Ερωτήσεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

1. Ερώτηση: Ευρίσκομαι στο στάδιο 4. Πρέπει πρώτα να επισυνάψω τα
αρχεία των εντύπων Ε1-Ε3-ΕΝΦΙΑ κ.λ.π. και μετά να κάνω οριστική
υποβολή; Ή μπορώ να τα επισυνάψω σε επόμενο στάδιο;
Απάντηση: Με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν.4469/17, τα έγγραφα
που αναφέρετε είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να επισυνάπτονται
πριν την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο , στην πράξη ακόμα και αν
προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης χωρίς να τα έχετε
επισυνάψει, θα σας ζητηθούν από τον αρμόδιο συντονιστή.
2. Ερώτηση: Μια Ο.Ε. δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του
εξωδικαστικού μηχανισμού. Το ομόρρυθμο μέλος της, για τα
προσωπικά χρέη που έχει σε ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ μπορεί να κάνει
αίτηση για ρύθμιση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό;
Απάντηση: Μία από τις βασικές αλλαγές που επιφέρει στον
εξωδικαστικό μηχανισμό το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο είναι η
δυνατότητα του ομορρύθμου εταίρου να ρυθμίσει και τα προσωπικά
του χρέη μαζί με αυτά της ομορρύθμου εταιρείας της οποίας τυγχάνει
εταίρος. Αναμένεται σχετική εγκύκλιος/οδηγία για τις ειδικές
λεπτομέρειες μίας τέτοιας αίτησης.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να στείλετε email στο ocwinfo@keyd.gov.
3. Ερώτηση: Eνώ έχουν ενημερωθεί τα αρχεία από ΚΕΑΟ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
ΑΕ και ΑΑΔΕ, μου βγάζει κάποια υποχρεωτικά τα οποία θα ανεβάσω.
Πιστεύετε ότι πρέπει να ανεβάσω και τα μη υποχρεωτικά?
Απάντηση: Με βάση τα όσα προβλέπονται από το Ν.4469/2017, ο
οφειλέτης υποχρεούται να αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
μόνον τα έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά. Ωστόσο,
από την πρακτική που ακολουθείται ως σήμερα στο πλαίσιο της
ρύθμισης οφειλών με τη χρήση της πλατφόρμας του εξωδικαστικού
μηχανισμού και για να μην αντιμετωπίσετε επιπλέον καθυστερήσεις,
δέον είναι να αναρτήσετε και τα μη υποχρεωτικά έγγραφα.
4. Ερώτηση: στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 5ετίας, έχω τις χρημ.
Καταστάσεις κατά ΔΛΠ και ΦΕΚ δημοσίευσης για τις χρονιές 2012 &
2013. Πρέπει να τα ανεβάσω όλα;
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Απάντηση: Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 5ετίας ανήκουν στα
υποχρεωτικά έγγραφα επομένως πρέπει να αναρτηθούν.
Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ανάρτηση τους στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορείτε να αποστείλετε email στο ocwinfo@keyd.gov.gr.

5. Ερώτηση: Είχα μπει στο νόμο Κατσέλη πριν χρόνια για το διαμέρισμα
μου, έχει βγει και η απόφαση δικαστηρίου πέρσι και πληρώνω
κανονικά τις δόσεις. Ο σύζυγός μου, που δεν έχει καμία ιδιοκτησία στο
όνομά του, έχει κάποια χρέη στην Άλφα τράπεζα (πρώην City bank)
από 2 κάρτες και ένα δάνειο καταναλωτικό, συνολικά 16.000 περίπου,
ποσόν που όλο και αυξάνεται. Εδώ και περίπου 2 χρόνια δεν μπορεί
να κάνει καμία κατάθεση λόγο δυσκολιών. Είμαστε και δικαιούχοι του
ΚΕΑ από φέτος. Έχει πάει στην τράπεζα προσπαθώντας να κάνει
ρύθμιση με μηνιαία κατάθεση του ποσού 60 ευρώ, αλλά η τράπεζα δεν
το δέχεται. Οι προτάσεις της τράπεζας είναι καλές μεν, αλλά εκτός
δυνατοτήτων μας. Θα θέλαμε να μάθουμε αν μπορεί ο σύζυγος μου να
ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη? Είναι μηχανικός 60 χρονών, ελεύθερος
επαγγελματίας, με ελάχιστα εισοδήματα. Εγώ, μηχανικός και εγώ, έχω
κλείσει τα βιβλία μου και είμαι στο ΟΑΕΕΔ πια. Αν μπορεί να μπει στο
νόμο, βάσει εμπειρίας σας, τι δόση θα αποφασιστεί από το
Ειρηνοδικείο να πληρώσει? Περισσότερα από 50-60 ευρώ το μήνα δεν
θα μπορούσαμε να πληρώσουμε. Αξίζει να κάνουμε τη προσπάθεια να
καταθέσει αίτηση ένταξης? Όλα αυτά έχουν το κόστος τους.
Απάντηση: Ο σύζυγός σας δύναται να αιτηθεί και αυτός την υπαγωγή
του στο Ν. Κατσέλη, αν και λόγω της μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας
δεν κρίνεται αυτό επιβεβλημένο. Συνεπώς, δε συντρέχει κάποιος
κίνδυνος εκποίησης. Μπορεί και πάλι να προβεί σε προσπάθειες
εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του με το ως άνω πιστωτικό
ίδρυμα, αποδεικνύοντας δι' εγγράφων τη δυσχερή οικονομική του
κατάσταση.
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