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Α. Εξαρτώμενα μέλη 

 
1. Αν τα ανήλικα τέκνα χωρίς ΑΦΜ υποχρεούνται να εκδώσουν ΑΦΜ και κωδικούς 

TaxisNet και να προβούν σε άρση απορρήτου. 

2. Αν τα ανήλικα τέκνα με ΑΦΜ υποχρεούνται να εκδώσουν κωδικούς TaxisNet και να 

προβούν σε άρση απορρήτου. 

Σύμφωνα με το ν. 4738/2020 (άρθρο 12, παράγραφος 3), σε περίπτωση αίτησης 
φυσικού προσώπου παρέχεται κατά την υποβολή της αίτησης, η άδεια ανάκτησης, η 
οποία περιλαμβάνει και τα στοιχεία και έγγραφα που αφορούν και τα εξαρτώμενα 
μέλη (εν προκειμένω τα ανήλικα τέκνα). Τα εξαρτώμενα μέλη συνυπογράφουν την 
αίτηση για την παροχή της παραπάνω άδειας ανάκτησης. 

Εφόσον ένα ανήλικο τέκνο δε διαθέτει ΑΦΜ, δεν υποχρεούται να προβεί στην παροχή 
της άδειας αυτής και καταχωρείται στην αίτηση με τον ΑΜΚΑ του. Ωστόσο, εφόσον 
κάποιο προστατευόμενο μέλος διαθέτει ΑΦΜ, υποχρεούται να προβεί στη 
συγκεκριμένη διαδικασία. Για παραλαβή κλειδάριθμου και απόκτηση διαπιστευτηρίων 
TaxisNet, ο οφειλέτης απευθύνεται στην ΑΑΔΕ. Ο σχετικός οδηγός χρήσης είναι 
διαθέσιμος στο σύνδεσμο http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_ejvdik/. 

 
3. Αν υποβάλουν αίτηση και οι δύο γονείς, ποιος θα συμπεριλάβει τα εξαρτώμενα μέλη 

στην αίτησή του. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 περ. α΄ του ν.4738/2020: «Εφόσον πρόκειται για 

οφειλέτη φυσικό πρόσωπο, υποβάλλονται, επιπλέον των στοιχείων του άρθρου 9, 

υποχρεωτικά και τα εξής: α) Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών 

του...». Η υποχρέωση αυτή αφορά τον κάθε αιτούντα ξεχωριστά. 

 

 

4. Αν ένας μόνο γονέας έχει την επιμέλεια των τέκνων, ο άλλος οφείλει να τα 

συμπεριλάβει στη δική του ως εξαρτώμενα μέλη; 

Τα τέκνα του φορολογούμενου πολίτη θεωρούνται «εξαρτώμενα μέλη» εφόσον είναι 
άγαμα και είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε 
σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα 
μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή 
υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, ή έχουν ποσοστό νοητικής ή σωματικής 
αναπηρίας τουλάχιστον 67%.  Τα τέκνα δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το 
ετήσιο «φορολογητέο» εισόδημα τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο. Σε ό,τι αφορά τα τέκνα με 
ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δεν θεωρούνται 
εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων 
(6.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα ανωτέρω, δηλώνονται από το γονέα 
που έχει την επιμέλεια (ή σε περίπτωση συνεπιμέλειας, και από τους δύο γονείς). 

 

5. Αν δύο σύζυγοι υποβάλουν κοινή δήλωση με δύο τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη, τα οποία 

είναι της συζύγου από προηγούμενο γάμο, ο σύζυγος οφείλει να τα συμπεριλάβει σε 

τυχόν αίτηση ρύθμισης που θα καταθέσει; 

Tα τέκνα του/της συζύγου του φορολογούμενου από προηγούμενο γάμο υπάγονται 
στο γονέα ο οποίος έχει την επιμέλεια (ή, σε περίπτωση συνεπιμέλειας, και στους δύο 
γονείς που την ασκούν), και συνεπώς θα περιληφθούν στις αιτήσεις του έχοντος την 

http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_ejvdik/
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επιμέλεια (ή και από τους δύο σε περίπτωση συνεπιμέλειας), εφόσον οι τελευταίοι 
αιτηθούν στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. 

 
6. Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη που πρέπει να καταχωρηθούν στην αίτηση; 

Ο ορισμός των «εξαρτώμενων μελών» δίνεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 
4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013) με τίτλο: “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις”, στο οποίο ορίζονται τα εξής: 1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του 
φορολογούμενου, θεωρούνται: α) στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα 
οποιασδήποτε πηγής, β) άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι 
ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και 
είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, γ) τα παρακάτω 
φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, 
εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία: τέκνα του φορολογούμενου, αδελφοί 
και αδελφές των δύο συζύγων, δ) ανιόντες, ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και 
μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη 
σύζυγο. 2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β`, δ` και ε` της 
παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημα τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον 
συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ` της 
παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημα τους 
υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. 3. Κατά την εφαρμογή της 
παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος: α) 
διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με 
συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή 
προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος. 

 
7. Αν το εξαρτώμενο μέλος είναι 27 μηνών. Πώς θα κάνει άρση απορρήτου στη 

πλατφόρμα; 

Το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου θα εισέλθει στο σύνδεσμο 
"Σχετικές συναλλαγές" => " Εξαρτώμενο μέλος" στην ιστοσελίδα 
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-
opheilon/exodikastikos-mekhanismos-ruthmises-opheilon, χρησιμοποιώντας τα 
διαπιστευτήρια TaxisNet του τέκνου και θα εκτελέσει εκ μέρους του τη διαδικασία 
άρσης φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου (οδηγός χρήσης για σύζυγο και 
εξαρτώμενα μέλη διαθέσιμος στο σύνδεσμο 
http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_ejvdik/). 

 
8. Εφόσον τα εξαρτώμενα μέλη δεν διαθέτουν ΑΦΜ ούτε περιουσιακά στοιχεία/ 

καταθέσεις, είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται στην αίτηση; 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου: "Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο 
υποβάλλονται, επιπλέον των στοιχείων του άρθρου 9, υποχρεωτικά και τα εξής: α. 
Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του (ονοματεπώνυμο, 
Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση)". Συνεπώς, η υποβολή των στοιχείων των εξαρτωμένων μελών είναι 
υποχρεωτική. 

 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/exodikastikos-mekhanismos-ruthmises-opheilon
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/exodikastikos-mekhanismos-ruthmises-opheilon
http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_ejvdik/
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Β. Εν διαστάσει σύζυγοι 
 

1. Εμφανίζεται στην αίτηση ο/η εν διαστάσει σύζυγος και απαιτείται άρση απορρήτου του, 

υπάρχει δυνατότητα να παραλειφθεί; 

 

Προβλέπεται τεχνική αναβάθμιση της εφαρμογής  κατά την οποία, εφόσον ο/ η 
σύζυγος βρίσκεται σε διάσταση και είναι ενημερωμένο σχετικά το μητρώο ΑΑΔΕ πριν 
την υποβολή της αίτησης, δεν θα απαιτείται η άρση φορολογικού και τραπεζικού 
απορρήτου του/ της. Επομένως, στην περίπτωση που εμφανίζεται στην αίτηση ο/η εν 
διαστάσει σύζυγος, θα πρέπει να δηλωθεί αυτή προηγουμένως στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, 
και στη συνέχεια να ακυρωθεί η αίτηση και να υποβληθεί νέα. 

 

 

Γ. Ημερομηνίες και εξέλιξη αίτησης 
 

1. Σε πόσες μέρες θα ολοκληρωθεί η ανάκτηση στοιχείων από τρίτες πηγές; 

 

Η άντληση των στοιχείων από τους πιστωτές και η εμφάνιση στην πλατφόρμα 

πραγματοποιείται 15 μέρες μετά από την ολοκλήρωση των απαραίτητων προηγούμενων 

σταδίων. Οι αιτούντες θα λαμβάνουν σχετικά αυτοματοποιημένα μηνύματα μόλις 

ολοκληρώνεται ένα στάδιο της αίτησης και απαιτούνται περαιτέρω ενέργειές τους. 

 

 

2. Αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι η αίτηση ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών. Ως έναρξη ποια 

ημερομηνία λογίζεται υπ’ όψιν; 

 

Η ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης. 

 

 

3. Υπάρχει προθεσμία για τις αιτήσεις δεύτερης ευκαιρίας στο πρόγραμμα αυτό; 

 

 

Όχι δεν υπάρχει προθεσμία.  
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Δ. Νόμος για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010) 

 
1. Η σύζυγος του οφειλέτη, η οποία είναι και εγγυήτρια στα δάνεια του συζύγου της, έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 με οριστική απόφαση και δεν επιθυμεί να 
παραιτηθεί από αυτόν. Είναι υποχρεωτική η συνυποβολή αίτησης από τη σύζυγο σε αυτή 
την περίπτωση; Αν είναι υποχρεωτική η συνυποβολή της αίτησης από τη σύζυγο, 
υπάρχουν κυρώσεις όσον αφορά την υπαγωγή της στο ν.3869/2010, όπως λ.χ. να χαθεί 
η ρύθμιση στα πλαίσια του νόμου αυτού κλπ.; 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4738/2020 δεν είναι υποχρεωτική η συνυποβολή αίτησης στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό από εγγυητή ή συνοφειλέτη εις ολόκληρον, επομένως δεν είναι 
υποχρεωτική και στην περίπτωση του/της εγγυητή/-τριας/ συζύγου. Σημαντικό όμως 
είναι να τονισθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020, η υποβολή 
αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν επιτρέπεται 
καν εφόσον το πρόσωπο της παρ. 1 έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου 
δικαστηρίου για την υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3869/2010 ή έχει συζητηθεί η 
αίτηση υπαγωγής στην παραπάνω διαδικασία και εκκρεμεί απόφαση ή δεν έχουν 
παρέλθει 15 μήνες από την απόφαση υπαγωγής.  

Σύμφωνα με το ν. 4738/2020 (άρθρο 12, παράγραφος 3), σε περίπτωση αίτησης 
φυσικού προσώπου παρέχεται επιπλέον της άδειας της παρ. 1, η άδεια ανάκτησης, η 
οποία περιλαμβάνει και τα στοιχεία και έγγραφα που αφορούν τον ή τη σύζυγο ή τον 
συμβίο ή τη συμβία του οφειλέτη και τα εξαρτώμενα μέλη. Ο σύζυγος ή η σύζυγος ή ο 
συμβίος ή η συμβία και τα εξαρτώμενα μέλη συνυπογράφουν την αίτηση για την παροχή 
της παραπάνω άδειας ανάκτησης, της οποίας η συνυπογραφή εκ μέρους του/της 
συζύγου είναι υποχρεωτική.  

Ως εκ τούτου, η τυχόν υπαγωγή του συζύγου εγγυητή στις διατάξεις του ν. 3869/2010 
δεν επηρεάζεται από την υποβολή αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από τον/ 
την σύζυγο, ο/η οποίος/-α όμως πρέπει να συνυπογράψει την άδεια ανάκτησης.  

 

 

 

Ε. Σύμβουλος 
 

1. Είναι υποχρεωτικό να καταχωρήσω σύμβουλο στην αίτηση; 

 

2. Ποιο πρόσωπο πρέπει να καταχωρήσω ως σύμβουλο; 

 

3. Ως νομικό πρόσωπο έχω υποβάλει την αίτηση με τους κωδικούς του Νομικού Προσώπου. 

Είναι ορθή αυτή η αίτηση θα προχωρήσει ή πρέπει να εξουσιοδοτήσω κάποιο φυσικό 

πρόσωπο να το κάνει; 

 

Η χρήση συμβούλου είναι προαιρετική και αφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 
πιθανόν ο οφειλέτης επιθυμεί να αναθέσει τη διεκπεραίωση της αίτησής του (ενδεικτικά: 
λογιστής, φοροτεχνικός, οικονομικός σύμβουλος, δικηγόρος κλπ). Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου, η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΦΜ του νομικού προσώπου. 
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ΣΤ. Οδηγοί Χρήσης 
 

1. Ο οδηγός για συμβούλους και αιτούντες είναι ελλιπής, φτάνει μέχρι τη συμπλήρωση 
στοιχείων των εξαρτώμενων μελών. Ακριβώς έχω φτάσει σε αυτό το σημείο μετά πως 
προχωράω; 

 

Οι οδηγοί χρήσης αφορούν σε όσα στάδια της αίτησης βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και 
θα ανανεώνονται παράλληλα με τις αναβαθμίσεις της εφαρμογής. 

 

 

Ζ. Οφειλές 
 
 

1. Έχω ένα δάνειο 50-50 με τον σύζυγο, έκανε αίτηση ο ίδιος, μήπως εγώ πρέπει να την 
ακυρώσω και να υπάρχει μία αίτηση;  

 
2. Η σύζυγος έχει και δικές τις οφειλές. Πρέπει να κάνει και αυτή δική της αίτηση ξεχωριστή 

ή θα συνυπολογιστούν στην αίτηση του συζύγου; 
 
 

Η αίτηση που υποβάλλει ένας σύζυγος, θα ρυθμίσει στο σύνολο και τις οποιεσδήποτε 
από κοινού οφειλές. Ωστόσο, επειδή η ρύθμιση που παρέχεται μέσω του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών είναι προσωποπαγής, σε περίπτωση που υπάρχουν και 
άλλες οφειλές που δεν είναι κοινές με τον/ την σύζυγο, δύναται να υποβληθεί 
ξεχωριστή αίτηση. 

 
 
3. Είμαι εγγυήτρια με υποθήκη της α΄ κατοικίας μου σε επιχειρηματικό δάνειο του γιου μου 

ο οποίος έχει κάνει πτώχευση. Μπορώ να ζητήσω ρύθμιση ως εγγυήτρια; Συνολικά 
είμαστε τρεις εγγυητές. 

 

Η απαλλαγή του οφειλέτη δεν ενεργεί υπέρ των εγγυητών και άλλων συνοφειλετών, 
αφού αυτό θα ήταν αντίθετο στη φύση της εγγύησης, η οποία δίνεται για να καλύψει 
ακριβώς την πιθανότητα αφερεγγυότητας του πρωτοφειλέτη (Άρθρο 196 Ν.4738/2020). 
Συνεπώς και μετά την πτώχευση οι συνοφειλέτες/ εγγυητές συνεχίζουν να ευθύνονται 
έναντι του πιστωτή, ανεξαρτήτως τυχόν απαλλαγής του αρχικού οφειλέτη. Καθώς οι 
οφειλές συνεχίζουν να επιβαρύνουν το συνοφειλέτη –εγγυητή και εφόσον αυτές 
αποσταλούν από το χρηματοδοτικό φορέα μπορούν να ρυθμιστούν βάσει του 
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η υποβολή 
αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών (άρθρα 5επ. ν. 
4738/2020) δεν επιτρέπεται, εφόσον 90% των συνολικών οφειλών σε χρηματοδοτικούς 
φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οφείλεται σε 
χρηματοδοτικό φορέα.  

Επιπρόσθετα, και αναφορικά με τους εγγυητές, ισχύουν τα κάτωθι: από την κήρυξη της 
πτώχευσης οι απαιτήσεις των πιστωτών παύουν να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς 
τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η ως άνω παύση δεν ισχύει για τους 
συνοφειλέτες και τους εγγυητές (άρθρο 99). Ο πιστωτής έχει δικαίωμα, εάν κηρυχθεί σε 
πτώχευση τουλάχιστον ένας από τους συνοφειλέτες, να απαιτήσει από κάθε 
συνοφειλέτη και εγγυητή, που ευθύνεται εις ολόκληρον, δηλαδή για το σύνολο της 
οφειλής, την πλήρη ικανοποίηση της απαίτησής του, εάν κατέστη απαιτητή κατά την 
πραγματική λήξη της. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της απαίτησής του, αποδίδει το 
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επιπλέον σε εκείνον το συνοφειλέτη ή εγγυητή, κατά περίπτωση, που θα είχε δικαίωμα 
αναγωγής κατά των άλλων (άρθρο 102 παρ. 1). Και μετά την πτώχευση οι 
συνοφειλέτες/εγγυητές συνεχίζουν να ευθύνονται έναντι του πιστωτή, ανεξαρτήτως 
τυχόν απαλλαγής του αρχικού οφειλέτη (άρθρο 102 παρ.2). 

 

 
4. Τι γίνεται στην περίπτωση οφειλέτη που έχει πεθάνει, το χρέος φαίνεται στον ΑΦΜ του 

και όχι στους κληρονόμους. Ποιος θα υποβάλει την αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση; 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα – κληρονόμο. Σε επόμενη αναβάθμιση της 
πλατφόρμας θα δοθεί η δυνατότητα να δηλώνει ο αιτών τους ΑΦΜ  για τις οφειλές των 
οποίων είναι υπεύθυνος και αιτείται τη ρύθμιση, προκειμένου να διαβιβάζονται στην 
πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ οι σχετικές πληροφορίες για τις οφειλές αυτών των ΑΦΜ.  

 

 
5. Ήμουν διαχειριστής και ομόρρυθμο μέλος μια εταιρείας που έχει λυθεί. Πώς μπορώ να 

ρυθμίσω τα χρέη της; 

Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών 
δεν επιτρέπεται, εφόσον η οφειλέτρια εταιρεία έχει λυθεί ή έχει τεθεί σε εκκαθάριση 
(άρθρο 7 ν. 4738/2020).  

 

6. Θα ήθελα να ερωτήσω εάν μέσα στις οφειλές που συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση μέσω 
του μηχανισμού είναι και τα τέλη κυκλοφορίας του τελευταίου έτους, αλλά και των 
προηγούμενων ετών που χρωστάω. 

Εφόσον τα τέλη κυκλοφορίας έχουν βεβαιωθεί από την  ΑΑΔΕ θα αντληθούν  αυτόματα 
και θα εμφανιστούν στην αίτηση.  

 

Η. Προσωπικά Δεδομένα 

 
1. Στη σελίδα της αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών στα στοιχεία της 

συζύγου μου δείχνει μόνο τον ΑΦΜ.  Όλα τα άλλα στοιχεία είναι κενά και δεν μου 
εμφανίζει κάποιο μέρος να μπω να γράψω ή να δω τα στοιχεία της. 

 

Τα στοιχεία συζύγου συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία συναίνεσής του στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του. 
Κατά το αρχικό στάδιο της συμπλήρωσης της αίτησης από τον αιτούντα, εμφανίζεται 
μόνο ο ΑΦΜ του συζύγου. Αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.   
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Θ. Επιχειρήσεις 

 
1. Έχει τη δυνατότητα μία ατομική επιχείρηση με διακοπή να υποβάλει αίτηση στον 

εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για τις οφειλές της σε ασφαλιστικά ταμεία 
και Δ.Ο.Υ.;    

 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για 
εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του 
ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α΄ 207). Στην περίπτωση φυσικού προσώπου (ατομική επιχείρηση), 
ο οφειλέτης υποβάλλει την αίτησή του, η οποία εξετάζεται κατά τα οριζόμενα στο νόμο, 
με τη χρήση του ενεργού ΑΦΜ του.  

 

 
2. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει ρύθμιση από το νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας η οποία έχει 

προβεί σε διακοπή εργασιών και έχει χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση, τον ΕΦΚΑ 
ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα; Στις περιπτώσεις που έχει γίνει διακοπή εργασιών, 
μπορεί το ΝΠ να υποβάλει αίτηση αν καταστεί εκ νέου ενεργό; 

 
 

Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ευθύνεται για τις 
οφειλές του τελευταίου εις ολόκληρον ως συνοφειλέτης, και οι ως άνω οφειλές 
εμφανίζονται στον ΑΦΜ του, μπορεί να τις ρυθμίσει υποβάλλοντας ο ίδιος αίτηση.   

Εάν το νομικό πρόσωπο αναβιώσει και εφόσον οι οφειλές εμφανίζονται στο ΑΦΜ του, 
μπορεί να προβεί σε ρύθμισή τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι λοιπές 
προϋποθέσεις του νόμου. 

 
3. Οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο νέο νόμο- 

2η ευκαιρία και εξωδικαστικό; 
 

Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα 
που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό (άρθρο 76 παρ. 1).    

Με το προβλεπόμενο στο άρθρο 204 προεδρικό διάταγμα η πτωχευτική ικανότητα μπορεί 
να αποδίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δεν επιδιώκουν 
οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στην έννοια δε του νομικού 
προσώπου, το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως 
προκύπτει από το συνδυασμό των άρθρων 45 και 57 του Κ.Φ.Ε., ανήκουν, μεταξύ 
άλλων, και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που 
συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε 
είδους σωματεία, ιδρύματα, αλλά και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΜΚΟ).   

Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί 
τοπικοί αυτοδιοίκησης  και οι δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο 
τυχόν εξαιρείται με ρητή διάταξη νόμου. 
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Ι. Πλειστηριασμοί 

 
 

1. Έχω πλειστηριασμό σε ακίνητο τον Οκτώβριο και έχω υποβάλει ήδη την αίτησή μου, η 
οποία βρίσκεται σε κατάσταση «Άντλησης Στοιχείων από τρίτες πηγές». Έχω την 
προβλεπόμενη προστασία  από το νόμο; 

 
 

Η οριστική υποβολή της αίτησης είναι δυνατή μετά την άντληση των στοιχείων από τους 
πιστωτές και την καταχώρηση των υποχρεωτικών στοιχείων από τον αιτούντα. 
Δεδομένου ότι επί του παρόντος η πλατφόρμα δεν επιτρέπει την οριστική υποβολής 
της αίτησης η αίτησή σας δεν θεωρείται υποβεβλημένη οπότε δεν έχει εκκινήσει η 
αναστολή αναγκαστικών μέτρων.- Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι τη με 
οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 
αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη 
(άρθρο 18 του νόμου). Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια 
πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε 
διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από 
ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης). 

 

 


