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ΘΕΜΑ: «Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη συνημμένη υπ’ αριθ. 13535/29.03.2021 
(ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ) εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καταργούνται είκοσι πέντε (25) 
πιστοποιητικά για φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια 
όλης της χώρας και καθιερώνεται, στη θέση τους, η  έκδοση του νέου Ενιαίου 
Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα 
(συμπεριλαμβανομένων των Σωματείων και των Συνεταιρισμών).

Συγκεκριμένα, η δράση ενοποίησης των είκοσι πέντε αυτών πιστοποιητικών 
οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν τη δικαστική 
φερεγγυότητα, βασίστηκε σε μελέτη για την ομογενοποίηση και προτυποποίηση των 
Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας – Επιχειρηματικότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας 
Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γενικής 
Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα ΚΕΠ, για την εφαρμογή της εν λόγω δράσης προωθείται 
κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπηρεσιών για την ένταξη της διαδικασίας 
υποβολής αίτησης, μέσω των ΚΕΠ, έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής 
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Φερεγγυότητας, με παράλληλη κατάργηση έντεκα (11) ενταγμένων διαδικασιών που 
αφορούν δικαστική φερεγγυότητα.

Για την έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμόδιο 
είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο. Η υποβολή της αίτησης από τα ΚΕΠ θα γίνεται ηλεκτρονικά, 
μέσω του solon.gov.gr για όσα δικαστήρια έχουν υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης και συμβατικά με 
χειρόγραφη αίτηση για τα υπόλοιπα. Μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ και την ένταξη 
του σχετικού εντύπου στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ, μπορείτε να διεκπεραιώνετε 
τη διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, 
χρησιμοποιώντας είτε το έντυπο  διαδικασίας που καταργείται με  το νέο πιστοποιητικό 
(π.χ. διαδικασία 904- Πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως συνεταιρισμού) με σχετική 
διόρθωση στον τίτλο και προσθήκη τυχόν επιπλέον στοιχείων, είτε με το έντυπο αίτησης 
γενικής χρήσης. 

Για ενημέρωσή σας, οι διαδικασίες που καταργούνται από τα ΚΕΠ είναι στον 
συνημμένο Πίνακα και οι είκοσι πέντε διαδικασίες των δικαστηρίων  που αντικαθίστανται 
με το νέο πιστοποιητικό φερεγγυότητας αναγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα. 

Ο Γενικός Γραμματέας

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών 

Λεωνίδας Χριστόπουλος

Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Διεύθυνση Διαδικασιών Δημοσίου
5. ΓΓΠΣ Τμήμα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης : m.psoma@gsis.gr, v.tzovla@gsis.gr
(για ανάρτηση στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κωδικός Περιγραφή Πιστοποιημένης 
Διαδικασίας

ΦΕΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

205

Χορήγηση πιστοποιητικού περί 
μη θέσεως σε αναγκαστική 
διαχείριση

1049/Β΄/2002

  

213

Χορήγηση πιστοποιητικού περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση (Ο.Ε., 
Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)

1049/Β΄/2002 

 

213A

Χορήγηση πιστοποιητικού περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση (Α.Ε.)

1049/Β΄/2002 

 

214

Χορήγηση πιστοποιητικού περί 
μη καταθέσεως αιτήσεως για 
αναγκαστική διαχείριση

1049/Β΄/2002 

 

220

Χορήγηση πιστοποιητικού περί 
μη καταθέσεως αίτησης για 
εκκαθάριση (Α.Ε.)

1049/Β΄/2002 

 

221

Χορήγηση πιστοποιητικού περί 
καταθέσεως αιτήσεως 
πτωχεύσεως

1049/Β΄/2002 

 

223

Χορήγηση πιστοποιητικού περί 
τροποποιήσεως καταστατικού 
εταιρείας/ περί μη λύσεως 
εταιρείας.

1049/Β΄/2002 

 

227

Χορήγηση πιστοποιητικού περί 
μη πτωχεύσεως

1049/Β΄/2002 

 

904
Χορήγηση πιστοποιητικού περί 
μη πτωχεύσεως συνεταιρισμού 61/Β΄/2003  

9997

Χορήγηση πιστοποιητικού περί 
μη καταθέσεως αίτησης για 
Εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)

1049/Β΄/2002 

 

ΝΈΑ
Χορήγηση Πιστοποιητικού περί 
μη έκδοσης δικαστικής 
απόφασης για λύση Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ 
ν.4072/2013.

2073/Β΄/ 2020 Σηµειώνεται ότι στο ενιαίο 
πιστοποιητικό φερεγγυότητας που 
αφορά στα νοµικά πρόσωπα και 
συγκεκριµένα η πληροφορία περί 
έκδοσης ή µη απόφασης/ 
κατάθεσης ή µη αίτησης περί 
λύσης του νοµικού προσώπου δε 
βεβαιώνεται από το εν λόγω 
πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς 
αρµόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ.



Παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το «Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας» τα 
ακόλουθα πιστοποιητικά δικαστηρίων:

1.Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή.
2.Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του 
συνεταιρισμού
3. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση
4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που
προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990
(Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων
46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990
5. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής
εκκαθάρισης)
6. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης - πτωχευτικού συμβιβασμού -
δήλωση παύσης πληρωμών
8. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν.
3588/2007
10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση
απόφασης)
11. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης 
12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και
έκδοση απόφασης)
14. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
15. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
16. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
17.Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης
18. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)
19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
20. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων - συλλόγων
21. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
22. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων
εμπόρων
23. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
24. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
25. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: ΥΨηΔ 21/04/2021
Α. Π.: 11987 ΕΞ 2021 
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2021-04-22T13:35:14+0300




