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ΣΤ. Κοινοποιήσεις   



Εισαγωγή  

 Με το ν. 4745/2020 (Α΄ 214) καθορίζονται οι διαδικασίες για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων 
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν. 3869/2010 (A’ 130).  

 

 Ειδικότερα, αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 
15.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση με την υποβολή αίτησης  στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αιτήσεων Επαναπροσδιορισμού 
Δικασίμου Εκκρεμών Υποθέσεων του ν.3869/2010. μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου.  

 

 Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού υποβάλλονται από 1.12.2020 έως 30.6.2021 ανάλογα με τον χρόνο κατάθεσης του 
εισαγωγικού δικογράφου (άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010). 
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Α.  Πρόσβαση στην πλατφόρμα 
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Πρόσβαση στην πλατφόρμα 
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Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης 

• www.gov.gr  

Ιστοσελίδα ΕΓΔΙΧ 

• www.keyd.gov.gr  



Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα – www.gov.gr 

Περιουσία και 
Φορολογία  

Διαχείριση οφειλών
  

Αίτηση 
επαναπροσδιορισμού 
δικασίμου εκκρεμών 
υποθέσεων Ν. 
3869/2010 
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Διαδρομή στην ιστοσελίδα 

www.gov.gr :  

http://www.gov.gr/


Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα – www.gov.gr 
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Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα – www.gov.gr 
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• Αν περιλαμβάνεστε στην αίτηση με οποιαδήποτε ιδιότητα (π.χ. αιτών, πληρεξούσιος δικηγόρος, αντίκλητος, διάδικος κ.λπ.), 
επιλέξτε "Εγγραφή στην πλατφόρμα" για να λαμβάνετε τις σχετικές κοινοποιήσεις. 

• Αν είστε ο αιτών, επιλέξτε "Εξουσιοδότηση πληρεξουσίου Δικηγόρου – Επισκόπηση αίτησης" μετά την εγγραφή σας, για να 
εξουσιοδοτήσετε δικηγόρο να υποβάλει την αίτηση και να παρακολουθείτε την εξέλιξή της. 

• Αν είστε δικηγόρος και έχετε εξουσιοδοτηθεί για την υποβολή και τη διαχείριση της αίτησης, επιλέξτε "Δημιουργία – Διαχείριση 
αίτησης". 

• Αν είστε διάδικος σε υποβληθείσα αίτηση, επιλέξτε "Πρόσβαση σε αίτηση επαναπροσδιορισμού". 

 
 

 



Πρόσβαση στην Πλατφόρμα – www.keyd.gov.gr 
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Πρώτη Κατοικία  
Προστασία πρώτης 
κατοικίας – Νόμος 

3869/2010 

Επιλογή συνδέσμου 

  

Υποβολή αίτησης 
επαναπροσδιορισμού 

ημερομηνίας εκδίκασης 
υποθέσεων για τα 

υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά 

Διαδρομή στην ιστοσελίδα 

www.keyd.gov.gr  

http://www.keyd.gov.gr/


Πρόσβαση στην Πλατφόρμα – www.keyd.gov.gr 
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Εισαγωγή στο gov.gr 



Β.  Εγγραφή στην πλατφόρμα 
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Εγγραφή (1 από 5) 

• Για την εγγραφή ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον σύνδεσμο «Εγγραφή» από την ιστοσελίδα gov.gr 

• Στη συνέχεια απαιτείται η καταχώρηση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του στο taxisnet 
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Εγγραφή (2 από 5) 
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• Μετά την επιτυχή εισαγωγή στην πλατφόρμα εμφανίζεται εισαγωγικό μήνυμα και επιλέγετε «Συνέχεια» 



Εγγραφή (3 από 5) 

14 

• Καταχωρείτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και επιλέγετε την ιδιότητά σας 

•  ακολούθως επιλέγετε το εικονίδιο       για να λάβετε το σχετικό κωδικό επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης 

 

 



Εγγραφή (4 από 5) 
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• Καταχωρείτε τον κωδικό επιβεβαίωσης, επιλέγετε το εικονίδιο       και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς επιβεβαίωσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

 

 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης παρακαλούμε επιλέξτε το 

πλήκτρο «Τροποποίηση» και επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία. 



Εγγραφή (5 από 5) 

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
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Γ.  Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου 
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Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου (1 από 6) 

• Ο αιτών εισέρχεται από τον σύνδεσμο «Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου – Επισκόπηση Αίτησης» από την ιστοσελίδα 
gov.gr 

• Στη συνέχεια απαιτείται η καταχώρηση των προσωπικών διαπιστευτηρίων στο taxisnet 

 

 

 

 

 

18 



Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου (2 από 6) 

• Μετά την επιτυχή εισαγωγή στην πλατφόρμα εμφανίζεται εισαγωγικό μήνυμα και επιλέγετε «Συνέχεια» 
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Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου (3 από 6) 

• Στην καρτέλα που ανοίγει υπάρχει η δυνατότητα επισκόπησης της λίστας αιτήσεων καθώς και η Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου 

Δικηγόρου 
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Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου (4 από 6) 

• Προκειμένου να προσθέσετε τα στοιχεία του Πληρεξούσιου Δικηγόρου επιλέγετε το  εικονίδιο         

• Στη συνέχεια καταχωρείτε το ΑΦΜ και επιλέγετε το εικονίδιο  

• Εμφανίζεται το Ονοματεπώνυμο του δικηγόρου με αστερίσκους πέραν του πρώτου και τελευταίου γράμματος 

• Αν θέλετε να τροποποιήσετε την καταχώρησή σας επιλέγετε το εικονίδιο  

• Αν εντοπίσετε λάθος μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο       προκειμένου να διαγράψετε την λανθασμένη καταχώρηση 
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Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου (5 από 6) 
• Μετά την καταχώρηση των στοιχείων του πληρεξούσιου δικηγόρου απαιτείται η επιλογή των υπευθύνων δηλώσεων  και τέλος «Αποθήκευση» 

• Στη συνέχεια εμφανίζεται μήνυμα για την επιτυχή εξουσιοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου ενώ αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
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Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου (6 από 6) 

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
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Δ. Δημιουργία και Διαχείριση Αίτησης 
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Δημιουργία – Διαχείριση Αίτησης (1 από 5 ) 

• Ο πληρεξούσιος δικηγόρος  εισέρχεται από τον σύνδεσμο «Δημιουργία – Διαχείριση Αίτησης» από την ιστοσελίδα gov.gr 

• Υπενθυμίζεται ότι για να Δημιουργήσει Αίτηση ο πληρεξούσιος δικηγόρος πρέπει να έχει προηγηθεί η εξουσιοδότησή 
του από τον αιτούντα 

• Στη συνέχεια ο πληρεξούσιος δικηγόρος καταχωρεί τα προσωπικά του διαπιστευτήρια στο taxisnet 
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Δημιουργία – Διαχείριση Αίτησης (2 από 5 ) 

• Μετά την επιτυχή εισαγωγή στην πλατφόρμα εμφανίζεται εισαγωγικό μήνυμα και επιλέγετε «Συνέχεια» 
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Δημιουργία – Διαχείριση Αίτησης (3 από 5 ) 

• Στην αρχική οθόνη ο πληρεξούσιος δικηγόρος έχει δυνατότητα Δημιουργίας Αίτησης, αναζήτησης προηγούμενων αιτήσεων 
καθώς και επισκόπησης της λίστας αιτήσεων 

 

27 



Δημιουργία – Διαχείριση Αίτησης (4 από 5 ) 
• Μετά την επιλογή της Δημιουργίας Αίτησης εμφανίζεται μήνυμα ότι η αίτηση δημιουργήθηκε επιτυχώς και επιλέγοντας το 

εικονίδιο        από τη λίστα αιτήσεων ξεκινά η επεξεργασία της 
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Δημιουργία – Διαχείριση Αίτησης (5 από 5 ) 

• Μετά την επιλογή της Δημιουργίας Αίτησης εμφανίζεται μήνυμα ότι η αίτηση δημιουργήθηκε επιτυχώς και επιλέγοντας το 
εικονίδιο        από τη λίστα αιτήσεων ξεκινά η επεξεργασία της  

• Το μενού της αίτησης περιλαμβάνει την πρόσβαση στη Λίστα Αιτήσεων, την Αποθήκευση, την Οριστικοποίηση Αιτούντων και 
Μελών Οικογένειας, την Οριστική Υποβολή της αίτησης καθώς και την Ακύρωσή της 

• Η αίτηση αποτελείται από τρεις καρτέλες : Ι. Βασικά Στοιχεία, ΙΙ. Φορολογικά Στοιχεία Αιτούντων – Οικογένειας και ΙΙΙ. Τραπεζικά 
Δεδομένα 
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Ι. Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» 
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Βασικά Στοιχεία  
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Στοιχεία Αίτησης   

• Τα πεδία είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και αφορούν τον αριθμό της αίτησης, την ημερομηνία, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται 
καθώς και το λόγο ολοκλήρωσής της αίτησης.  
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Στοιχεία πληρεξούσιου δικηγόρου 

• Τα πεδία ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση κοινοποίησης εμφανίζονται προσυμπληρωμένα.  

• Τα πεδία Πατρώνυμο, Τηλέφωνο, Αριθμός Μητρώου και Δικηγορικός Σύλλογος συμπληρώνονται από τον δικηγόρο με την 
επιλογή του εικονιδίου  
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Στοιχεία αρχικής αίτησης & ενδιάμεσων κλήσεων 
• Για την καταχώρηση των στοιχείων αρχικής αίτησης και ενδιάμεσων κλήσεων παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο  

• Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο  

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στα καταχωρηθέντα στοιχεία επιλέξτε το εικονίδιο   

• Μετά την καταχώρηση του ιστορικού υπόθεσης επιλέξτε το πλήκτρο «Αποθήκευση» από τη γραμμή εργαλείων. 

• Για τα Ειρηνοδικεία που βρίσκονται εκτός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ και υπάρχει ένας μόνο αριθμός κατάθεσης παρακαλούμε 
καταχωρήστε τον στο πεδίο ΕΑΚ  
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Στοιχεία Αιτούντων 
• Για την καταχώρηση των στοιχείων αιτούντων παρακαλούμε επιλέξτε τo εικονίδιο  

• Εν συνεχεία, επιλέξτε το ΑΦΜ του αιτούντα που συμμετέχει στην αίτηση και κατόπιν επιλέξτε το εικονίδιο  

• Για την αυτόματη άντληση των στοιχείων επιλέξτε το εικονίδιο        . (Με την αυτόματη άντληση στοιχείων συμπληρώνονται και 
στα επόμενα πεδία τα στοιχεία συζύγου που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο της ΑΑΔΕ)  

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στις τιμές των πεδίων Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ. επιλέξτε το εικονίδιο   

•  Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τον εν λόγω αιτούντα επιλέξτε το σύμβολο  

• Μετά την καταχώρηση των στοιχείων όλων των αιτούντων και εφόσον δεν υπάρχουν σύζυγοι ή/και ανήλικα τέκνα με περιουσία, 
παρακαλούμε όπως επιλέξετε το πλήκτρο «Οριστικοποίηση Αιτούντων και Μελών Οικογένειας» από τη γραμμή εργαλείων. 
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Στοιχεία συζύγων 

• Τα στοιχεία συζύγου αντλούνται αυτόματα κατά την άντληση των στοιχείων του αιτούντα.  

• Για την καταχώρηση στοιχείων στα πεδία Πατρώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ. παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο  

•  Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο   

• Μετά την καταχώρηση των στοιχείων όλων αιτούντων και συζύγων και εφόσον δεν υπάρχουν ανήλικα τέκνα με περιουσία, 
παρακαλούμε όπως επιλέξετε το πλήκτρο «Οριστικοποίηση Αιτούντων και Μελών Οικογένειας» από τη γραμμή εργαλείων. 
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Στοιχεία ανήλικων τέκνων με περιουσία  

• Για την καταχώρηση των στοιχείων Ανήλικων Τέκνων με Περιουσία παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο   

• Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο  

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στα καταχωρηθέντα στοιχεία επιλέξτε το εικονίδιο  

• Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε το εικονίδιο  

• Μετά την καταχώρηση των στοιχείων όλων αιτούντων, συζύγων (εφόσον υφίστανται) και ανήλικων τέκνων με περιουσία, 
παρακαλούμε όπως επιλέξετε το πλήκτρο «Οριστικοποίηση Αιτούντων και Μελών Οικογένειας» από τη γραμμή εργαλείων. 
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Οριστικοποίηση αιτούντων και μελών οικογένειας  

• Μετά την καταχώρηση των στοιχείων όλων των αιτούντων, συζύγων και ανήλικων τέκνων με περιουσία επιλέγετε το πλήκτρο 
«Οριστικοποίηση Αιτούντων και Μελών Οικογένειας» από τη γραμμή εργαλείων. 
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Λοιπά στοιχεία αιτούντων 

• Για την καταχώρηση των λοιπών στοιχείων αιτούντων παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο        δίπλα από το ΑΦΜ του αιτούντα.  

• Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο  

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στα καταχωρηθέντα στοιχεία επιλέξτε το  εικονίδιο  
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Στοιχεία αντικλήτων 

• Για την καταχώρηση των στοιχείων Αντικλήτων παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο  

• Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στα καταχωρηθέντα στοιχεία επιλέξτε το εικονίδιο  

• Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε το εικονίδιο 

 

40 



Στοιχεία λοιπών διαδίκων – Φυσικά πρόσωπα 

• Για την καταχώρηση των στοιχείων Λοιπών Διαδίκων - Φυσικά Πρόσωπα παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο 

• Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στα καταχωρηθέντα στοιχεία επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε το εικονίδιο 
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Στοιχεία λοιπών διαδίκων – Νομικά Πρόσωπα 

• Για την καταχώρηση των στοιχείων Λοιπών Διαδίκων - Νομικά Πρόσωπα παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο 

• Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στα καταχωρηθέντα στοιχεία επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε το εικονίδιο 
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Στοιχεία θεσμικών πιστωτών 
• Για την καταχώρηση των στοιχείων θεσμικών πιστωτών παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο 

•  Εν συνεχεία επιλέξτε την επωνυμία του πιστωτή από τη σχετική λίστα και κατόπιν επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε πιστωτή, θα πρέπει να αλλάξετε επωνυμία επιλέγοντας το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε το εικονίδιο 
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Στοιχεία λοιπών πιστωτών – Φυσικά Πρόσωπα 
• Για την καταχώρηση των στοιχείων Λοιπών Πιστωτών - Φυσικά Πρόσωπα παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο 

• Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στα καταχωρηθέντα στοιχεία επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε το εικονίδιο 
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Στοιχεία λοιπών πιστωτών – Νομικά Πρόσωπα 

• Για την καταχώρηση των στοιχείων Λοιπών Πιστωτών - Νομικά Πρόσωπα παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο 

• Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στα καταχωρηθέντα στοιχεία επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε το εικονίδιο 
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Στοιχεία μη συμπραττόντων  

• Για την καταχώρηση των στοιχείων Μη Συμπραττούμενων παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο 

• Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στα καταχωρηθέντα στοιχεία επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε το εικονίδιο 
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Στοιχεία Νόμιμων Εκπροσώπων 

• Για την καταχώρηση των στοιχείων Νόμιμων Εκπροσώπων παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο 

• Εν συνεχεία, καταχωρείστε τις τιμές στα πεδία κι επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση στα καταχωρηθέντα στοιχεία επιλέξτε το εικονίδιο 

• Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε το εικονίδιο 
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ΙΙ. Καρτέλα «Φορολογικά δεδομένα» 
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Φορολογικά δεδομένα 

• Η καρτέλα Φορολογικά Δεδομένα περιλαμβάνει τους πίνακες της Ακίνητης Περιουσίας, τα Γήπεδα καθώς και το Εισόδημα 

• Στον πίνακα Ακίνητη Περιουσία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της κύριας κατοικίας του αιτούντα επιλέγοντας το εικονίδιο  
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Φορολογικά δεδομένα 
• Πίνακες Γηπέδων και Εισοδήματος  
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ΙΙΙ. Καρτέλα «Τραπεζικά Δεδομένα» 
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Τραπεζικά δεδομένα 

• Η καρτέλα τραπεζικά δεδομένα περιλαμβάνει Καταθέσεις & Επενδυτικά Προϊόντα, Οφειλές, Εξασφαλίσεις Ακίνητης Περιουσίας 
καθώς και Συνοφειλέτες 
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Οριστική Υποβολή Αίτησης 

• Μετά τη συμπλήρωση της καρτέλας «Βασικά Στοιχεία» επιλέγετε την Οριστική Υποβολή Αίτησης από τη γραμμή εργαλείων :  
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Ακύρωση αίτησης  

• Σε περίπτωση που απαιτείται να ακυρώσετε μία αίτηση επιλέγετε την «Ακύρωση Αίτησης» από τη γραμμή εργαλείων 

• Η μόνη περίπτωση κατά την οποία θα χρειαστεί να ακυρώσετε μία αίτηση είναι εάν έχετε επιλέξει ήδη την Οριστικοποίηση 
Αιτούντων & Μελών Οικογένειας. Αν δεν έχετε οριστικοποιήσει μπορείτε να τροποποιήσετε ή και να διαγράψετε ότι έχετε 
λανθασμένα καταχωρήσει. 
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Ε. Επιβεβαίωση κατάθεσης – Διαχείριση Αίτησης από 
Ειρηνοδικείο  
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Επιβεβαίωση Κατάθεσης της αίτησης  

• Με την οριστική, υποβολή, η αίτηση μεταβιβάζεται στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. Εφόσον επιτευχθεί διασύνδεση με το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. - Π.Π., η αίτηση θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. - 
Π.Π. 

• Η γραμματεία του δικαστηρίου εισέρχεται στην πλατφόρμα και επιβεβαιώνει την κατάθεση της αίτησης μεταφορτώνοντας το 
πρακτικό κατάθεσης και επιλέγει την Οριστικοποίηση Ενεργειών. Η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο «Κοινοποίησης» 
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ΣΤ. Κοινοποιήσεις 
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Κοινοποίηση  

 H αίτηση και το περιεχόμενο αυτής κοινοποιείται στο σύνολο των εμπλεκομενών που περιλαμβάνονται σε αυτή μέσω της 
πλατφόρμας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί.  

 

 Με την αποστολή της εν λόγω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η πλατφόρμα παράγει αυτοματοποιημένα σχετική βεβαίωση 
ηλεκτρονικής επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία αναρτάται και είναι διαθέσιμη.  

 

 Σε περίπτωση που η ως άνω ηλεκτρονική επίδοση δεν είναι εφικτή (ενδεικτικά: λόγω απουσίας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης), 
ο πληρεξούσιος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα επίδοσης της αίτησης με εξωσυστημικό τρόπο και ανάρτησης του σχετικού 
εγγράφου επίδοσης στην πλατφόρμα 
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Κοινοποίηση 

• Στο στάδιο «Κοινοποίηση» ο αιτών, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, οι διάδικοι, οι θεσμικοί πιστωτές καθώς και κάθε άλλο 
εμπλεκόμενο μέρος στην αίτηση ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να εισέρθουν στην πλατφόρμα και να 
επιβεβαιώσουν την κοινοποίηση που τους έγινε.  
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Κοινοποίηση 

• Ο πληρεξούσιος δικηγόρος μπορεί να δει τη λίστα των κοινοποιούμενων και σε όσους δεν έχουν λάβει γνώση να γίνει επίδοση 
μεταφορτώνοντας το σχετικό αποδεικτικό στην πλατφόρμα  
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Κοινοποίηση 

• Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις έχουν πωληθεί ή η διαχείριση αυτών έχει μεταβιβαστεί σε άλλο θεσμικό πιστωτή, ο οποίος δεν 
αναγράφεται στην αίτηση, ο χρήστης του εν λόγω θεσμικού πιστωτή κοινοποιεί, μέσω της πλατφόρμας, το περιεχόμενο της 
αίτησης στον πιστωτή, ο οποίος διαχειρίζεται την απαίτηση, μέσω της καρτέλας «Κοινοποιούμενοι».  

 

• Με την κοινοποίηση της αίτησης σε άλλον θεσμικό πιστωτή, τα στοιχεία του κοινοποιούμενου εμφανίζονται στην καρτέλα 
«Βασικά Στοιχεία» στον νέο πίνακα που δημιουργήθηκε με τίτλο «Στοιχεία Κοινοποιούμενων Θεσμικών Πιστωτών». 

 

• Με την ολοκλήρωση της κοινοποίησης της αίτησης από τον πιστωτή που μνημονεύεται στην αίτηση, ο κοινοποιούμενος 
πιστωτής δύναται πλέον μέσω της πλατφόρμας να λάβει γνώση του περιεχομένου της αίτησης 
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Ανακεφαλαιώνοντας …  
 Ενέργειες αιτούντα:  

 Εγγραφή στην πλατφόρμα  

 Εξουσιοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου 

 Επισκόπηση της αίτησης 

 

 Ενέργειες πληρεξούσιου δικηγόρου :  

 Εγγραφή στην πλατφόρμα  

 Δημιουργία και Διαχείριση Αίτησης 

 Επισκόπηση της αίτησης 

 Επιδόσεις με την κλασική διαδικασία 

 

 Ενέργειες διαδίκων / πιστωτών 

 Εγγραφή στην πλατφόρμα 

 Κοινοποίηση σε πιστωτή στον οποίο μεταβιβάστηκαν οι απαιτήσεις (μόνο για Θεσμικούς Πιστωτές) 

 Επισκόπηση της αίτησης μετά την επιβεβαίωσης κατάθεσής της στο Ειρηνοδικείο 
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Εξυπηρέτηση χρηστών πλατφόρμας  

• Help Desk Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 

• Πληροφοριακό Υλικό στην ιστοσελίδα 
www.keyd.gov.gr  
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http://www.keyd.gov.gr/


 
Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων χρηστών (help desk) 

 
• Από τη γραμμή εργαλείων επιλέγετε τη Βοήθεια                 Ερωτήματα                     Προσθήκη   
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Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων χρηστών (help desk) 

• Συμπληρώνετε τα σχετικά πεδία και επιλέγετε το πλήκτρο «Αποθήκευση»  
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Υπουργείο Οικονομικών 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας  

 

 

 

 

 

 

 

Έκδοση 1.0 


