
 
 

 

 

 

 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1α  Επωνυμία Επιχείρησης:  Διακριτικός Τίτλος: 

 Νομική 
Μορφή: 

Ο.Ε.☐          Ε.Ε ☐          Ε.Π.Ε.☐ 

1β  Ανήκει σε Όμιλο Εταιρειών:                  ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ ΙΚΕ  ☐        Α.Ε. ☐      ΛΟΙΠΕΣ1☐ 

1γ Επωνυμία Ομίλου Εταιρειών: 

1δ 
Έδρα Επιχείρησης: Δήμος: Οδός: Αριθμός:  TK:  

1ε ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ.: 

1στ Κατηγορία Βιβλίων: Β’ ☐ Γ’ ☐ 

1ζ Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) Κύριας: Δευτερεύουσας: 

1η  Επιχείρηση σε λειτουργία Ναι ☐ ΟΧΙ (*) ☐ 

 
*Αδρανής ☐   Παύση Εργασιών/Λυθείσα ☐  

Σε πτώχευση ή άλλη διαδικασία προστασίας κατά της αφερεγγυότητας ☐ 

1θ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Συμμετοχές της Επιχείρησης ή των φορέων ή των εγγυητών) 

 Επωνυμία Επιχειρήσεως  Α.Φ.Μ. 
Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Ον/νυμο 
Συμμετέχοντος 

     

     

1ι Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λπ..) 

1κ Αριθμός λογαριασμού παρακολούθησης   

1λ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΑ ή/και Νομικά Πρόσωπα) 

 
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 
(σε περίπτωση που εγγυητής είναι νομικό 
πρόσωπο/επιχείρηση) 

Α.Φ.Μ. 

Διεύθυνση 
Κατοικίας-
Έδρα 
Επιχειρήσεως 

Ημ/νία 
Γέννησης - 
Ημ/νία Ίδρυσης 

     

     

 1 Ορίστε μορφή Επιχείρησης:  

 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 στο πλαίσιο του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 

  



   

 

2α Ημερομηνία Ίδρυσης 

2β Ύπαρξη Διάδοχης Καταστάσεως ΝΑΙ   ☐ ΟΧΙ   ☐ 

2γ Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού Μόνιμο   ☐ Εποχικό   ☐ 

2δ Άδεια Λειτουργίας / Άδεια Εγκατάστασης ΝΑΙ   ☐ ΟΧΙ   ☐ 

2ε Ύπαρξη Φορολογικής Ενημερότητας  ΝΑΙ   ☐ ΟΧΙ   ☐ 

2στ Ύπαρξη Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΝΑΙ   ☐ ΟΧΙ   ☐ 

2ζ Ακίνητο Επιχείρησης Ιδιόκτητο ΝΑΙ   ☐ ΟΧΙ   ☐ 

2η Έτη στη παρούσα Διεύθυνση 

2θ 
Επενδυτικά Προγράμματα σε εξέλιξη  
(ενισχυόμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα) 

ΝΑΙ   ☐ ΟΧΙ   ☐ 

2ι Εταιρική/ Μετοχική Σύνθεση 

 Ονοματεπώνυμο 
Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Α.Φ.Μ. Διεύθυνση 

     

     

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(επιλέξτε τουλάχιστον δύο τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στον Κώδικα Δεοντολογίας) 

3α 
Ταχυδρομική διεύθυνση επιχείρησης: 

Δήμος: 
Οδός: Αριθμός: ΤΚ: 

3β 
Άλλη επιθυμητή ταχυδρομική διεύθυνση1 : 

Δήμος: 
Οδός: Αριθμός: ΤΚ:  

3γ Αριθμός Σταθερού τηλεφώνου  

3ε Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επιχείρησης   (e-mail) 

3στ 
Επικοινωνία μέσω εκπροσώπου/Διαχειριστή ή αντίκλητου 
(στην περίπτωση που επιλέγετε αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνετε τουλάχιστον ένα 
 από τα παρακάτω πεδία 4γ έως 4ε) 

 1 (ορίστε σχέση με την επιχείρηση) 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ☐                   ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ ☐                ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ (εφόσον ορίζεται) ☐ 

4α 
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία(σε περίπτωση που 
εκπρόσωπος/αντίκλητος ορίζεται νομικό 
πρόσωπο/επιχείρηση)  

 

4β Λήξη εκπροσώπησης ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

4γ 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου/ΑΦΜ 

Ημερομηνία Γέννησης: 

4δ Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας: Οδός: Αριθμός: ΤΚ: 



   

 

Δήμος: 

4ε Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας: 

4στ Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επιχειρήσεως (email)  

5 

ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ Δ.Ε.Κ. ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: (συμπληρώνεται στην περίπτωση που 
η Επιχείρηση προσφεύγει αυτοτελώς στη ΔΕΚ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Α. Επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Β’ Κατηγορίας “ ” 

1 Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών 

(έντυπο Ε3) τριών τελευταίων χρήσεων, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και του 

παραλήπτη – εφόρου ή αποδεικτικό υποβολής στο Taxisnet. 

 

2 Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και αντίστοιχες 

προηγούμενου έτους καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου 

οικονομικού έτους. 

 

3 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορέα (έντυπο Ε1), τριών τελευταίων χρήσεων.  

4 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, 

Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (έντυπο Ε5), για τις τρεις τελευταίες 

χρήσεις. 

 

5 Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους του φορέα.  

6 Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου 

οικονομικού έτους – Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (αρχικές δηλώσεις και δηλώσεις 

τυχόν μεταβολών) εταιρίας και φορέων. 

 

7 Αντίγραφο βιβλίων εσόδων – εξόδων (εφόσον υφίσταται) για τις περιπτώσεις που δεν 

υποβάλλεται Φ.Π.Α.. 

 

8 Δελτίο Ταυτότητας/ Διαβατηρίου των νόμιμων εκπροσώπων.  

 

Β. Επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Γ’ Κατηγορίας “ ” 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία, όπου απαιτείται, και επιπροσθέτως: 

1 Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών ή την ετήσια 

Οικονομική έκθεση ή σε περίπτωση μη υποχρεώσεως δημοσιεύσεως, τότε οι Ισολογισμοί 

να αποστέλλονται με την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ» με υπογραφή και σφραγίδα της Εταιρίας. 

 

2 Πρόσφατο και προοδευτικό ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών 

και αντίστοιχο προηγουμένου έτους, µε απογραφή, κίνηση περιόδου, κίνηση μηνός και 

υπόλοιπα. 

 

3 Πρόσφατη ανάλυση οφειλών (ανά κατηγορία πιστοδοτήσεως ) και εγγυητικών 

επιστολών, ανά τράπεζα εσωτερικού ή/και εξωτερικού, καθώς και οφειλών σε εταιρίες 

Leasing και Factoring. 

 

 

Γ. Όμιλοι συνδεδεμένων πελατών “”” 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία, όπου απαιτείται, και επιπροσθέτως: 

1 Κατάσταση µε τις διεταιρικές σχέσεις (πωλήσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις) μεταξύ των 

εταιριών του Ομίλου για τις τρεις τελευταίες χρήσεις. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Flexfin ως υπεύθυνη επεξεργασίας και σύμφωνα με την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα  που εφαρμόζει, σάς ενημερώνει με το παρόν το ότι όλα τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε 
γνώση της στο πλαίσιο της μεταξύ σας συναλλακτικής σχέσης, όσα περιλαμβάνονται στο έντυπο της ΤΟΚ 
και όσα θα περιέλθουν νόμιμα σε γνώση της στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ειδικών 
κατηγοριών εφόσον γνωστοποιηθούν στην Εταιρεία από εσάς ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 
σας) θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την πιστωτική αξιολόγηση για την εξεύρεση της 
πλέον κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών μου, την ομαλή εκτέλεση και 
λειτουργία των συναλλακτικών μου σχέσεων με την Εταιρεία, καθώς και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Flexfin ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 και τον 
εφαρμοστικό νόμο Ν. 4624/2019 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων: H Εταιρεία δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα προσωπικά σας 
δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για: α) εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά 
την εκτέλεση για λογαριασμό της, τής  επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Νόμο, β) 
το διατραπεζικό αρχείο της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» με σκοπό την προστασία της πίστης, την εξυγίανση των 
συναλλαγών και τον περιορισμό της απάτης, καθώς και την διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας των 
υποκειμένων, γ) διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση και ε) 
διαβίβαση, που επιβάλλεται για την εκτέλεση της σύμβασης, ή για την είσπραξη των απαιτήσεων μας 
(όπως: διαβίβαση σε συνεργαζόμενους δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, εταιρείες ενημέρωσης 
οφειλετών). Ειδικά, σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής σας, η Flexfin έχει το δικαίωμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3758/2009, να ανακοινώσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρία 
ενημέρωσης οφειλετών, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον προαναφερόμενο νόμο, 
όπως εκάστοτε ισχύει και είναι εγγεγραμμένη στο οικείο μητρώο όπως ο νόμος ορίζει, με σκοπό την 
περαιτέρω ενημέρωση σας και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων 
αποπληρωμής της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πηγές των δεδομένων 
που περιλαμβάνονται στα αρχεία της Τειρεσίας, τους αποδέκτες τους, τον χρόνο τήρησης των 
καταχωρούμενων δεδομένων ανά αρχείο ή συνολικά καθώς και για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων 
σας, σάς παρέχονται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπευθύνου επεξεργασίας) μέσω της ιστοσελίδας της 
http://www.tiresias.gr). 

Τήρηση Αρχείου: Η Flexfin θα τηρεί πλήρες αρχείο με όλα τα στοιχεία που έχει λάβει στο πλαίσιο της 
παρούσας για τουλάχιστον έξι (6) έτη μετά τη λήξη της μεταξύ μας. Στο αρχείο αυτό θα περιλαμβάνονται 
τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν είτε την επιδίωξη λύσης, είτε τους λόγους που εμπόδισαν την 
επιδίωξη λύσης, σύμφωνα με την Δ.Ε.Κ. 

Σχετικά με τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στο 
έντυπο «Η Πολιτική της Flexfin για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο 
επικαιροποιημένο βρίσκεται πάντοτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
https://gr.flexfin.eu/assets/docs/el/Privacy_Policy.pdf. 

Οφείλετε εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 

της έγγραφης Ειδοποίησης, να υποβάλλετε συμπληρωμένο το παρόν Έντυπο συνοδευόμενο από τα 

αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Εφόσον επιθυμείτε τη συνδρομή ανεξάρτητου φορέα, 

μπορείτε να απευθυνθείτε σε Φορείς Παροχής Συμβουλευτικής Συνδρομής. Παραπέμπουμε για 

περισσότερες πληροφορίες στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Προμηθευτές με Οικονομικές 

Δυσχέρειες καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.flexfin.eu 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

http://www.tiresias.gr/
https://gr.flexfin.eu/assets/docs/el/Privacy_Policy.pdf
http://www.flexfin.eu/


   

 

Όπου στη ΔΕΚ του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπεται η έγγραφη ειδοποίηση, αυτή μπορεί να διενεργείται 
και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην παραπάνω από εσάς ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Πρότασή μας σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών σας θα λάβετε το αργότερο εντός προθεσμίας 2 μηνών 
από την παραλαβή της συμπληρωμένης ΤΟΚ και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος/πληρεξούσιος της παραπάνω επιχείρησης δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα 
στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, που αφορούν στην οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησης και στη συναλλακτική της συμπεριφορά είναι αληθή, ειλικρινή και πλήρη. Δεσμεύομαι επίσης 
ότι θα ενημερώνω τη Flexfin άμεσα και το αργότερο εντός 15 εργασίμων ημερών για κάθε μεταβολή των 
οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης. 

Παρέχω με την παρούσα την συναίνεσή μου και σάς εξουσιοδοτώ όπως, στο πλαίσιο αξιολόγησης των 
οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 
4224/2013, εξακριβώσετε και επαληθεύσετε την ακρίβεια και πληρότητα των παραπάνω στοιχείων με 
κάθε νόμιμο τρόπο. 

Επιβεβαιώνω με την παρούσα ότι ενημερώθηκα ότι η Flexfin έχει έννομο συμφέρον για πρόσβαση στα 
τηρούμενα από την Τειρεσίας Α.Ε. διατραπεζικά αρχεία με σκοπό την αξιολόγηση της προστασία της 
πίστης, την εξυγίανση των συναλλαγών και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και 
φερεγγυότητας της επιχείρησής μας. 

Δηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση της επεξεργασίας των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα από τη 
Flexfin σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα  και όσα ορίζονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τον 
Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΣΑ-ΔΗΛΟΥΣΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
 

    Ημερομηνία: 

    Υπογραφή & Σφραγίδα Επιχ/σεως: 

 

 

Ονοματεπώνυμο 
Εκπροσώπου/Διαχειριστή: 

 

 
 

Παρελήφθη την ..…../..…../……… με το παραπάνω 
περιεχόμενο και τα σημειούμενα συνοδευτικά έγγραφα 

 
Για την FLEXFIN MAE 

 
 
Υπογραφή: ___________________ 

 
 
 

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως) 
 
 
Η Flexfin ενδέχεται να σάς ζητήσει επιπλέον υποστηρικτικά 
έγγραφα για την αξιολόγηση της οικονομικής σας 
κατάστασης. Σημειώνεται ότι η 2μηνη προθεσμία υποβολής 
από μέρους μας πρότασης εκκινεί από την ημερομηνία 
παραλαβής της παρούσας ή από την ημερομηνία 
προσκόμισης των τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων. 

 


