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1.1 Μοναδικοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων 

Στο διάστημα των 15 ημερών μετά την «Οριστικοποίηση Μελών» αντλούνται τα φορολογικά 

και τραπεζικά στοιχεία του αιτούντα. Στη συνέχεια, ο χρήστης (Αιτών) μεταβαίνει στην 

καρτέλα «Μοναδικοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων» ώστε να μοναδικοποιήσει όλα τα 

περιουσιακά του στοιχεία χειροκίνητα (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 2 

Για να μοναδικοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία του χρήστη (Αιτούντα) που έχουν 

αντληθεί ή προστεθεί χειροκίνητα, ο χρήστης (Αιτών) θα πρέπει να δημιουργήσει εγγραφές 

μοναδικοποίησης για το κάθε ένα από τα στοιχεία που εμφανίζονται στις καρτέλες «Ακίνητη 

Περιουσία», «Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία», «Περιουσιακά Στοιχεία - Πιστωτές» και 

«Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα». Επισημαίνεται ότι η μοναδικοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων δεν πραγματοποιείται για τα στοιχεία που εμφανίζονται στους 

πίνακες Ιστορικού. Για κάθε μοναδικό περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να δοθεί ένας 

μοναδικός κωδικός π.χ. 1, 2 κ.τ.λ ώστε βάσει αυτού να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η 

αντιστοίχιση. Σε περίπτωση κοινού περιουσιακού στοιχείου με συνοφειλέτη / εγγυητή θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος κωδικός που δόθηκε από το μέλος που δημιούργησε πρώτος 

την εγγραφή. 

Για τη δημιουργία εγγραφής μοναδικοποίησης περιουσιακού στοιχείου, ο χρήστης επιλέγει το 

εικονίδιο « » στον πίνακα Μοναδικοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3 

Στο αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκης που ανοίγει, ο χρήστης (Αιτών)  επιλέγει την 

Κατηγορία του στοιχείου που θα αντιστοιχήσει (Εικόνα 4, πλαίσιο 1) και καταχωρεί τον 



μοναδικό κωδικό του στο ομώνυμο πεδίο (Εικόνα 4, πλαίσιο 2). Στη συνέχεια επιλέγει το 

εικονίδιο «Αποθήκευση» (Εικόνα 4, πλαίσιο 3). 

 

Εικόνα 4 

Η δημιουργημένη εγγραφή εμφανίζεται στον πίνακα «Μοναδικοποίηση Περιουσιακών 

Στοιχείων» (Εικόνα 4). Ο χρήστης (Αιτών) επαναλαμβάνει την διαδικασία μοναδικοποίησης 

για όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.  

Μετά τη μοναδικοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, ο χρήστης (Αιτών) πρέπει να 

αντιστοιχήσει τα μοναδικοποιημένα περιουσιακά στοιχεία που δημιούργησε με τα 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν αντληθεί από τη φορολογική διοίκηση και τους πιστωτές 

(καρτέλες: «Ακίνητη Περιουσία», «Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία», «Περιουσιακά Στοιχεία 

Πιστωτές» και «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα»). Η αντιστοίχιση των 

μοναδικοποιημένων περιουσιακών του στοιχείων, πραγματοποιείται καταχωρώντας τον 

μοναδικό κωδικό περιουσιακού στοιχείου σε κάθε ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει 

αντληθεί. 

Διευκρινίζεται ότι η μοναδικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων είναι καίριας σημασίας για 

την έκβαση της αίτησης καθώς η πρόταση ρύθμισης οφειλών προκύπτει βάσει της εν λόγω 

διαδικασίας. 

  



1.2 Σχετικές Πληροφορίες για την Μοναδικοποίηση των 
Περιουσιακών Στοιχείων 

Η διαδικασία μοναδικοποίσης πραγματοποιείται ώστε η Πλατφόρμα να αναγνωρίσει τα 

μοναδικά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα.  

Παράδειγμα 1 

Στην καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» έχει αντληθεί από τα στοιχεία της φορολογικής 

διοίκησης ένα ακίνητο με τα κάτωθι στοιχεία (Εικόνα 5).  

Εικόνα 5 

Για την εν λόγω εγγραφή απαιτείται η δημιουργία εγγραφής μοναδικοποίησης σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κεφ. 1.1. Δημιουργείται η σχετική εγγραφή στον πίνακα «Μοναδικοποίηση 

Περιουσιακών Στοιχείων» (Εικόνα 6) με κωδικό 1 (Εικόνα 6, πλαίσιο 1). 

Εικόνα 6 

Στη συνέχεια ο χρήστης (Αιτών) μεταβαίνει εκ νέου στην καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» και 

αντιστοιχίζει την εγγραφή του εν λόγω ακινήτου με τον κωδικό 1 της εγγραφής 

μοναδικοποίησης επιλέγοντας το σύμβολο « » (Εικόνα 5, πλαίσιο 1). Στο αναδυόμενο 

παράθυρο που εμφανίζεται με τα στοιχεία του ακινήτου (Εικόνα 7), ο χρήστης (Αιτών) 

μεταβαίνει στο πεδίο «Αντιστοίχιση Περιουσιακού Στοιχείου» (Εικόνα 7, πλαίσιο 1) και 

επιλέγει τον κωδικό 1. Στη συνέχεια επιλέγει «Αποθήκευση». 

 



Εικόνα 7 

Στην καρτέλα «Περιουσιακά Στοιχεία - Πιστωτές» έχει αντληθεί από τους Πιστωτές ένα 

ακίνητο με τα κάτωθι στοιχεία (Εικόνα 8). 

Εικόνα 8 

Εφόσον το εν λόγω στοιχείο ταυτίζεται με το ακίνητο που έχει αντληθεί από τα στοιχεία της 

Φορολογικής Διοίκησης ο χρήστης (Αιτών) θα πρέπει να το αντιστοιχίσει με τον κωδικό 

μοναδικοποίησης 1 όπως έπραξε και στην εγγραφή της καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία» ώστε 

το σύστημα να καταλάβει ότι πρόκειται για το ίδιο ακίνητο. 

 

Παράδειγμα 2  

Σε περίπτωση που στην καρτέλα «Περιουσιακά Στοιχεία – Πιστωτές» αντληθεί από τους 

πιστωτές κάποιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνδέεται με κάποια οφειλή του αιτούντα 

αλλά δεν είναι στην κατοχή του, ο χρήστης (Αιτών) δημιουργεί εγγραφή μοναδικοποίησης 

(κεφ. 1.1). Στην εγγραφή μοναδικοποίησης εφόσον δηλώσει κατηγορία  και το μοναδικό 



κωδικό, δηλώνει ότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε τρίτο πρόσωπο (Εικόνα 9, 

πλαίσιο 1). 

 

Εικόνα 10 

Εν συνεχεία, αντιστοιχίζει την εν λόγω εγγραφή μοναδικοποίησης με το ανάλογο περιουσιακό 

στοιχείο της καρτέλας «Περιουσιακά Στοιχεία – Πιστωτές». 

  

 

 

 

 

 
 

 

 


