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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

• Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) 

• Η επικείμενη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης έως 20.000 ευρώ (ν. 4469/2017, αρθ. 15, παρ. 21)

• Πλειστηριασμοί ακινήτων (ν. 4472/2017, αρθ. 59)

• Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων από 
πράξεις Αναδιάρθρωσης Δανείων (ν. 4472/2017, αρθ. 65)

• Ρύθμιση οφειλών Υπερχρεωμένων (ν. 3869/2010)

• Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και Εταιρείες 
Απόκτησης (ν. 4354/2015)

• Τροποποίηση πτωχευτικού κώδικα (ν. 4446/2016)



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ν. 4469/2017

• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΥΔΔΑΔ

• Διορισμός Συντονιστών από το μητρώο Συντονιστών που τηρείται στην ΕΓΔΙΧ

• Στο μητρώο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του 
ν. 3898/2010, ύστερα από αίτηση τους, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας 30 ημερών 
από τη δημοσίευση της πρόσκλησης (άρθ. 6 παρ. 4)



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Ο ρόλος του είναι συντονιστικός / δεν κατονομάζεται στο νόμο ως 
Διαμεσολαβητής

• Στο ΥΔΔΑΔ υπάρχουν 1664 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, 

• Ο ν. 4469/2017, αρχικά προβλέπει τον διορισμό μόνο 320 Συντονιστών
πανελλαδικά κάνοντας μία κατανομή με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια. 

• Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των Συντονιστών – Το έργο των Διαπ. 
Διαμεσολαβητών επιβλέπεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης του ΥΔΔΑΔ  



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

• ΠΙΣΤΩΤΕΣ

• ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

• Ε.Γ.Δ.Ι.Χ

• ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

Εντός 2 εργάσιμων
ημερών από την 

κατάθεση της αίτησης, η 
ΕΓΔΙΧ διορίζει 

συντονιστή από το 
μητρώο συντονιστών

Δυνατότητα αποποίησης 
εντός 4άρων εργασίμων
ημερών για λόγους που 

μπορούν να επηρεάσουν 
την ανεξαρτησία του (αρ.6 

παρ.3) 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ (με μία ματιά)
• Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή  (εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη κατάθεση της αίτησης)

• Σύστημα κυλιόμενου διορισμού των Συντονιστών (320 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συντονιστών)

• Ο Συντονιστής εισέρχεται στη πλατφόρμα και  ελέγχει τη πληρότητα της αίτησης

• Εφόσον διαπιστώσει ελλείψεις ή παρατυπίες, καλεί την επιχείρηση να προβεί στις αναγκαίες 
διορθώσεις ή εξηγήσεις

• Αποστέλλει προσκλήσεις σε πιστωτές και συνοφειλέτες για να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

• Επαληθεύει τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας

• Αν συγκεντρωθεί απαρτία, ο Συντονιστής κοινοποιεί το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης
στους συμμετέχοντες πιστωτές

• Συντάσσει πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας



ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 
ΤΗΣ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ - Ν. 4469/2017

• ΔΙΕΡΕΥΝΑ τυχόν κωλύματα στο πρόσωπο του

• Εάν μετά την αποδοχή της ανάθεσης ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ότι συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης 
συμφερόντων, επί τη βάσει νέων στοιχείων, οφείλει άμεσα να παραιτηθεί 

• Παρακολουθεί τη τήρηση των ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ από τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαδικασία 
και να ειδοποιεί αυτά άμεσα ώστε να προβαίνουν στις αντίστοιχες δικές τους ενέργειες

• Παρουσιάζει στα μέρη τα ΟΦΕΛΗ από την επίτευξη εξωδικαστικής επίλυσης της 
διαφοράς στο πλαίσιο του ν. 4469/2017

• ΑΠΕΧΕΙ από ενέργειες πέραν των αρμοδιοτήτων που ρητώς ορίζει ο ν. 4469/2017 στο 
πρόσωπο του Συντονιστή , όπως ενδεικτικά η πρόταση λύσεων αναδιάρθρωσης

• ΤΗΡΕΙ την υποχρέωση εχεμύθειας 



ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 
ΤΗΣ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ (2)

• Ο Συντονιστής ευθύνεται κατά τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών 
μόνο για δόλο.

• Η επανειλημμένη άρνηση αποδοχής από τον Συντονιστή του διορισμού του σε
υποθέσεις χωρίς σοβαρό λόγο θα λαμβάνεται υπόψη για τον διορισμό του κάθε
επόμενη φορά.



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ομοιότητες (ν. 4469/2017) και (ΥΑ 109088/2011) Κώδικας Δεοντολογίας 
Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών

• Κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή πιστωτή 

(ν. 4469/2017, άρθ. 6 παρ.3)

• Κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με ένα από τα μέρη ( αρ. 2 του Κώδικα 
περί ανεξαρτησίας και αμεροληψίας)

• Οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο από την έκβαση 
της διαδικασίας (ν. 4469/2017, άρθ. 6 παρ.3)

• Οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο από την έκβαση της 
διαμεσολάβησης ( αρ. 2 του Κώδικα περί ανεξαρτησίας και αμεροληψίας)



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΡ 7, ΠΑΡ. 2)

• Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει τη πληρότητα του φακέλου, κοινοποιεί απόσπασμα της 
αίτησης σε όλους τους πιστωτές

• Στους πιστωτές κοινοποιείται  πρόσκληση συμμετοχής στη 
διαδικασία  και υπόδειγμα  έντυπης δήλωσης εμπιστευτικότητας 
• Η Κοινοποίηση γίνεται  ηλεκτρονικά ή με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή 

Στη Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 τα 
εμπλεκόμενα μέρη υπογράφουν τη συμφωνία 

περί εμπιστευτικότητας 



ΑΡΘΡΟ 8, παρ. 12 (ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ) 

• Με αίτημα που υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι
του 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία, μπορεί
να ζητηθεί από τον συντονιστή ορισμός συνάντησης σε τόπο και χρόνο που
περιλαμβάνεται στον αίτημα

• Δυνατότητα και για επαναληπτικές συναντήσεις

Η Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 γίνεται με τη 
φυσική παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών



ΑΡΘΡΟ 8 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ) – παρ.17 

• Θεσπίζεται για τον οφειλέτη, τους συμμετέχοντες πιστωτές, το συντονιστή και τον
εμπειρογνώμονα υποχρέωση εχεμύθειας, η οποία καλύπτει τόσο την ύπαρξη όσο
και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων

• Απαγόρευση κοινοποίησης σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών χωρίς τη
συναίνεση του συνόλου των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση

• Οι προτάσεις και αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που συντάχθηκαν στο πλαίσιο
της διαδικασίας του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ρύθμισης ή διεκδίκησης της οφειλής

Στη Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 (άρθ. 10) 
προβλέπεται το απόρρητο αλλά και στο αρθ. 4 
του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπεται η αρχή 

της εχεμύθειας



Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Η εκπροσώπηση του οφειλέτη ή 
κάθε συμμετέχοντος πιστωτή από 
δικηγόρο είναι προαιρετική (ν. 
4469/2017, αρ. 8, παρ. 15)

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης 
τα μέρη παρίστανται με πληρεξούσιο 

Δικηγόρο (ν. 3898/2010, αρ.8)



ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΑΜΟΙΒΗ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

• 200 ευρώ για υποθέσεις μικρών 
επιχειρήσεων

• 400 ευρώ για υποθέσεις μεγάλων 
επιχειρήσεων 

• Δύναται να συμφωνηθεί διαφορετική
αμοιβή μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών

• Η αμοιβή βαρύνει το μέρος που 
προκάλεσε την υποβολή της αίτησης 
για έναρξη της διαδικασίας

• Η αμοιβή προκαταβάλλεται στον 
συντονιστή πριν τον έλεγχο της 
πληρότητας της αίτησης

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

• Καθορισμός ύψους ωριαίας αμοιβής
του διαμεσολαβητή 100 ευρώ

• Τα μέρη και ο διαμεσολαβητής
μπορούν να συμφωνήσουν
διαφορετικό τρόπο αμοιβής

• Δεν αποδέχεται την αποστολή του
προτού όλα τα μέρη συμφωνήσουν
με τις αρχές που ισχύουν για την
αμοιβή του



ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΩΝ 4469/2017 & 3898/2010
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•Προϋποθέσεις αποποίησης διορισμού

•Δήλωση εμπιστευτικότητας 
(ηλεκτρονικά ή με δικαστικό επιμελητή ή 
με συστημένη επιστολή)

•Ηλεκτρονική διαδικασία με δυνατότητα 
φυσικών συναντήσεων

•Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών από 
τον Ε.Γ.Δ.Ι.Χ Ν
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•Προϋποθέσεις αποποίησης του διορισμού 
(δεοντολογία)

•Συμφωνία εμπιστευτικότητας 
(υπογράφεται από όλα τα μέρη)

•Φυσικές συναντήσεις

•Κώδικας Δεοντολογίας για τους 
Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΩΝ 3898/2010 & 4469/2017 -

- Συντονιστής

- 320 Συντονιστές  πανελλαδικά με πληθυσμιακά κριτήρια

- Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των Συντονιστών

- Η πλημμελής εκπλήρωση καθηκόντων δύναται να 
οδηγήσει σε Διαγραφή από το μητρώο Συντονιστών

- Ηλεκτρονική διαδικασία με δυνατότητα φυσικών 
συναντήσεων

- Αμοιβή ανά κατηγορία επιχείρησης / Αντίθετη συμφωνία 
/ Η αμοιβή προκαταβάλλεται στον Συντονιστή

- Διαμεσολαβητής

- 1700 διαπιστευμένοι από το ΥΔΔΑΔ

- Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών 
επιβλέπει

το έργο των Διαπ. Διαμεσολαβητών.

- Παραβίαση υποχρεώσεων δύναται να οδηγήσει σε 
οριστική ή προσωρινή ανάκληση της διαπίστευσης

- Φυσικές συναντήσεις

- Αμοιβή με ωριαία αντιμισθία / Αντίθετη συμφωνία / 
Εκ των προτέρων συμφωνία με τα μέρη περί της 

αμοιβής του   



«ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ»

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΝΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ

npapadogeorgaki@gmail.com


