εξασφάλιση συνδέεται με τον αριθμό υφιστάμενης 

σύμβασης), πλέον εμφανίζονται οι οφειλές που είναι επιδεκτικές προς ρύθμιση στις 

Καρτέλες «Οφειλές» και «Πιστωτές».  

Η πλατφόρμα ελέγχει για κάθε οφειλή (τόσο στις αυτόματες εγγραφές, όσο και στις 

καταχωρημένες από τον αιτούντα) εάν πληρούνται   οι κατωτέρω συνθήκες:  

(α) Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την 31η /12/2018,  

(β) Ένδειξη μη ύπαρξης εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου  

(γ) Σύνδεση εξασφάλισης με κύρια κατοικία αιτούντος και 

(δ) Ένδειξη μη ύπαρξης ρύθμισης σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 

153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ή 

εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές, 

και στη συνέχεια σηματοδοτεί το πεδίο «Οφειλή επιδεκτική ρύθμισης» με «» ή «» (εικόνα 

73). 

 

 

Καρτέλα Οφειλών 

Εικόνα 73 

Καρτέλα Πιστωτών 

Στην Καρτέλα Πιστωτών εμφανίζεται το «Συνολικό Ποσό Οφειλής Προς Ρύθμιση» ανά 

Πιστωτή και Εταιρείες Ειδικού Σκοπού/ Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων Από Δάνεια και 
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Πιστώσεις (Ε.Ε.Σ./ Ε.Α.Α.Δ.Π.) (εικόνα 74). Επιπλέον στο τέλος της καρτέλας εμφανίζεται 

πεδίο με το «Συνολικό Ποσό προς Ρύθμιση» λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

οφειλών προς ρύθμιση για το σύνολο των Πιστωτών και Εταιρειών Ειδικού Σκοπού/ 

Εταιρειών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις). 

Εικόνα 74 

Καρτέλα: Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 

Στην καρτέλα «Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία» περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα 

Η ενότητα «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα» συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα με τα 

στοιχεία καταθέσεων (εικόνα 75). Στο πεδίο «Αξία Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων» 

αποτυπώνεται το σύνολο της αξίας χρηματοπιστωτικών προϊόντων του αιτούντα.  

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης από το/ τη σύζυγο ή/ και τα εξαρτώμενα μέλη 

(εφόσον συντρέχει περίπτωση), οριστικοποιείται η τιμή  του πεδίου «Συνολική Αξία 

Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων», στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο της αξίας 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών. 
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Εικόνα 75 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) έχει χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δεν έχουν 

αντληθεί αυτοματοποιημένα,  επιλέγει το πλήκτρο «Προσθήκη» και καταχωρεί τα 

απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν στα προϊόντα αυτά. Εάν απαιτείται, ο χρήστης 

(αιτών) δύναται να επισυνάψει σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο, επιλέγοντας το πλήκτρο 

«Προσθήκη». Για την αποθήκευση των αλλαγών, ο χρήστης (αιτών) επιλέγει 

«Αποθήκευση» (εικόνα 76). 
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Εικόνα 76 

 

Επιβατικά Αυτοκίνητα Ι.Χ: Η ενότητα «Επιβατικά Αυτοκίνητα Ι.Χ» συμπληρώνεται 

αυτοματοποιημένα με τα στοιχεία των επιβατικών οχημάτων από την δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου έτους (Εικόνα 77). Σε περίπτωση που ο 

αιτών έχει επιβατικά οχήματα που δεν έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα 

(συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών οχημάτων στην αλλοδαπή),  επιλέγει το πλήκτρο 

«Προσθήκη» και καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία.  

 

Στο πεδίο «Αξία Επιβατικών Αυτοκινήτων Ι.Χ.» αποτυπώνεται το σύνολο της αξίας 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων του αιτούντα (εικόνα 77) 

 

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης από τον/ τη σύζυγο (εφόσον συντρέχει περίπτωση), 

οριστικοποιείται η τιμή  του πεδίου «Συνολική Αξία Επιβατικών Αυτοκινήτων Ι.Χ.». Στο πεδίο 

«Συνολική Αξία Επιβατικών Αυτοκινήτων Ι.Χ.» αποτυπώνεται το σύνολο της αξίας 

επιβατικών αυτοκινήτων αιτούντα και συζύγου. 
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Σημειώνεται ότι η αξία του μέσου μεταφοράς συμπληρώνεται από τον αιτούντα βάσει της 

ΚΥΑ 39095/05.04.2019 «Προσδιορισμός της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου 

επιλεξιμότητας του Ν. 4605/2019 (Α’ 52)». Ο χρήστης (αιτών) δεν χρειάζεται να επισυνάψει 

σχετικό έγγραφο για την επαλήθευση της αξίας του μέσου μεταφοράς. Σε περίπτωση 

που το περιουσιακό στοιχείο δεν βρίσκεται πλέον στη κατοχή του χρήστη, και ο χρήστης 

επιθυμεί να το διαγράψει, θα πρέπει να δηλώσει αξία €0, στο πεδίο «Αξία Μεταφορικού 

Μέσου». 

 

 
Εικόνα 77 

 

Σκάφη Αναψυχής Ι.Χ.: Η ενότητα «Σκάφη Αναψυχής Ι.Χ.» συμπληρώνεται 

αυτοματοποιημένα με τα στοιχεία των σκαφών αναψυχής από την δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου έτους (Εικόνα 78). Σε περίπτωση που ο αιτών έχει σκάφη 

αναψυχής που δεν έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα (συμπεριλαμβανομένων των 

σκαφών αναψυχής στην αλλοδαπή),  επιλέγει το πλήκτρο «Προσθήκη» και καταχωρεί τα 

απαιτούμενα στοιχεία, επισυνάπτοντας σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο. 

Στο πεδίο «Αξία Σκαφών Αναψυχής Ι.Χ.» αποτυπώνεται το σύνολο της αξίας 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων του αιτούντα.  

 

Μετά τη συμπλήρωση  της αίτησης από τον/ τη σύζυγο (εφόσον συντρέχει περίπτωση), 

οριστικοποιείται η τιμή του πεδίου «Αξία Σκαφών Αναψυχής Ι.Χ.». Στο πεδίο «Συνολική Αξία 

Σκαφών Αναψυχής Ι.Χ.» αποτυπώνεται το σύνολο της αξίας σκαφών αναψυχής του 

αιτούντα και συζύγου. Σε περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο δεν βρίσκεται πλέον 

στη κατοχή του χρήστη, και ο χρήστης επιθυμεί να το διαγράψει, θα πρέπει να δηλώσει 

αξία €0 στο πεδίο «Αξία Μεταφορικού Μέσου». 
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Εικόνα 78 

 

Αεροσκάφη, Ελικόπτερα Ι.Χ και Ανεμόπτερα: Η ενότητα «Αεροσκάφη, Ελικόπτερα Ι.Χ και 

Ανεμόπτερα» συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα με τα στοιχεία αεροσκαφών, 

ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του 

τελευταίου έτους (Εικόνα 79). Σε περίπτωση που ο αιτών έχει στοιχεία που δεν έχουν 

αντληθεί αυτοματοποιημένα (συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών, ελικοπτέρων και 

ανεμοπτέρων στην αλλοδαπή),  επιλέγει το πλήκτρο «Προσθήκη» και καταχωρεί τα 

απαιτούμενα στοιχεία, επισυνάπτοντας σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο. 

Στο πεδίο «Αξία Αεροσκαφών, Ελικοπτέρων Ι.Χ. και Ανεμόπτερων» αποτυπώνεται το 

σύνολο της αξίας χρηματοπιστωτικών προϊόντων του αιτούντα. Σε περίπτωση που το 

περιουσιακό στοιχείο δεν βρίσκεται πλέον στη κατοχή του χρήστη, και ο χρήστης επιθυμεί 

να το διαγράψει, θα πρέπει να δηλώσει αξία €0 στο πεδίο «Αξία Μεταφορικού Μέσου». 

 

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης από τον/ τη σύζυγο (εφόσον συντρέχει περίπτωση), 

οριστικοποιείται η τιμή του πεδίου «Αξία Αεροσκαφών, Ελικοπτέρων Ι.Χ. και 

Ανεμόπτερων». Στο πεδίο «Συνολική Αξία Αεροσκαφών, Ελικοπτέρων Ι.Χ. και 

Ανεμόπτερων» αποτυπώνεται το σύνολο της αξίας αεροσκαφών, ελικοπτέρων και 

ανεμοπτέρων αιτούντα και συζύγου. 

 

 
Εικόνα 79 
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Καρτέλα: Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα 

Η καρτέλα «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα βάσει 

των στοιχείων εισοδήματος, τα οποία έχουν αντληθεί από την ΑΑΔΕ μέσω της πράξης 

διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού 

σημειώματος) του τελευταίου φορολογικού έτους.  

Σημειώνεται ότι ως «συνολικό ετήσιο εισόδημα» νοείται το καθαρό εισόδημα βάσει του 

άρθρου 69, σημείο δ) του N. 4605/2019. 

 

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης από το/ τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη (εφόσον 

συντρέχει περίπτωση) προστίθενται στην ανωτέρω ενότητα, αντίστοιχες εγγραφές ανά 

μέλος της οικογένειας.  

 

Το πεδίο «ετήσιο οικογενειακό εισόδημα» αφορά στο σύνολο των εισοδημάτων της 

οικογένειας και είναι το άθροισμα των τιμών της Στήλης «Ετήσιο καθαρό εισόδημα» 

(εικόνα 80). 

 

 
Εικόνα 80 

 

Επισύναψη λοιπών δικαιολογητικών 

Ο αιτών δύναται να υποβάλει επιπρόσθετα δικαιολογητικά / έγγραφα από τη καρτέλα 

«Λοιπά Δικαιολογητικά», επιλέγοντας «Προσθήκη» (εικόνα 84) και στη συνέχεια τον τύπο 

του δικαιολογητικού / πρόσθετου εγγράφου από διαθέσιμη λίστα, επισυνάπτοντας το 

σχετικό αρχείο σε μορφή .pdf (εικόνα 85). 
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Εικόνα 84 

Εικόνα 85 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επιλεγεί από αιτούντα/ σύζυγο/ εξαρτώμενο μέλος το 

είδος εγγράφου «Έλλειψη ή σφάλμα δεδομένων» αποστέλλεται μήνυμα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του αιτούντα ώστε ο τελευταίος εφόσον επιθυμεί να προβεί σε ακύρωση της 

αίτησης. 

Συμπλήρωση Στοιχείων από Σύζυγο και Εξαρτώμενα Μέλη 

Συμπλήρωση στοιχείων αίτησης πραγματοποιούν σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη με ΑΦΜ 

που έχουν ήδη συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού της απορρήτου. 

Σε σύζυγο και εξαρτώμενα μέλη κατά την είσοδό τους στο εν λόγω στάδιο εμφανίζονται 

οι κάτωθι καρτέλες: 

o Καρτέλα: Βασικά Στοιχεία 
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o Καρτέλα: Ακίνητη Περιουσία 

o Καρτέλα: Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 

o Καρτέλα: Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα 

o Καρτέλα: Λοιπά Δικαιολογητικά 

Πιο συγκεκριμένα σε αντίθεση με τον αιτούντα, στον/στην σύζυγο και τα εξαρτώμενα 

μέλη δεν θα είναι διαθέσιμες οι Καρτέλες: Πιστωτές, Συνοφειλέτες, Οφειλές, Εξασφαλίσεις 

Ακίνητης Περιουσίας. 

Σε κάθε περίπτωση στις καρτέλες που έχει πρόσβαση ο/η σύζυγος και το κάθε 

εξαρτώμενο μέλος (με ΑΦΜ), έχει τη δυνατότητα να επισκοπήσει και να συμπληρώσει 

μόνο τα δικά του στοιχεία. 

Βασικά Στοιχεία 

Στην καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» ο/η σύζυγος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πίνακα 

«Πρόοδος Ενεργειών Συμπλήρωσης Αίτησης» μέσω της διαδικασίας που περιεγράφηκε 

στην ενότητα «Καρτέλα: Βασικά Στοιχεία». 

Ακίνητη Περιουσία 

Στην καρτέλα «Ακίνητη περιουσία» στην ενότητα «Κύρια Κατοικία» εμφανίζεται η κύρια 

κατοικία του αιτούντα όπως έχει δηλωθεί στο Ε1. 

Αναμένεται από το/ τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη (εφόσον υπάρχουν) για την 

συμπλήρωση της σχετικής καρτέλας να εκτελέσουν τις ίδιες ενέργειες με τον αιτούντα. 

Οι σχετικές ενέργειες περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες 7.4.2 έως 7.4.7. 

Στους Πίνακες «Κτίρια/Οικόπεδα», «Γήπεδα», ο/η σύζυγος και το κάθε εξαρτώμενο μέλος 

(με ΑΦΜ) έχει τη δυνατότητα να δει και να συμπληρώσει μόνο τα δικά του στοιχεία. Δεν 

θα είναι διαθέσιμα προς επισκόπηση τα δεδομένα του αιτούντα, ούτε τα συνολικά ποσά 

σε επίπεδο οικογένειας. 

Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 

Στην καρτέλα «Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία» εμφανίζονται πίνακες με τα 

Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα και τα Μεταφορικά Μέσα. Για την συμπλήρωση της σχετικής 

καρτέλας από τον/την σύζυγο και εξαρτώμενα Μέλη αναμένεται να εκτελέσει τις ίδιες 

ενέργειες με τον αιτούντα. Οι σχετικές ενέργειες περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 

7.7. Τα εξαρτώμενα μέλη με ΑΦΜ, αναμένεται να συμπληρώσουν/επιβεβαιώσουν μόνο 

την ενότητα Χρηματοπιστωτικών προϊόντων.  
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8. Υπολογισμός και Επισκόπηση Επιλεξιμότητας 

Καρτέλα: Επιλεξιμότητα 

Στην καρτέλα «Επιλεξιμότητα» εμφανίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το όριο 

που είναι απαραίτητο κατά περίπτωση, και η τιμή που πληροί ο αιτών (Εικόνα 85). Σε 

περίπτωση όπου το κριτήριο πληρείται, εμφανίζεται το σύμβολο (). Σε αντίθετη 

περίπτωση εμφανίζεται το σύμβολο (). Σημειώνεται ότι εάν είναι επιλέξιμος ο αιτών, θα 

εμφανίζεται η ένδειξη «Επιλεξιμότητα: » στο κάτω μέρος τα Οθόνης. 

Αναλυτικά τα κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Ακολουθεί περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα αναλυτικά σημεία εμφάνισής 

τους στην πλατφόρμα καθώς και τα όρια που πρέπει να πληρούνται ανά περίπτωση: 

1. Εμπράγματο Δικαίωμα Κύριας Κατοικίας 

Αντλείται αυτόματα από τη ΗΠΠΚΚ σύμφωνα με το Ε1. Στην καρτέλα «Ακίνητη 

Περιουσία», στην ενότητα «Κύρια Κατοικία», υπάρχει εγγραφή Κύριας Κατοικίας και 

το πεδίο Μισθωμένη ή Δωρεάν Παραχωρημένη εμφανίζεται με (). 

2. Προσημείωση Κύριας Κατοικίας 

Στη καρτέλα «Εξασφαλίσεις Κύριας Κατοικίας» στην ενότητα «Εξασφαλίσεις Κύριας 

Κατοικίας» τα στοιχεία της Κύριας Κατοικίας έχουν συμπληρωθεί. 

3. Αξία Κύριας Κατοικίας 

Πρόκειται για την «Αξία Κύριας Κατοικίας Βάσει Νόμου», η οποία εμφανίζεται στην 

καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία». Σε περίπτωση που στην καρτέλα «Οφειλές» δεν 

υπάρχουν εγγραφές που αφορούν τη Κύρια Κατοικία και δεν αφορούν 

επιχειρηματικά δάνεια, σύμφωνα με το Νόμο, το όριο επιλεξιμότητας είναι 

€250.000. Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγραφές που σχετίζονται με τη Κύρια 

Κατοικία και αφορούν επιχειρηματικά δάνεια, το όριο επιλεξιμότητας σύμφωνα με 

το Νόμο είναι €175.000. 

4. Αξία Ακίνητης Περιουσίας (Πλην της Κύριας Κατοικίας) και Μεταφορικών Μέσων 

Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι: 

 Στην Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» το πεδίο «Αξία Κτιρίων/Οικοπέδων Πλην 

Κύριας Κατοικίας Βάσει Νόμου» σε περίπτωση που δεν υφίσταται σύζυγος 

ή/και εξαρτώμενα μέλη, ή το πεδίο «Αξία Κτιρίων/Οικοπέδων Πλην Κύριας 

Κατοικίας Οικογένειας Βάσει Νόμου» σε περίπτωση που υφίσταται σύζυγος 

ή/και εξαρτώμενα μέλη. 

 Στην Καρτέλα «Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία» το άθροισμα των πεδίων «Αξία 

Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων» «Αξία Επιβατικών Αυτοκινήτων Ι.Χ.» «Αξία 

Σκαφών Αναψυχής Ι.Χ.» «Αξία Αεροσκαφών, Ελικοπτέρων Ι.Χ. και 

Ανεμόπτερων» σε περίπτωση που δεν υφίσταται σύζυγος, ή το άθροισμα 

των πεδίων «Συνολική Αξία Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων», «Συνολική Αξία 

Επιβατικών Αυτοκινήτων Ι.Χ.», «Συνολική Αξία Σκαφών Αναψυχής Ι.Χ.» και 
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«Συνολική Αξία Αεροσκαφών, Ελικοπτέρων Ι.Χ. και Ανεμόπτερων» σε 

περίπτωση που υφίσταται σύζυγος.   

Η αξία των ανωτέρω αθροιστικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000€, εάν το 

σύνολο των οφειλών που είναι επιδεκτικές ρύθμισης είναι μεγαλύτερο από 20.000 

€. 

5. Αξία Καταθέσεων και Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων  

Στη Καρτέλα «Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία» το πεδίο «Αξία Χρηματοπιστωτικών 

Προϊόντων» σε περίπτωση που δεν υφίσταται σύζυγος ή/και εξαρτώμενα μέλη, ή 

το πεδίο «Συνολική Αξία Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων» εάν υφίσταται , δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τις €15.000. 

6. Μέγιστο Ύψος Ρυθμιζόμενων Οφειλών ανά Πιστωτή που δεν περιλαμβάνει 

Επιχειρηματική Οφειλή 

Η σχετική πληροφορία εμφανίζεται στην καρτέλα των Πιστωτών, στο πεδίο 

«Συνολικό Ποσό Οφειλής προς ρύθμιση» ανά Πιστωτή. Στην περίπτωση αυτή το 

όριο είναι 130.000€. 

7. Μέγιστο Ύψος Ρυθμιζόμενων Οφειλών ανά Πιστωτή που περιλαμβάνει 

Επιχειρηματική Οφειλή 

Η σχετική πληροφορία εμφανίζεται στην καρτέλα των Πιστωτών, στο πεδίο 

«Συνολικό Ποσό Οφειλής προς ρύθμιση» ανά Πιστωτή. Στην περίπτωση αυτή το 

όριο είναι 100.000€. 

8. Οφειλή Επιδεκτική Ρύθμισης 

Ως προς το πεδίο «Οφειλή επιδεκτική ρύθμισης» οφειλή προς ρύθμιση, η 

πλατφόρμα ελέγχει για κάθε οφειλή (τόσο στις αυτόματες εγγραφές, όσο και στις 

καταχωρημένες από τον αιτούντα) εάν πληρούνται   οι κατωτέρω συνθήκες::  

(α) Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την 31η /12/2018,  

(β) Ένδειξη μη ύπαρξης εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου,  

(γ) Σύνδεση εξασφάλισης με κύρια κατοικία αιτούντος και  

(δ) Ένδειξη μη ύπαρξης ρύθμισης σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 

(Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α΄ 62), 

ή εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές. 

9. Οικογενειακό Εισόδημα 

Η σχετική πληροφορία εμφανίζεται στο πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Καθαρό 

Εισόδημα» της καρτέλας «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα». Το οικογενειακό 

εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το/τη σύζυγο και 

κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη, 

συνεπώς τα σχετικά όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τη σύνθεση της 

οικογένειας. 
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10. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του άρθρου 4 του 

ν.3869/2010 (Α΄130) λόγω δόλιας περιέλευσής σας σε αδυναμία πληρωμής. 

Προκύπτει σύμφωνα με την δήλωση του αιτούντα στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία» 

κατά το στάδιο «Δημιουργία νέας αίτησης». 

11. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του άρθρου 4 του 

ν.3869/2010 (Α’ 130) λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας. 

Προκύπτει σύμφωνα με την δήλωση του αιτούντα στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία» 

κατά το στάδιο «Δημιουργία νέας αίτησης». 

12. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που δέχθηκε την αίτηση ακόμα και αν εκπέσατε 

κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010. 

Δήλωση Αιτούντα Προκύπτει σύμφωνα με την δήλωση του αιτούντα στην καρτέλα 

«Βασικά στοιχεία» κατά το στάδιο «Δημιουργία νέας αίτησης». 

13. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που δέχθηκε την αίτηση ακόμα και αν το σχέδιο 

διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του 

άρθρου 9 του ν. 3869/2010. 

Προκύπτει σύμφωνα με την δήλωση του αιτούντα στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία» 

κατά το στάδιο «Δημιουργία νέας αίτησης». 

14. Η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου µέσου 

πριν την άσκηση της αίτησής του και πριν την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1 

του άρθρου 72. 

Προκύπτει σύμφωνα με την δήλωση του αιτούντα στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία» 

κατά το στάδιο «Δημιουργία νέας αίτησης». 

 

Σε περίπτωση όπου το κριτήριο πληρείται, εμφανίζεται το σύμβολο (). Σε αντίθετη 

περίπτωση εμφανίζεται το σύμβολο ().  

Σε περίπτωση που εμφανίζεται η ένδειξη «Επιλεξιμότητα: » στο κάτω μέρος της Οθόνης, 

ο αιτών μπορεί να εντοπίσει με ποιο/ α επιμέρους κριτήριο/ α κρίνεται μη επιλέξιμος.  Για 

τον επανα-υπολογισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ο χρήστης δύναται να επιλέξει το 

πλήκτρο «Ανανέωση» (εικόνα 86). 
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Εικόνα 86 

 

Ενδεικτικά Στοιχεία Ρύθμισης 

Σε περίπτωση που ο αιτών πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εμφανίζονται στην 

ενότητα «Ενδεικτικά Στοιχεία Ρύθμισης», καρτέλα «Επιλεξιμότητα», βασικά στοιχεία που 

αφορούν την ενδεικτική ρύθμιση της οφειλής, όπως το «Ρυθμιζόμενο Ποσό» , ο «Αριθμός 

Μηνιαίων Δόσεων» και η «Μηνιαία Τοκοχρεωλυτική Δόση» (εικόνα 87). 

 
Εικόνα 87 
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Στοιχεία Συνεισφοράς 

Στη καρτέλα «Χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου», υπάρχει ενότητα με τα «Στοιχεία Συνεισφοράς» 

και τα σχετικά ποσοστά συνεισφοράς. Τα ποσοστά συνεισφοράς προσδιορίζονται σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην αριθ. 131164/2019 ΚΥΑ «Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο 

πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019» (4733 Β’) και εξαρτώνται από το πεδίο «Τύπος Οικογένειας», 

τον «Αριθμό των εξαρτώμενων μελών», το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος και τον τύπο 

δανείου (επιχειρηματικό ή μη), το «Ποσοστό Επιδότησης (Επιχειρηματικές Οφειλές)», το «Ποσοστό 

Επιδότησης (Μη Επιχειρηματικές Οφειλές)», την «Ημερομηνία Υπολογισμού» και την «Ημερομηνία 

Έγκρισης» (εικόνα 88). 

 
Εικόνα 88  
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9. Οριστικοποίηση Αίτησης 

Στη συνέχεια ο αιτών, μεταβαίνει στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία», επιλέγει τις   υπεύθυνες 

δηλώσεις και στη συνέχεια επιλέγει «Οριστική Υποβολή Αίτησης» (εικόνα 89) και πλέον η 

αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο «Σχέδιο Σύμβασης Ρύθμισης Οφειλών» για αξιολόγηση και 

υποβολή σχεδίου σύμβασης από τους Πιστωτές.  

Εικόνα 89 

 

Μετά την Οριστική υποβολή της Αίτησης, ο χρήστης δύναται να μεταβεί στη καρτέλα 

«Βασικά Στοιχεία» και να αντλήσει την Αίτηση και τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, ή/ και τις 

λοιπές βεβαιώσεις, επιλέγοντας αντίστοιχα τα  πλήκτρα «Λήψη Λοιπών Βεβαιώσεων» και 

«Λήψη Αίτησης και Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας» (εικόνα 90). 

 
 Εικόνα 90 

10. Παραίτηση 

Στο χρονικό διάστημα του ενός μήνα αξιολόγησης της αίτησης από του πιστωτές (δύο 

μήνες σε περίπτωση καταχώρησης συγκύριου), ο αιτών έχει τη δυνατότητα να 

παραιτηθεί από την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό 

κουμπί «Παραίτηση» από την καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» (εικόνα 91). 
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Εικόνα 91 

11. Αποδοχή Σχεδίου Σύμβασης 

Με το πέρας ενός μήνα αξιολόγησης από τους πιστωτές (δύο μήνες σε περίπτωση 

καταχώρησης συγκύριου) και σε περίπτωση που δεν έχει παραιτηθεί ο αιτών, 

αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στον χρήστη (αιτούντα), με το οποίο ενημερώνεται ότι 

ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση από τους πιστωτές. Ο αιτών έχει ένα μήνα για αποδοχή 

των σχεδίων σύμβασης. 

Στην καρτέλα «Σχέδιο Σύμβασης Ρύθμισης Οφειλών», εμφανίζεται διακριτή εγγραφή ανά 

οφειλή με ένδειξη εάν για την εν λόγω οφειλή έχει υποβληθεί σχέδιο σύμβασης από τον 

εκάστοτε πιστωτή (εικόνα 92).  

 
Εικόνα 92 
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Επιλέγοντας «Προβολή» (πεδίο 1, εικόνα 90), εμφανίζεται το «Σχέδιο Σύμβασης» που έχει 

επισυναφθεί από τον πιστωτή καθώς και η δυνατότητα λήψης του σχεδίου (εικόνα 93). 

 
Εικόνα 93 

 

Επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας « » (πεδίο 2, εικόνα 73), εμφανίζονται τα 

αναλυτικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης που παρέχεται από τον πιστωτή καθώς και το 

IBAN του ειδικού δεσμευμένου ακατάσχετου λογαριασμού που δημιουργήθηκε για την 

καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου σε περίπτωση ρύθμισης με το σύνολο των 

πιστωτών. Ο αιτών επιλέγει αποδοχή ή όχι του Σχεδίου Σύμβασης και στη συνέχεια επιλέγει 

«Αποθήκευση» (εικόνα 94). 
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Εικόνα 94 

 

Στη συνέχεια στην αρχική οθόνη του Σταδίου «Σχέδιο Σύμβασης Ρύθμισης Οφειλών» 

εμφανίζεται επιλεγμένο «Αποδοχή Σχεδίου Σύμβασης» (εικόνα 95). O χρήστης (αιτών) 

κατόπιν μεταβαίνει στην καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» και επιλέγει «Μετάβαση στο επόμενο 

στάδιο». 
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Εικόνα 95 

 

Σε περίπτωση που στην υποβολή της αίτησης έχει συμπράξει πληρεξούσιος δικηγόρος ο 

χρήστης (αιτών) μπορεί να επισυνάψει το τιμολόγιο του Δικηγόρου ώστε να λάβει την 

προβλεπόμενη αμοιβή για την υποβολή επιλέξιμης αίτησης. Στην καρτέλα «Βασικά 

Στοιχεία» στην ενότητα «Πληρεξούσιος Δικηγόρος», επιλέγει το πλήκτρο «Τιμολόγιο 

Πληρωμών – Επιλεξιμότητα» (Εικόνα 96), εν συνεχεία συμπληρώνει τα πεδία «Αριθμός 

Τιμολογίου Επιλεξιμότητας» και «Ημερομηνία Τιμολογίου Επιλεξιμότητας», επισυνάπτοντας 

το σχετικό έγγραφο και επιλέγοντας το πλήκτρο «Αποθήκευση». Ο επιτρεπόμενος από 

την εφαρμογή τύπος αρχείου είναι .pdf. 
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Εικόνα 96 

 

Στη συνέχεια ο αιτών πρέπει να μεταβεί στην οθόνη «Βασικά στοιχεία», να επιλέξει 

υπεύθυνα εάν είναι επιτηδευματίας κι έχει λάβει στο παρελθόν ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας (επισύναψη σχετικού εγγράφου) ή όχι και να επιλέξει «Μετάβαση στο επόμενο 

στάδιο» (εικόνα 97). 

 
Εικόνα 97 

 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) έχει καταχωρήσει συγκύριο θα πρέπει να δηλώσει 

σε ποιο στάδιο επιθυμεί να μεταβεί η αίτησή του εάν η αίτηση του συγκύριου δεν κριθεί 

θετικά για να λάβει συνεισφορά δημοσίου. Οι επιλογές είναι «Ακύρωση» (Εικόνα 97) και 

«Συνέχεια στο Δικαστήριο» (Εικόνα 98). 
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Εικόνα 98 

 

 

Σε περίπτωση υποβολής σχεδίου σύμβασης για το σύνολο των οφειλών και αποδοχής 

του συνόλου των σχεδίων σύμβασης από τον αιτούντα η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο 

«Παρακολούθηση Συνεισφοράς Δημοσίου» (Εικόνα 99). 

 
Εικόνα 99 

 

Σε περίπτωση που στην υποβολή της αίτησης έχει συμπράξει πληρεξούσιος δικηγόρος ο 

χρήστης (αιτών) μπορεί να επισυνάψει το τιμολόγιο του Δικηγόρου ώστε να λάβει την 

προβλεπόμενη αμοιβή για την συναινετική ρύθμιση οφειλών. Στην καρτέλα «Βασικά 

Στοιχεία» στην ενότητα «Πληρεξούσιος Δικηγόρος», επιλέγει το πλήκτρο «Τιμολόγιο 

Πληρωμών – Συναινετική Ρύθμιση» (Εικόνα 100), εν συνεχεία συμπληρώνει τα πεδία 

«Αριθμός Τιμολογίου Συναινετικής Ρύθμισης» και «Ημερομηνία Τιμολογίου Συναινετικής 

Ρύθμισης», επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο και επιλέγοντας το πλήκτρο 

«Αποθήκευση». Ο επιτρεπόμενος από την εφαρμογή τύπος αρχείου είναι .pdf. 
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Εικόνα 100 
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12. Αίτηση Δικαστηρίου 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι επιλέξιμος, ή δεν έχει αποδεχθεί προτάσεις 

ρυθμίσεων για το σύνολο των επιλέξιμων οφειλών, η αίτηση του μεταβαίνει σε στάδιο 

«Καταχώρηση Αίτησης στο Δικαστήριο» (εικόνα 101).  

 
Εικόνα 101 

 

Σε αυτό το στάδιο, μπορεί να μεταβεί στη καρτέλα «Αίτηση Δικαστηρίου», να 

συμπληρώσει τα σχετικά πεδία και να επισυνάψει αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης στο 

Δικαστήριο, επιλέγοντας το σχετικό πλήκτρο «Έγγραφο» (εικόνα 102). Κατόπιν να μεταβεί 

στην καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» και να πατήσει το πλήκτρο «Μετάβαση στο επόμενο 

στάδιο». 

 

Εικόνα 102 

 

13. Βεβαίωση Μεταφόρτωσης Αίτησης στο Δικαστήριο 

Μετά την επισύναψη του αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης στο δικαστήριο και την 

επιλογή του πλήκτρου «Μετάβαση στο επόμενο στάδιο» η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο 

«Καταχώρηση Δικαστικής Απόφασης». Σε αυτό το στάδιο ο χρήστης δύναται να μεταβεί 
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στη καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» και να αντλήσει τη Βεβαίωση Μεταφόρτωσης Αίτησης 

Δικαστηρίου (Εικόνα 103). 

Εικόνα 103 

 


