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2.11 Μοναδικοποίηζη Πεπιοςζιακών ηοισείυν 

Η ζπγθεθξηκέλε θαξηέια ζπκπεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία κνλαδηθνπνίεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ε νπνία  

πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ ε Πιαηθόξκα λα αλαγλσξίζεη ηα κνλαδηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Αηηνύληα. 

Ο ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» ώζηε λα 

κνλαδηθνπνηήζεη όια ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία ρεηξνθίλεηα (Εηθόλα 102). 

 
Εηθόλα 102 

Γηα λα κνλαδηθνπνηεζνύλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε (Αηηνύληα) πνπ έρνπλ αληιεζεί ή πξνζηεζεί 

ρεηξνθίλεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθέο γηα ην θάζε έλα από ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο θαξηέιεο «Αθίλεηε Πεξηνπζία», «Λνηπά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία», «Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία Πηζησηέο» θαη «Καηαζέζεηο θαη Επελδπηηθά Πξντόληα». Γηα θάζε κνλαδηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ζα 

πξέπεη λα δνζεί έλαο κνλαδηθόο θσδηθόο π.ρ. 1, 2, 3 θ.η.ι ώζηε βάζεη απηνύ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα ε 

αληηζηνίρηζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Αηηνύληα.  

Γηα ηε δεκηνπξγία κνλαδηθήο εγγξαθήο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην « » ζηνλ 

πίλαθα «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» (Εηθόλα 103). 

 
Εηθόλα 103 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηελ «Καηεγνξία» ηνπ πεξηνπζηαθνύ 

ζηνηρείνπ πνπ επηζπκεί λα κνλαδηθνπνηήζεη (Εηθόλα 104, πιαίζην 1) θαη θαηαρσξεί ηνλ κνλαδηθό «Κσδηθό» ηνπ 

ζην νκώλπκν πεδίν (Εηθόλα 104, πιαίζην 2). ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην εηθνλίδην «Απνζήθεπζε» (Εηθόλα 104, 

πιαίζην 3). 
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Εηθόλα 104 

Η θαηαρσξεκέλε εγγξαθή εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» (Εηθόλα 

105). Ο ρξήζηεο (Αηηώλ) επαλαιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία κνλαδηθνπνίεζεο γηα όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  πνπ 

ηνπ αλήθνπλ.  

 
Εηθόλα 105 
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Μεηά ηε κνλαδηθνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) πξέπεη λα αληηζηνηρήζεη ηα 

κνλαδηθνπνηεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δεκηνύξγεζε κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί από ηε 

Φνξνινγηθή Δηνίθεζε θαη ηνπο Πηζησηέο (θαξηέιεο: «Αθίλεηε Πεξηνπζία», «Λνηπά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία», 

«Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Πηζησηέο» θαη «Καηαζέζεηο θαη Επελδπηηθά Πξντόληα»). Η αληηζηνίρηζε ησλ 

κνλαδηθνπνηεκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, πξαγκαηνπνηείηαη θαηαρσξώληαο ηνλ κνλαδηθό θσδηθό 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζε θάζε έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ έρεη αληιεζεί. H δηαδηθαζία ηεο αληηζηνίρηζεο 

αλαιύεηαη ζηα ππνθεθάιαηα 2.11.1 -  2.11.7 γηα θάζε έλα από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί μερσξηζηά. 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε κνλαδηθνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ε αληηζηνίρηζε απηώλ είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο θαζώο ε πξόηαζε ξύζκηζεο νθεηιώλ πξνθύπηεη βάζεη ηεο ελ ιόγσ 

δηαδηθαζίαο. 

Γιεςκπινήζειρ Μοναδικοποίηζηρ Πεπιοςζιακών ηοισείυν  

1. ηελ πεξίπησζε κοινού πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηνπ Αηηνύληα (νθεηιέηε) κε ηνπ πλνθεηιέηε / Εγγπεηή ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ίδηνο θσδηθόο πνπ δόζεθε από ην κέινο πνπ δεκηνύξγεζε πξώην ηελ εγγξαθή. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ην θνηλό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ζεκαηνδνηείηαη σο κνλαδηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ 

αλήθεη θαη ζηνπο δύν νθεηιέηεο (αηηώλ, ζπλνθεηιέηεο). 

2. Η κνλαδηθνπνίεζε δεν ππαγμαηοποιείηαι γηα ηηο εγγξαθέο Ιζηνξηθνύ.  

3. Η κνλαδηθνπνίεζε δεν ππαγμαηοποιείηαι γηα ηηο κεδεληθέο (0,00) «Καηαζέζεηο θαη Επελδπηηθά 

Πξντόληα» πνπ έρνπλ απνζηαιεί από ηνπο Πηζησηέο.  

4. Η κνλαδηθνπνίεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ δεν ππαγμαηοποιείηαι γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ/ηεο 

πδύγνπ θαη ησλ Εμαξηώκελσλ Μειώλ. Αληίζεηα, ε κνλαδηθνπνίεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

ππαγμαηοποιείηαι γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πλνθεηιέηε / Εγγπεηή από ηνλ ίδην ηνλ πλνθεηιέηε 

/ Εγγπεηή. ηηο πεξηπηώζεηο ύπαξμεο πλνθεηιεηώλ / Εγγπεησλ ή/θαη πδύγνπ / Εμαξηώκελσλ Μειώλ, ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο θαξηέιεο ηνπ Αηηνύληα κε δηαθνξεηηθό Α.Φ.Μ. 

Ιδηνθηήηε. Ο ρξήζηεο (Αηηώλ) πξνβαίλεη ζηελ κνλαδηθνπνίεζε μόνο ησλ δηθώλ ηνπ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ. 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πεξηνπζηαθό ζηνηρείν Σξίηνπ (πδύγνπ ή Εμαξηώκελνπ Μέινπο) ην νπνίν 

απνηειεί εμαζθάιηζε ζε νθεηιή ηνπ Αηηνύληα ηόηε ην ελ ιόγσ πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πξέπεη λα 

κνλαδηθνπνηεζεί από ηνλ Αηηνύληα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ρξήζηεο πξνβαίλεη ζηε  δεκηνπξγία 

κνλαδηθήο εγγξαθήο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ επηιέγνληαο ην εηθνλίδην « » ζηνλ πίλαθα Μνλαδηθνπνίεζε 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ (Εηθόλα 106). 

 
Εηθόλα 106 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηελ «Καηεγνξία» ηνπ πεξηνπζηαθνύ 

ζηνηρείνπ πνπ επηζπκεί λα κνλαδηθνπνηήζεη (Εηθόλα 107, πιαίζην 1) θαη θαηαρσξεί ηνλ κνλαδηθό «Κσδηθό» ηνπ 

ζην νκώλπκν πεδίν (Εηθόλα 107, πιαίζην 2) θαη επηιέγεη ην εηθνλίδην « » ην νπνίν δειώλεη όηη ην 

πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ ζα κνλαδηθνπνηήζεη απνηειεί πεξηνπζηαθό ζηνηρείν Σξίηνπ πξνζώπνπ (Εηθόλα 107, 

πιαίζην 3). ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην εηθνλίδην «Απνζήθεπζε» (Εηθόλα 104, πιαίζην 4). 
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Εηθόλα 107 

Η θαηαρσξεκέλε εγγξαθή εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» (Εηθόλα 

106). 

Μεηά ηε κνλαδηθνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) πξέπεη λα αληηζηνηρήζεη ηα 

κνλαδηθνπνηεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δεκηνύξγεζε κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί από ηε 

Φνξνινγηθή Δηνίθεζε θαη ηνπο Πηζησηέο (θαξηέιεο: «Αθίλεηε Πεξηνπζία», «Λνηπά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία», 

«Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Πηζησηέο» θαη «Καηαζέζεηο θαη Επελδπηηθά Πξντόληα»). Η αληηζηνίρηζε ησλ 

κνλαδηθνπνηεκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, πξαγκαηνπνηείηαη θαηαρσξώληαο ηνλ κνλαδηθό θσδηθό 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζε θάζε έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ έρεη αληιεζεί. Οη δηαδηθαζία ηεο αληηζηνίρηζεο 

αλαιύεηαη ζηα ππνθεθάιαηα 2.11.1 -  2.11.7 γηα θάζε έλα από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί μερσξηζηά. 

 

2.11.1 Ανηιζηοίσιζη «Ακινήηος / Οικοπέδος» με μοναδικό κυδικό πεπιοςζιακού ζηοισείος 

Γηα ηελ αληηζηνίρηζε ελόο Αθηλήηνπ / Οηθνπέδνπ κε ηνλ κνλαδηθό θσδηθό πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ 

δειώζεθε ζηελ θαξηέια « Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ», ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηελ 

θαξηέια «Αθίλεηε Πεξηνπζία». ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηνλ πίλαθα «ηνηρεία Αθηλήησλ / 

Οηθνπέδσλ» θαη επηιέγεη ην εηθνλίδην « » από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 107). 
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Εηθόλα 107 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ αλνίγεη (Εηθόλα 108), ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηνλ κνλαδηθό θσδηθό 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δειώζεθε ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» από ην 

πεδίν «Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» όπσο θαίλεηαη ζηελ «Εηθόλα 108, πιαίζην 1». Μεηά ηελ επηινγή 

ην κνλαδηθνύ αξηζκνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην «Απνζήθεπζε» (Εηθόλα 

108, πιαίζην 2). 

 
Εηθόλα 108 

Ο θαηαρσξεκέλνο θσδηθόο αληηζηνίρηζεο αθηλήηνπ / νηθνπέδνπ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν «Αληηζηνίρηζε 

Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» ηνπ πίλαθα «ηνηρεία Αθηλήησλ / Οηθνπέδσλ» (Εηθόλα 107). 
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2.11.2 Ανηιζηοίσιζη «Γηπέδος» με μοναδικό κυδικό πεπιοςζιακού ζηοισείος 

Γηα ηελ αληηζηνίρηζε ελόο Γεπέδνπ κε ηνλ κνλαδηθό θσδηθό πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δειώζεθε ζηελ 

θαξηέια « Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ», ν ρξήζηεο (Αηηώλ)  κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια «Αθίλεηε 

Πεξηνπζία». ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηνλ πίλαθα «Γήπεδα» θαη επηιέγεη ην εηθνλίδην «

» από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 109). 

 
Εηθόλα 109 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ αλνίγεη (Εηθόλα 110), ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηνλ κνλαδηθό θσδηθό 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δειώζεθε ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» από ην 

πεδίν «Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» όπσο θαίλεηαη ζηελ «Εηθόλα 110, πιαίζην 1». Μεηά ηελ επηινγή 

ην κνλαδηθνύ αξηζκνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην «Απνζήθεπζε» (Εηθόλα 

110, πιαίζην 2). 
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Εηθόλα 110 

Ο θαηαρσξεκέλνο θσδηθόο αληηζηνίρηζεο γεπέδνπ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν «Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ 

ηνηρείνπ» ηνπ πίλαθα «Γήπεδα» (Εηθόλα 109). 

2.11.3 Ανηιζηοίσιζη «Δπιβαηικού Αςηοκινήηος» με μοναδικό κυδικό πεπιοςζιακού 

ζηοισείος 

Γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ Επηβαηηθνύ Απηνθηλήηνπ σο κνλαδηθνύ Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ κε ηνλ κνλαδηθό 

θσδηθό πνπ έρεη δειώζεη ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ», ν ρξήζηεο (Αηηώλ)  

κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια «Λνηπά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία». ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηνλ 

πίλαθα «Επηβαηηθά Απηνθίλεηα» θαη επηιέγεη ην εηθνλίδην « » από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 111). 
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Εηθόλα 111 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ αλνίγεη (Εηθόλα 112), ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηνλ κνλαδηθό θσδηθό 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δειώζεθε ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» από ην 

πεδίν «Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» όπσο θαίλεηαη ζηελ «Εηθόλα 112, πιαίζην 1». Μεηά ηελ επηινγή 

ην κνλαδηθνύ αξηζκνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην «Απνζήθεπζε» (Εηθόλα 

112, πιαίζην 2). 

 
Εηθόλα 112 
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Ο θαηαρσξεκέλνο θσδηθόο αληηζηνίρηζεο επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν «Αληηζηνίρηζε 

Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» ηνπ πίλαθα «Επηβαηηθά Απηνθίλεηα» (Εηθόλα 111). 

2.11.4 Ανηιζηοίσιζη «κάθοςρ Ανατςσήρ» με μοναδικό κυδικό πεπιοςζιακού ζηοισείος 

Γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ θάθνπο Αλαςπρήο σο κνλαδηθνύ Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ κε ηνλ κνλαδηθό θσδηθό 

πνπ έρεη δειώζεη ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ», ν ρξήζηεο (Αηηώλ)  κεηαβαίλεη 

ζηελ θαξηέια «Λνηπά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία». ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηνλ πίλαθα 

«θάθε Αλαςπρήο» θαη επηιέγεη ην εηθνλίδην « » από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 113). 

Εηθόλα 113 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ αλνίγεη (Εηθόλα 114), ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηνλ κνλαδηθό θσδηθό 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δειώζεθε ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» από ην 

πεδίν «Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» όπσο θαίλεηαη ζηελ «Εηθόλα 114, πιαίζην 1». Μεηά ηελ επηινγή 

ην κνλαδηθνύ αξηζκνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην «Απνζήθεπζε» (Εηθόλα 

114, πιαίζην 2). 
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Εηθόλα 114 

Ο θαηαρσξεκέλνο θσδηθόο αληηζηνίρηζεο ζθάθνπο αλαςπρήο εκθαλίδεηαη ζην πεδίν «Αληηζηνίρηζε 

Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» ηνπ πίλαθα «θάθε Αλαςπρήο» (Εηθόλα 113). 

2.11.5 Ανηιζηοίσιζη «Αεποζκάθοςρ» με μοναδικό κυδικό πεπιοςζιακού ζηοισείος 

Γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ Αεξνζθάθνπο σο κνλαδηθνύ Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ κε ηνλ κνλαδηθό θσδηθό πνπ έρεη 

δειώζεη ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ», ν ρξήζηεο (Αηηώλ)  κεηαβαίλεη ζηελ 

θαξηέια «Λνηπά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία». ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηνλ πίλαθα 

«Αεξνζθάθε» θαη επηιέγεη ην εηθνλίδην « » από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 115). 
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Εηθόλα 115 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ αλνίγεη (Εηθόλα 116), ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηνλ κνλαδηθό θσδηθό 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δειώζεθε ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» από ην 

πεδίν «Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» όπσο θαίλεηαη ζηελ «Εηθόλα 116, πιαίζην 1». Μεηά ηελ επηινγή 

ην κνλαδηθνύ αξηζκνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην «Απνζήθεπζε» (Εηθόλα 

116, πιαίζην 2). 
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Εηθόλα 116 

Ο θαηαρσξεκέλνο θσδηθόο αληηζηνίρηζεο αεξνζθάθνπο εκθαλίδεηαη ζην πεδίν «Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ 

ηνηρείνπ» ηνπ πίλαθα «Αεξνζθάθε» (Εηθόλα 115). 

2.11.6 Ανηιζηοίσιζη «Πεπιοςζιακού ηοισείος – Πιζηυηών» με μοναδικό κυδικό 

πεπιοςζιακού ζηοισείος 

Γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ πνπ έρεη απνζηαιεί από ηνπο Πηζησηέο σο κνλαδηθνύ 

Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ κε ηνλ κνλαδηθό θσδηθό πνπ έρεη δειώζεη ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ», ν ρξήζηεο (Αηηώλ)  κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια «Πεξηνπζηαθά ηνηρεία - Πηζησηέο». 

ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηνλ πίλαθα «Πεξηνπζία - Πηζησηέο» θαη επηιέγεη ην εηθνλίδην «

» από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 117). 
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Εηθόλα 117 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ αλνίγεη (Εηθόλα 118), ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηνλ κνλαδηθό θσδηθό 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δειώζεθε ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» από ην 

πεδίν «Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» όπσο θαίλεηαη ζηελ «Εηθόλα 118, πιαίζην 1». Μεηά ηελ επηινγή 

ην κνλαδηθνύ αξηζκνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην «Απνζήθεπζε» (Εηθόλα 

118, πιαίζην 2). 
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Εηθόλα 118 

Ο θαηαρσξεκέλνο θσδηθόο αληηζηνίρηζεο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ έρεη απνζηαιεί από ηνπο Πηζησηέο 

εκθαλίδεηαη ζην πεδίν «Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» ηνπ πίλαθα «Πεξηνπζηαθά ηνηρεία - Πηζησηέο» 

(Εηθόλα 117). 

2.11.7 Ανηιζηοίσιζη «Καηάθεζηρ / Δπενδςηικού Πποφόνηορ» με μοναδικό κυδικό 

πεπιοςζιακού ζηοισείος 

Γηα ηελ αληηζηνίρηζε κηα θαηάζεζεο ή ελόο επελδπηηθνύ πξντόληνο σο κνλαδηθνύ Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ κε 

ηνλ κνλαδηθό θσδηθό πνπ έρεη δειώζεη ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ», ν ρξήζηεο 

(Αηηώλ)  κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια «Καηαζέζεηο θαη Επελδπηηθά Πξντόληα». ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) 

κεηαβαίλεη ζηνλ πίλαθα «Καηαζέζεηο θαη Επελδπηηθά Πξντόληα» θαη επηιέγεη ην εηθνλίδην « » από ηε ζηήιε 

«Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 119). 
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Εηθόλα 119 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη (Εηθόλα 120), ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηνλ κνλαδηθό θσδηθό 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δειώζεθε ζηελ θαξηέια «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» από ην 

πεδίν «Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» όπσο θαίλεηαη ζηελ «Εηθόλα 120, πιαίζην 1». Μεηά ηελ επηινγή 

ηνπ κνλαδηθνύ αξηζκνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην «Απνζήθεπζε» 

(Εηθόλα 120, πιαίζην 2). 

 
Εηθόλα 120 

Ο θαηαρσξεκέλνο θσδηθόο αληηζηνίρηζεο ηεο/ηνπ θαηάζεζεο / επελδπηηθνύ πξντόληνο εκθαλίδεηαη ζην πεδίν 

«Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» ηνπ πίλαθα «Καηαζέζεηο θαη Επελδπηηθά Πξντόληα» (Εηθόλα 119). 
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2.11.8 Παπαδείγμαηα Μοναδικοποίηζηρ Πεπιοςζιακών ηοισείυν 

Η δηαδηθαζία κνλαδηθνπνίεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ ε Πιαηθόξκα λα 

αλαγλσξίζεη ηα κνλαδηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Αηηνύληα.  

Παπάδειγμα 1 

ηελ θαξηέια «Αθίλεηε Πεξηνπζία» έρεη αληιεζεί έλα αθίλεην από ηα ζηνηρεία ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κε 

ηα ζηνηρεία ηεο «Εηθόλαο 121».  

 
Εηθόλα 121 

Γηα ηελ ελ ιόγσ εγγξαθή αθηλήηνπ, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία εγγξαθήο κνλαδηθνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θεθαιαίνπ «2.11». Ο ρξήζηεο (Αηηώλ) δεκηνπξγεί ηελ εγγξαθή κνλαδηθνπνίεζεο πεξηνπζηαθνύ 

ζηνηρείνπ ζηνλ πίλαθα «Μνλαδηθνπνίεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» κε θσδηθό «1» (Εηθόλα 122, πιαίζην 1). 

 
Εηθόλα 122 

ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη μαλά ζηελ θαξηέια «Αθίλεηε Πεξηνπζία» ώζηε λα πξνβεί ζηελ 

αληηζηνίρηζε ηνπ θσδηθνύ «1» ζην ελ ιόγσ αθίλεην. Μεηαβαίλνληαο ζηνλ πίλαθα «ηνηρεία Αθηλήησλ / 

Οηθνπέδσλ», ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην ζύκβνιν « » (Εηθόλα 123, πιαίζην 1). ην αλαδπόκελν παξάζπξν 

πνπ εκθαλίδεηαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ (Εηθόλα 124), ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζην πεδίν 

«Αληηζηνίρηζε Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» (Εηθόλα 124) θαη επηιέγεη ηνλ θσδηθό «1». ηε ζπλέρεηα επηιέγεη 

«Απνζήθεπζε». 

 
Εηθόλα 123 
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Εηθόλα 124 

Ο θαηαρσξεκέλνο θσδηθόο αληηζηνίρηζεο αθηλήηνπ / νηθνπέδνπ «1» εκθαλίδεηαη ζην πεδίν «Αληηζηνίρηζε 

Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ» ηνπ πίλαθα «ηνηρεία Αθηλήησλ / Οηθνπέδσλ» (Εηθόλα 125). 

 
Εηθόλα 125 

ηελ θαξηέια «Πεξηνπζηαθά ηνηρεία - Πηζησηέο» έρεη αληιεζεί από ηνπο Πηζησηέο έλα αθίλεην κε ηα ζηνηρεία 

ηεο «Εηθόλα 126». 
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Εηθόλα 126 

Εθόζνλ ην ελ ιόγσ ζηνηρείν ηαπηίδεηαη κε ην αθίλεην πνπ έρεη αληιεζεί από ηα ζηνηρεία ηεο Φνξνινγηθήο 

Δηνίθεζεο, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) ζα πξέπεη λα ην αληηζηνηρίζεη κε ηνλ θσδηθό κνλαδηθνπνίεζεο «1» όπσο έπξαμε 

θαη ζηελ εγγξαθή ηεο θαξηέιαο «Αθίλεηε Πεξηνπζία» ώζηε ζηελ Πιαηθόξκα λα επηζεκαλζεί σο ην ίδην 

κνλαδηθό αθίλεην. Με ηνλ ίδην ηξόπν, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια «Πεξηνπζηαθά ηνηρεία – 

Πηζησηέο» θαη επηιέγνληαο ην εηθνλίδην «» (Εηθόλα 126) αληηζηνηρίδεη ην αθίλεην κε ηνλ κνλαδηθό θσδηθό «1»  

(Εηθόλα 127, Εηθόλα 128). 

 
Εηθόλα 127 
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Εηθόλα 128 

 

Παξάδεηγκα 2  

ε πεξίπησζε πνπ ζηελ θαξηέια «Πεξηνπζηαθά ηνηρεία – Πηζησηέο» αληιεζεί από ηνπο πηζησηέο θάπνην 

πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε θάπνηα νθεηιή ηνπ αηηνύληα αιιά δελ είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ, ν 

ρξήζηεο (Αηηώλ) δεκηνπξγεί εγγξαθή κνλαδηθνπνίεζεο (θεθ. 1.10). ηελ εγγξαθή κνλαδηθνπνίεζεο εθόζνλ 

δειώζεη θαηεγνξία  θαη ην κνλαδηθό θσδηθό, δειώλεη όηη ην ελ ιόγσ πεξηνπζηαθό ζηνηρείν αλήθεη ζε ηξίην 

πξόζσπν (Εηθόλα 129, πιαίζην 1). 
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Εηθόλα 129 

Ελ ζπλερεία, αληηζηνηρίδεη ηελ ελ ιόγσ εγγξαθή κνλαδηθνπνίεζεο κε ην αλάινγν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηεο 

θαξηέιαο «Πεξηνπζηαθά ηνηρεία – Πηζησηέο». 

2.12 Ππόζθεηα ηοισεία 

Ο ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια «Πξόζζεηα ηνηρεία» όπνπ δύλαηαη λα ζπκπιεξώζεη πξόζζεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ αίηεζε. Η ζπγθεθξηκέλε θαξηέια απνηειείηαη από ηξία (3) κέξε όπνπ ζην πξώην κέξνο 

εκθαλίδεηαη ε Δπλαηόηεηα Απνπιεξσκήο δόζεσλ ηνπ Αηηνύληα,  ζην δεύηεξν κέξνο εκθαλίδεηαη ε δήισζε 

Επνρηθνύ Τπαιιήινπ θαη ζην ηξίην κέξνο εκθαλίδνληαη νη Δαπάλεο πνπ δύλαηαη λα πξνζζέζεη ν Αηηώλ (Εηθόλα 

130). 
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Eηθόλα 130 

2.12.1 Γςναηόηηηα Αποπληπυμήρ 

Ο  ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηνλ πίλαθα «Δπλαηόηεηα Απνπιεξσκήο» όπνπ δύλαηαη λα ζπκπιεξώζεη ηηο 

κέγηζηεο δόζεηο ηνπ 1νπ, 2νπ, 3νπ, 4νπ, 5νπ έηνπο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη κεληαία γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιώλ 

ηνπ. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα «Δπλαηόηεηα Απνπιεξσκήο», ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην « » 

από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 131) θαη ζπκπιεξώλεη ηα πεδία «Μέγηζηε Μεληαία Δόζε 1νπ ρξόλνπ», 

«Μέγηζηε Μεληαία Δόζε 2νπ ρξόλνπ», «Μέγηζηε Μεληαία Δόζε 5νπ ρξόλνπ». ηε ζπλέρεηα, επηιέγεη ην εηθνλίδην 

« » γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θαηαρσξήζεώλ ηνπ (Εηθόλα 132). 

 
Εηθόλα 131 

 
Εηθόλα 132 

εκεηώλεηαη όηη ε κέγηζηε δόζε γηα ην 2ν έηνο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε από ηε κέγηζηε κεληαία 
δόζε γηα ην 1ν έηνο . Επηπξνζζέησο, ε κέγηζηε κεληαία δόζε γηα ην 5ν έηνο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ή 
ίζε από ηηο κεληαίεο δόζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο (Αηηώλ) δελ 
ζπκπιεξώζεη ηα πεδία κε ηνλ αλσηέξσ ηξόπν, ε Πιαηθόξκα δελ απνζεθεύεη ηηο δόζεηο εκθαλίδνληαο 
πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα (Εηθόλα 133) 
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Εηθόλα 133 

2.12.2 Γήλυζη Δποσικού Τπαλλήλος 

ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηελ  ελόηεηα «Δήισζε Επνρηαθνύ Τπαιιήινπ». ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν Αηηώλ είλαη Επνρηθόο Τπάιιεινο, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηε ζήκαλζε  ζηελ ελόηεηα 

«Δήισζε Επνρηθνύ Τπαιιήινπ» (Εηθόλα 134α). 

 
Εηθόλα 134α 

2.12.3 Γαπάνερ 

Ο  ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηνλ πίλαθα «Δαπάλεο» όπνπ δύλαηαη λα θαηαρσξήζεη ηηο δαπάλεο . Γηα ηελ 

θαηαρώξεζε ησλ δαπαλώλ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην « ». ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) 

επηιέγεη ην εηθνλίδην « » από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» θαη θαηαρσξεί όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα «Δαπάλεο».  

Ο ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη θαηεγνξίεο δαπαλώλ από ζρεηηθή ιίζηα θαη επηζπλάπηεη ζρεηηθό απνδεηθηηθό 

έγγξαθν. Επηπιένλ, επηιέγεη από ιίζηα αλά δαπάλε, εάλ ε ελ ιόγσ δαπάλε είλαη καθξνρξόληα ή βξαρπρξόληα. 

ε πεξίπησζε βξαρπρξόληαο δαπάλεο, επηπιένλ ζπκπιεξώλεη ηε δηάξθεηά ηεο ζε έηε, ζε ζρεηηθό πεδίν. 

Ο ρξήζηεο (Αηηώλ) θαηαρσξεί ηα αθόινπζα πεδία, (όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε), κε ηαπηόρξνλε επηζύλαςε 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Επηπιένλ, γηα όζεο επηρεηξήζεηο ηεξνύλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο, ν αηηώλ 

θαηαρσξεί ηπρόλ ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηεο επηρείξεζεο. 

ην πεδίν «Καηεγνξία Δαπάλεο» ζπκπεξηιακβάλνληαη α) Οηθνγελεηαθά έμνδα δηαηξνθήο ιόγσ δηαδπγίνπ, β) 

Οηθνγελεηαθά έμνδα γηα θαηνηθία ηέθλσλ πνπ είλαη θνηηεηέο, γ) Οηθνγελεηαθά ηαηξηθά έμνδα κόληκα ή 

πξνζσξηλά, δ) Πνζά πνπ θαηαινγίδνληαη από απνθάζεηο δηθαζηηθώλ αξρώλ. ηε ζπλέρεηα, επηιέγεη ην εηθνλίδην 

« » γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ αξρείνπ θάζε δαπάλεο. Γηα ηελ απνζήθεπζε θάζε 

ζπκπιεξσκέλεο δαπάλεο, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη « » από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 134β).  

Γηα ηελ πξνζζήθε κίαο επηπιένλ δαπάλεο, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία επηιέγνληαο μαλά 

ην εηθνλίδην « ». 

 
Εηθόλα 134β 

2.12.4 Πεπιγπαθή Γπαζηηπιόηηηαρ 
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ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ρξήζηεο (Αηηώλ) είλαη Ννκηθό Πξόζσπν, απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα 

«Πεξηγξαθή Δξαζηεξηόηεηαο» (Εηθόλα 135 α). 

 
Εηθόλα 135 α 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα «Πεξηγξαθή Δξαζηεξηόηεηαο», ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην « » 

από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 135 α). ηε ζπλέρεηα, ζην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη 

θαηαρσξεί ηελ Πεξηγξαθή ηεο Δξαζηεξηόηεηάο ηνπ θαη επηιέγεη ην εηθνλίδην «Απνζήθεπζε» (Εηθόλα 135 β). 

 
Εηθόλα 135 β 

Γηα ηελ νξηζηηθή απνζήθεπζε ηεο θαηαρσξεκέλεο πεξηγξαθήο, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην « » 

από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 135 γ). Γηα ηελ επηζθόπεζε ηεο θαηαρσξεκέλεο εγγξαθήο, ν ρξήζηεο 

(Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην « » από ηε ζηήιε «Πεξηγξαθή» (Εηθόλα 135 δ). 

 
Εηθόλα 135 γ 
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Εηθόλα 135 δ 

2.13 Δπιζύνατη Δγγπάθυν και Τπεύθςνερ Γηλώζειρ 

Γηα ηελ επηζύλαςε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια «Επηζύλαςε 

Εγγξάθσλ θαη Τπεύζπλεο Δειώζεηο» θαη ζηνλ πίλαθα «Έγγξαθα» θαη αλαξηά ηα επηζπλαπηόκελα έγγξαθα 

πνπ απαηηνύληαη.  

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά έγγξαθα πνπ δύλαηαη λα επηζπλάςεη ν ρξήζηεο (Αηηώλ) 

δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην αλ ν Αηηώλ είλαη Φπζηθό ή Ννκηθό Πξόζσπν. 

Γηα ηελ επηζύλαςε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια «Επηζύλαςε 

Εγγξάθσλ θαη Τπεύζπλεο Δειώζεηο» θαη ζηνλ πίλαθα «Έγγξαθα» επηιέγεη ην εηθνλίδην « » (Εηθόλα 136). 

 
Εηθόλα 136 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαθνξηώλεη ην έγγξαθν επηιέγνληαο ην εηθνλίδην 

«+Έγγξαθν» (Εηθόλα 137, πιαίζην 1). ηε ζπλέρεηα, επηιέγεη από ηε ιίζηα ηνπ πεδίνπ «Είδνο Εγγξάθνπ» 

(Εηθόλα 137, πιαίζην 2) ηελ θαηεγνξία ηνπ εγγξάθνπ. Πξναηξεηηθά, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κπνξεί λα θαηαρσξήζεη 

ζρόιηα ή πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ην έγγξαθν πνπ κεηαθνξηώλεη ζην πεδίν «Πεξηγξαθή» (Εηθόλα 137, πιαίζην 3). 

Καηόπηλ,  ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην πιήθηξν «Απνζήθεπζε» (Εηθόλα 137, πιαίζην 4) γηα ηελ νξηζηηθή 

κεηαθόξησζε ηνπ εγγξάθνπ. 

Η Πιαηθόξκα δίλεη ηε δπλαηόηεηα επηζύλαςεο πνιιαπιώλ εγγξάθσλ/ δηθαηνινγεηηθώλ επηιέγνληαο σο "Είδνο 

Εγγξάθνπ" ηα "Λνηπά Έγγξαθα". 
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Εηθόλα 137 

2.13.1 Φςζικό Ππόζυπο - Δπιζύνατη Δγγπάθυν και Τπεύθςνερ Γηλώζειρ 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αηηώλ είλαη Φπζηθό Πξόζσπν, ηα ππνρξεσηηθά έγγξαθα πξνο επηζύλαςε είλαη ηα 

«Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ (Δηθαζηηθήο Αξρήο)», «Εληαίν Πηζηνπνηεηηθό Δηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο γηα 

Φπζηθά θαη Ννκηθά Πξόζσπα» (Εηθόλα 137α). Ο ρξήζηεο (Αηηώλ) έρεη ηε δπλαηόηεηα αλάξηεζεο επηπξόζζεησλ 

πξναηξεηηθώλ εγγξάθσλ επηιέγνληαο σο «Είδνο Εγγξάθνπ» ηα «Λνηπά Έγγξαθα» (Εηθόλα 137α). 
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Εηθόλα 137α 

εκεηώλεηαη όηη είλαη δπλαηή κόλν ε κεηαθόξησζε αξρείσλ ηύπνπ .pdf. κε κέγηζην κέγεζνο αξρείνπ ηα 10 mb 

αλά αξρείν. 

2.13.2 Νομικό Ππόζυπο - Δπιζύνατη Δγγπάθυν και Τπεύθςνερ Γηλώζειρ 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αηηώλ είλαη Ννκηθό Πξόζσπν, ηα ππνρξεσηηθά έγγξαθα πξνο επηζύλαςε είλαη ηα 

«Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ (Δηθαζηηθήο Αξρήο)», «Εληαίν Πηζηνπνηεηηθό Δηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο γηα 

Φπζηθά θαη Ννκηθά Πξόζσπα» (Εηθόλα 137δ). Ο ρξήζηεο (Αηηώλ) αλαξηά ηα είδε εγγξάθσλ «Μηζζνιόγην 

Σειεπηαίσλ 2 εηώλ», «ηνηρεία πλδεδεκέλσλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Αθηλήησλ πνπ Μεηαβηβάζηεθαλ ηνπο 

Σειεπηαίνπο 60 Μήλεο», «Δήισζε γηα θάζε θαηαβνιή κεξίζκαηνο από ηνλ νθεηιέηε πξνο ηνπο κεηόρνπο ή 

εηαίξνπο ή άιιε ζπλαιιαγή, εθηόο ησλ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ έγηλε εληόο ησλ 

ηειεπηαίσλ δύν (2) εηώλ», «Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Άξζξνπ 16 λ. 4308/2014 (Α΄ 251) ησλ 

Σειεπηαίσλ Πέληε (5) πεξηόδσλ», «Πξνζσξηλό Ιζνδύγην Σεηαξηνβάζκησλ Λνγαξηαζκώλ ηνπ Αλαιπηηθνύ 

Καζνιηθνύ ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο», «Επηρεηξεκαηηθό ρέδην (Business Plan)», αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. Επηπιένλ, Ο ρξήζηεο (Αηηώλ) έρεη ηε δπλαηόηεηα αλάξηεζεο 

πξναηξεηηθώλ εγγξάθσλ επηιέγνληαο σο «Είδνο Εγγξάθνπ» ηα «Λνηπά Έγγξαθα» (Εηθόλα 137β). 
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Εηθόλα 137β 

εκεηώλεηαη όηη είλαη δπλαηή κόλν ε κεηαθόξησζε αξρείσλ ηύπνπ .pdf. κε κέγηζην κέγεζνο αξρείνπ ηα 10 mb 

αλά αξρείν. 

2.13.3 Πληποί ηα κπιηήπια ηος νόμος 

ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ηε ζήκαλζε «Πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ λόκνπ» ζηελ ελόηεηα 

«Τπεύζπλεο Δειώζεηο» (Εηθόλα 138). 

 
Εηθόλα 138 

εκεηώλεηαη όηη ε επηινγή ηεο αλσηέξσ ζήκαλζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ επηηπρή ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο (Αηηώλ) δελ πξνβεί ζηελ επηινγή ηεο, θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο ζα 

εκθαληζηεί αληίζηνηρν ζθάικα πνπ ζα ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζήκαλζε ηνπ πεδίνπ. 

2.14  Γιόπθυζη ηοισείυν 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο (Αηηώλ) δηαπηζηώζεη όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί πεξηέρνπλ ζθάικαηα ηόηε 

κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια «Δηόξζσζε ηνηρείσλ» γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ αηηήκαηνο δηόξζσζεο ην νπνίν 

ζα ελεκεξώλεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξαιήπηε αηηήκαηνο (Πηζησηήο, ύδπγνο θιπ) όηη εληόπηζε ην ζθάικα 

(Εηθόλα 139). 

εκεηώλεηαη όηη ε δεκηνπξγία αηηήκαηνο Δηόξζσζεο ηνηρείσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κέζσ ηεο 

θαξηέιαο «Δηόξζσζεο ηνηρείσλ» είηε κέζσ ησλ θαξηειώλ «Οθεηιέο», «Εμαζθαιίζεηο», «Πεξηνπζηαθά ηνηρεία-
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Πηζησηέο» θαη «Καηαζέζεηο & Επελδπηηθά Πξντόληα» επηιέγνληαο ηελ εζθαικέλε εγγξαθή (εηθνλίδην « »). 

ηελ παξνύζα ελόηεηα ζα πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αηηήκαηνο κέζσ ηεο θαξηέιαο «Δηόξζσζε 

ηνηρείσλ». Η δεκηνπξγία αηηήκαηνο Δηόξζσζεο ηνηρείσλ κέζσ ησλ ππνινίπσλ θαξηειώλ έρνπλ πεξηγξαθεί 

ζηηο νκώλπκεο ελόηεηεο. 

 
Εηθόλα 139 

Γηα ηελ θαηαρώξεζε αηηήκαηνο δηόξζσζεο, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην « » από ηνλ πίλαθα 

«Αηηήκαηα Δηόξζσζεο ηνηρείσλ» (Εηθόλα 140). 

 
Εηθόλα 140 

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ « » εκθαλίδεηαη ην αλαδπόκελν παξάζπξν Πξνζζήθεο Αηηήκαηνο 

Δηόξζσζεο (Εηθόλα 141). 

 

 



Ε.Γ.Δ.Ι.Υ. – Οδεγόο Υξήζεο Ηιεθηξνληθήο Πιαηθόξκαο Εμσδηθαζηηθήο Ρύζκηζεο Οθεηιώλ 
 

 

32 
 

 
Εηθόλα 141 

ην αλαδπόκελν παξάζπξν Πξνζζήθεο Αηηήκαηνο Δηόξζσζεο πνπ εκθαλίδεηαη (Εηθόλα 103), ν ρξήζηεο (Αηηώλ) 

θαηαρσξεί ηα θάησζη πεδία: 

1. «Αλαθεξόκελε Δηόξζσζε γηα:» 

ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ζε πνηνλ αλαθέξεηαη ην ζθάικα πνπ εληνπίζηεθε. 

Παξαδείγκαηνο ράξε, εάλ έλα ζθάικα έρεη εληνπηζηεί ζηελ νθεηιή πνπ έρεη απνζηείιεη ε ηξάπεδα ΥΥΥ 

ηόηε ζην πεδίν «Αλαθεξόκελε Δηόξζσζε γηα:» θαηαρσξείηαη ε «Σξάπεδα ΥΥΥ» (Εηθόλα 142). 
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Εηθόλα 142 

 

2. «Καηεγνξία θάικαηνο» 

ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη εάλ ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα δεκηνπξγείηαη κε 

ζθνπό Δηόξζσζεο ηνηρείσλ ή πκπιήξσζεο ηνηρείσλ ή Δηόξζσζεο θαη πκπιήξσζεο ηνηρείσλ ή 

γηα Λνηπνύο Λόγνπο (Εηθόλα 143). 

 
Εηθόλα 143 

 

3. «Πεξηγξαθή Αηηνύκελεο Δηόξζσζεο» 

ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) θαηαρσξεί ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζθάικαηνο πνπ εληόπηζε. Η 

ελ ιόγσ πεξηγξαθή ηνπ ζθάικαηνο ζα είλαη νξαηή θαη ζηνλ παξαιήπηε ηνπ αηηήκαηνο δηόξζσζεο 

(Εηθόλα 144). 

 
Εηθόλα 144 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ, ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην «Τπνβνιή Αηηήκαηνο» (Εηθόλα 141, πιαίζην 

1). 

ηε ζπλέρεηα, ην αίηεκα δηόξζσζεο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα  «Αηηήκαηα Δηόξζσζεο ηνηρείσλ» (Εηθόλα 145). 
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Εηθόλα 145 

Γηα ηελ επηζθόπεζε ελόο αηηήκαηνο δηόξζσζεο, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην « » από ηε ζηήιε 

«Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 145, πιαίζην 1). Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ αηηήκαηνο δηόξζσζεο, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) 

επηιέγεη ην εηθνλίδην « » από ηε ζηήιε «Ελέξγεηεο» (Εηθόλα 145, πιαίζην 2). 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο δηόξζσζεο, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο 

αηηήκαηνο ( ) δύλαηαη λα κεηαβάιεη κόλν ηελ «Καηάζηαζε Αηηήκαηνο» ηνπ αηηήκαηνο δηόξζσζεο  ζε 

«Αλνηρηό», «Πξνο Επεμεξγαζία», «Απόξξηςε», «Οινθιήξσζε» (Εηθόλα 146, πιαίζην 1). Γηα ηελ απνζήθεπζε 

ησλ κεηαβνιώλ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη «Τπνβνιή Αηηήκαηνο» (Εηθόλα 146, πιαίζην 2). 

 
Εηθόλα 146 
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εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, όια ηα αηηήκαηα δηόξζσζεο ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη νινθιεξσκέλα. πγθεθξηκέλα, ην πεδίν «Καηάζηαζε αηηήκαηνο» ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ηελ ηηκή 

«Οινθιήξσζε» πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

2.15   Δπιλεξιμόηηηα 

ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) κεηαβαίλεη ζηε θαξηέια «Επηιεμηκόηεηα» όπνπ δύλαηαη λα επηζθνπήζεη εάλ 

πιεξνί ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο (Εηθόλα 147). 

 
Εηθόλα 147 

Έλεγσοι επιλεξιμόηηηαρ για πολςμεπή ζύμβαζη 

Η Πιαηθόξκα ειέγρεη ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο πολςμεπούρ ζύμβαζηρ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο 

πνπ νξίδνληαη ζηνλ λόκν, γηα ηελ δηακόξθσζε ηεο θαξηέιαο επηιεμηκόηεηαο γηα πνιπκεξή ζύκβαζε θαη 

ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ πιεξνύληαη. Μέζσ ηεο θαξηέιαο, ν αηηώλ/ ζύκβνπινο 

ελεκεξώλεηαη αλαθνξηθά κε ηα θάησζη θξηηήξηα:  

1. ε πεξίπησζε πνπ ην ζύλνιν ησλ νθεηιώλ πνπ έρνπλ αληιεζεί, είλαη ελήκεξεο ειέγρεηαη εάλ ν νθεηιέηεο 

εκθαλίδεη επηδείλσζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο (κείσζε εηζνδήκαηνο, αύμεζε δαπαλώλ) >20%. 

2. Σν ζύλνιν νθεηιώλ ηνπ αηηνύληα ζε Υξεκαηνδνηηθνύο Φνξείο, Δεκόζην θαη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

είλαη >10.000 €. 

3. Σν ζύλνιν ησλ νθεηιώλ ζε έλαλ ρξεκαηνδνηηθό θνξέα δελ ππεξβαίλεη ην 90% ηνπ ζπλόινπ ησλ νθεηιώλ 

ζηνπο Υξεκαηνδνηηθνύο Φνξείο, ζην Δεκόζην θαη ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή ζε πεξίπησζε 

πνπ ην ππεξβαίλεη ππάξρνπλ νθεηιέο άλσ ησλ 10.000€ πξνο ην Δεκόζην ή/θαη ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο. 

4. Ο αηηώλ δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα επηθύξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο ή γηα θήξπμε ζε πηώρεπζε 

5. Ο αηηώλ δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ή δελ έρεη εθδνζεί νξηζηηθή απόθαζε ή δελ έρεη ζπδεηεζεί 

θαη εθθξεκεί ε έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο ή έρνπλ παξέιζεη 15 κήλεο από ηελ νινθιήξσζε ηεο εθάζηνηε 

δηαδηθαζίαο ή έρεη πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο αιιά έρεη παξαηηεζεί εγθαίξσο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξύζκηζεο νθεηιώλ ηνπ λ.4738/2020, 

ζηα θάησζη λνκνζεηηθά πιαίζηα:   

 ηνπ λ. 3588/2007  

 ηνπ λ. 3869/2010  

 ηνπ λ. 4605/2019  

 ηνπ λ. 4469/2017  

6. Ο αηηώλ έρεη ππνβάιεη αίηεζε εμσδηθαζηηθνύ κεραληζκνύ ηνπ Ν.4738/2020 θαη έρνπλ παξέιζεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν νινθιήξσζε ηεο αίηεζεο. 

7. Γηα αηηώλ πνπ αζθεί επηηήδεπκα ή είλαη λνκηθό πξόζσπν, ε εηαηξεία δελ έρεη ηεζεί ζε ιύζε ή εθθαζάξηζε. 
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8. Ο αηηώλ (θπζηθό πξόζσπν ή εληεηαικέλν ζηε δηαρείξηζε λνκηθνύ πξνζώπνπ) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ νξίδνληαη ζην Αξ. 7 Παξ.3ε ηνπ λόκνπ. 

Έλεγσοι επιλεξιμόηηηαρ για διμεπή ζύμβαζη 

H Πιαηθόξκα ειέγρεη ηα θάησζη θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο γηα Δηκεξείο ζπκβάζεηο κε ην Δεκόζην. ε πεξίπησζε 

πνπ ν νθεηιέηεο έρεη νθεηιέο πξνο ην Δεκόζην ή/θαη ζε Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη δελ έρεη νθεηιέο ζε 

ρξεκαηνδνηηθνύο θνξείο ηζρύνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

1. Σν ζύλνιν ησλ νθεηιώλ ηνπ πξνο ην Δεκόζην, ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπο  

Υξεκαηνδνηηθνύο Φνξείο,  ππεξβαίλεη ηηο 10.000 επξώ. 

2. ε πεξίπησζε πνπ νη νθεηιέο πξνο ηνπο Φνξείο Δεκνζίνπ θαη ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο είλαη 

ελήκεξεο ειέγρεηαη εάλ ν νθεηιέηεο εκθαλίδεη επηδείλσζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο (κείσζε εηζνδήκαηνο, 

αύμεζε δαπαλώλ) >20%. 

3. Ο αηηώλ δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα επηθύξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο ή γηα θήξπμε ζε πηώρεπζε 

4. Ο αηηώλ δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ή δελ έρεη εθδνζεί νξηζηηθή απόθαζε ή δελ έρεη ζπδεηεζεί 

θαη εθθξεκεί ε έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο ή έρνπλ παξέιζεη 15 κήλεο από ηελ νινθιήξσζε ηεο εθάζηνηε 

δηαδηθαζίαο ή έρεη πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο αιιά έρεη παξαηηεζεί εγθαίξσο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξύζκηζεο νθεηιώλ ηνπ λ.4738/2020, 

ζηα θάησζη λνκνζεηηθά πιαίζηα:   

 ηνπ λ. 3588/2007  

 ηνπ λ. 3869/2010  

 ηνπ λ. 4605/2019  

 ηνπ λ. 4469/2017  

5. Ο αηηώλ έρεη ππνβάιεη αίηεζε εμσδηθαζηηθνύ κεραληζκνύ ηνπ λ.4738/2020 θαη έρνπλ παξέιζεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν νινθιήξσζε ηεο αίηεζεο. 

6. Γηα αηηώλ πνπ αζθεί επηηήδεπκα ή είλαη λνκηθό πξόζσπν, ε εηαηξεία δελ έρεη ηεζεί ζε ιύζε ή εθθαζάξηζε. 

7. Ο αηηώλ (θπζηθό πξόζσπν ή εληεηαικέλν ζηε δηαρείξηζε λνκηθνύ πξνζώπνπ) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ νξίδνληαη ζην Αξ. 7 Παξ.3ε) ηνπ λόκνπ. 

 

 

 

3. Οπιζηική Τποβολή ηηρ Αίηηζηρ Δξυδικαζηικού Μησανιζμού Ρύθμιζηρ Οθειλών 

Ο ρξήζηεο (Αηηώλ), κεηά ηε ζπκπιήξσζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, δύλαηαη λα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ 

αίηεζή ηνπ (Εηθόλα 110). 
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Εηθόλα 148 

Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζήο ηνπ, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέγεη ην εηθνλίδην «Οξηζηηθνπνίεζε Αίηεζεο» 

(Εηθόλα 148).  

Γιεςκπινήζειρ Οπιζηικήρ Τποβολήρ Αίηηζηρ 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

 Ο  ρξήζηεο (Αηηώλ) δύλαηαη λα ππνβάιεη νξηζηηθά ηελ αίηεζε εθόζνλ ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο (ύδπγνο ή/θαη Εμαξηώκελα Μέιε) έρνπλ άξεη ην απόξξεηό ηνπο θαη έρνπλ επηιέμεη 

Οξηζηηθνπνίεζε ελεξγεηώλ. 

 Η Πιαηθόξκα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν πιεξόηεηαο ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνύλ ειιείςεηο 

ε Πιαηθόξκα ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ ρξήζηε (Αηηώλ), ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη ηηο ειιείςεηο.  

 Η Πιαηθόξκα πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο αλαθνξηθά κε ηελ νξζόηεηα ηεο κνλαδηθνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ αληηζηνηρίζεσλ αθηλήησλ θαη εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αίηεζε από ην 

ζύλνιν ησλ κεξώλ (Αηηώλ, πλνθεηιέηε / Εγγπεηή).  

 Η Πιαηθόξκα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν αλνηρηώλ αηηεκάησλ δηόξζσζεο ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ αλνηρηά αηηήκαηα δηόξζσζεο ζηνηρείσλ, ε αίηεζε δελ δύλαηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη ε 

Πιαηθόξκα ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε θαηάιιεια. Γηα λα νξηζηηθνπνηεζεί επηηπρώο κία αίηεζε, όια ηα 

αηηήκαηα δηόξζσζεο ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο απαηηείηαη λα είλαη νινθιεξσκέλα (Καηάζηαζε αηηήκαηνο: 

«Οινθιήξσζε»). 

 ηηο πεξηπηώζεηο αηηήζεσλ πνπ έρνπλ παξέιζεη δύν (2) κήλεο από ηελ ηειεπηαία άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ, 

απαηηείηαη «Επαλάληιεζε ηνηρείσλ Αίηεζεο». ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ρξήζηεο (Αηηώλ) δελ δύλαηαη λα 

νξηζηηθνπνηήζεη ηελ αίηεζε θαη νδεγείηαη ππνρξεσηηθά ζε Επαλάληιεζε ηνηρείσλ ηεο αίηεζεο (θεθάιαην 

2.1). Όηαλ ν ρξήζηεο (Αηηώλ) επηιέμεη «Επαλάληιεζε ηνηρείσλ Αίηεζεο», ε αίηεζε ζα επηζηξέςεη ζην 

ζηάδην «Δεκηνπξγία Αίηεζεο», όια ηα πθηζηάκελα θνξνινγηθά θαη ηξαπεδηθά ζηνηρεία ηεο αίηεζεο  ζα 

δηαγξαθνύλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθ λένπ άληιεζε θνξνινγηθώλ θαη ηξαπεδηθώλ ζηνηρείσλ. 

εκεηώλεηαη όηη ην αλσηέξσ αθνξά ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ αηηνύληα θαζώο θαη ζπδύγνπ, εμαξηώκελσλ 

κειώλ, εθόζνλ ππάξρνπλ, ζπλνθεηιεηώλ / εγγπεηώλ εθόζνλ έρνπλ ζπλαηλέζεη. εκεηώλεηαη όηη ηελ 

πεξίπησζε επαλάληιεζεο ζηνηρείσλ, επαλαιακβάλνληαη όια ηα βήκαηα ζηα νπνία απαηηνύληαη ελέξγεηεο 

από Αηηνύληα / ύδπγν / Εμαξηώκελα κέιε / πλνθεηιέηε / Εγγπεηή (θεθάιαην 2.1). 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε αίηεζε γλσζηνπνηείηαη ζην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ Πηζησηώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
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Τπολογιζηικό Δπγαλείο  

Μέζσ ηεο Πιαηθόξκαο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο απηνκαηνπνηεκέλνπ ππνινγηζηηθνύ εξγαιείνπ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό πξόηαζεο αλαδηάξζξσζεο θαη αληηπξόηαζεο πηζησηώλ κε ηε ρξήζε δηαθξηηώλ αιγνξίζκσλ. 

εκεηώλεηαη όηη: 

1. κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί θαη θαηαρσξεζεί, ε Πιαηθόξκα ππνινγίδεη κε ηε ρξήζε 

εηδηθνύ ππνινγηζηηθνύ εξγαιείνπ ηα ζηνηρεία ηεο Αξρηθήο Πξόηαζεο, βάζεη ηεο ΚΤΑ ηνπ αξ. 71 παξ. 2 

ηνπ λ.4738/2020 θαη ηεο Αληηπξόηαζεο ησλ Υξεκαηνδνηηθώλ Φνξέσλ, βάζεη ηεο ΚΤΑ ύκβαζεο 

Πξνζρώξεζεο Υξεκαηνδνηηθώλ Φνξέσλ: 

i. Σειηθό πνζό απνπιεξσκήο αλά πηζησηή (θαη αλά νθεηιή) 

ii. Αξηζκόο Δόζεσλ Απνπιεξσκήο αλά πηζησηή (θαη αλά νθεηιή) 

iii. Ιθαλόηεηα απνπιεξσκήο νθεηιέηε 

iv. Αμία ξεπζηνπνίεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ νθεηιέηε 

v. εηξά θαηάηαμεο ησλ πηζησηώλ ζην πξντόλ ηεο ξεπζηνπνίεζεο 

2. Η αληηπξόηαζε πηζησηώλ, ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηε ΚΤΑ Πξνζρώξεζεο Πηζησηώλ, 

ζπλππνινγίδεη, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα εηζνδήκαηα θαη ηηο νθεηιέο ησλ 

ζπλνθεηιεηώλ/εγγπεηώλ ηνπ νθεηιέηε, ζε αηνκηθή βάζε. Επηπξνζζέησο, ζπλππνινγίδεη κε ελαιιαθηηθή 

κεζνδνινγία, ηε κέγηζηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο, ην όξην ειηθίαο & ην ειάρηζην πνζό δόζεο, θαζώο θαη 

ην δηαζέζηκν εηζόδεκα / ηε δπλαηόηεηα απνπιεξσκήο ηνπ νθεηιέηε.  

3. Πέξαλ ησλ δύν απηνκαηνπνηεκέλσλ πξνηάζεσλ αλσηέξσ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο 

πξόηαζεο από πληνληζηή Πηζησηή. 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο γηα 
Δηκεξή ζύκβαζε (θεθάιαην 2.14),  ην ζηάδην ηεο αίηεζεο κεηαβάιιεηαη απηόκαηα ζε «Δηκεξήο ύκβαζε 
κεηαμύ Οθεηιέηε θαη Δεκνζίνπ».  

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο 

πνιπκεξνύο ζύκβαζεο (θεθάιαην 2.14), ην ζηάδην ηεο αίηεζεο κεηαβάιιεηαη απηόκαηα ζε «Αμηνιόγεζε 

Αίηεζεο από πληνληζηή Πηζησηή».  

 


