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 Άρθρο  5  
Περιεχόμενο αίτησης 
1. Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα 

εξής: 
α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύ- 

θυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), 
αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία 
χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συ- 
νολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, πε- 
ριγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του 
κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας 
και των προοπτικών της επιχείρησής του, 

β) κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία 
(επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και 
των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, 

γ) την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφει- 
λών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι 
σε θέση να καταβάλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την 
αποπληρωμή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιμώ- 
μενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες 
τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις και είναι σύμφωνη με τις 

διατάξεις των άρθρων 9 και 15 παράγραφοι 3, 4, 5, 6 
και 16. Με την εξαίρεση των οφειλών που ρυθμίζονται 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και την 
παράγραφο 6 του άρθρου 15, όταν υπάρχουν οφειλές 

προς το Δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η πρόταση του οφειλέτη 
πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου 8, 

δ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της 
επιλεξιμότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 3. 

2. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από: 
α) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφει- 

λέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, 
έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστο- 
ποίησης της περιουσίας του, 
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β) πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφα- 

λίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφα- 
λιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο ) που είναι εγγε- 
γραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, 

γ) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη 
διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). 

3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και 
τα εξής: 

α) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περι- 
ουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των 
τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της 
αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφει- 
λέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, 
εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που 
έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υπο- 
βολή της αίτησης, 

β) στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου 
με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστε- 
ρη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία 
ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν 
μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες 
σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2012, 

γ) κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον 
οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσω- 
πα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών 
κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή 
της αίτησης. 

4. Ο οφειλέτης μπορεί να συνοδεύει την αίτησή του 
με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφο- 
ρία, την οποία θεωρεί σημαντική για την επιτυχία της 
διαδικασίας. 

5. Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αί- 
τηση καθορίζεται με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, 
την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του. 
Αν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει έκθεση από εκτιμητή, 
ως αξία των ακινήτων στην αίτηση δηλώνεται η αξία 
που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013, Α΄ 287). 

6. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται 
από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στον συντονι- 
στή, τον εμπειρογνώμονα και τους συμμετέχοντες πι- 
στωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των 
δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση 
και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων 
του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων 
πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικα- 
στικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου 
εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τρα- 
πεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 
(Α΄ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Επίσης, με την αίτηση υπαγω- 
γής παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση 
σε όλους τους πιστωτές των στοιχείων που περιλαμβά- 
νονται στο απόσπασμα της αίτησης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 7. 

7. Η αίτηση υπέχει  θέση  υπεύθυνης  δήλωσης  του 
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του οφειλέτη για την ακρίβεια και 
την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και   των 

υποβληθέντων εγγράφων. Ο οφειλέτης ενημερώνεται 
κατά την υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευ- 
δούς υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτές προβλέπονται 
στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986. 

8. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα ακό- 
λουθα έγγραφα: 

α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) 
των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών, 

β) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρη- 
ματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) 
φορολογικών ετών, 

γ) συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμη- 
θευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών, 

δ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέ- 
πεται η υποχρέωση υποβολής της, 

ε) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισο- 
δήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού 
έτους, 

στ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου 
φορολογικού έτους, 

ζ) τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον 
προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της, 

η) καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φο- 
ρολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των 
τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, 

θ) χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 
του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) περι- 
όδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον 
προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση, 

ι) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθ- 
μιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενι- 
κής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του, 

ια) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του 
οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου 
και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρεί- 
ες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων 
εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες, 

ιβ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, 

ιγ) πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευ- 
σης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 

ιδ) πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το 
Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, 

ιε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφει- 
λέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και 
του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, 
του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων 
εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται και 
νέα δικαιολογητικά ως υποχρεωτικώς συνυποβαλλόμενα 
με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του  παρόντος 
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νόμου έγγραφα ή να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά 
της παραγράφου 8. 


