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1. Διαθέσιμες ενέργειες πιστωτών  

 

Οι σχετικές με το μητρώο εμπειρογνωμόνων επιλογές εμφανίζονται στο αριστερό μενού της οθόνης των 

πιστωτών (εικόνα 1) και είναι οι εξής: 

 Μητρώο Εμπειρογνωμόνων: Εμφανίζει σε μορφή πίνακα τα στοιχεία των προσώπων που είναι 

εγγεγραμμένα με τη διαδικασία που ορίζει η σχετική ΚΥΑ1 στο μητρώο της ΕΓΔΙΧ, μπορούν να 

συμμετέχουν στη διαδικασία αυτοματοποιημένης κλήρωσης και να προταθούν για υποψήφιοι 

κατά τη διαπραγμάτευση (εικόνα 2). Ο πίνακας έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και είναι διαθέσιμος 

σε όλους τους ρόλους των θεσμικών πιστωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

(καταχωρητής, εγκριτής και διαχειριστής – πιστωτής). Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει αφορούν 

τα ατομικά στοιχεία του φυσικού προσώπου (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο), τα στοιχεία επικοινωνίας 

αυτού (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα στοιχεία του εργοδότη του, εφόσον 

υφίσταται (ΑΦΜ, επωνυμία), την ιδιότητά του2 και το μέγεθος της επιχείρησης για το οποίο επιθυμεί 

να παρέχει υπηρεσίες3 .  

 Αυτόματη επιλογή Εμπειρογνώμονα: Με την ενέργεια αυτή κάθε πιστωτής έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει τυχαία ένα πρόσωπο του μητρώου, το οποίο θα προτείνει για υποψήφιο εμπειρογνώμονα 

κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Η τυχαία επιλογή γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή με 

αλγόριθμο ο οποίος ενσωματώνει όλους τους περιορισμούς που θέτει η σχετική νομοθεσία4. Η 

συγκεκριμένη λειτουργία εμφανίζεται στο μενού ενεργειών όλων των συμμετεχόντων πιστωτών 

κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης και στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα είναι διαθέσιμη μόνο στο ρόλο του καταχωρητή – πιστωτή (εικόνα 3).  

 

 
Εικόνα 1 

   

                                                           
1 ΚΥΑ 83588/02.08.2018 (Β΄ 3252), «Σύσταση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 του ν.4469/2017». 
2 Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της ΚΥΑ 83588/02.08.2018. 
3 Για τους σκοπούς του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μικρές και μεγάλες, σύμφωνα με 

τους ορισμούς των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017. 
4 Παράγραφος 4 ΚΥΑ 83588/02.08.2018 (Β΄ 3252). 
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Εικόνα 2 

 

 
Εικόνα 3 

   



Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Οδηγός χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας  

 Μητρώο Εμπειρογνωμόνων - Πιστωτές  

4 
 

2. Διενέργεια κλήρωσης 

 

Για την τυχαία εκλογή ενός υποψήφιου εμπειρογνώμονα, ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Κλήρωση» της 

οθόνης «Αυτόματη Επιλογή Εμπειρογνώμονα από Μητρώο Εμπειρογνωμόνων ΕΓΔΙΧ» (εικόνα 3). Η 

εφαρμογή εκλέγει ένα πρόσωπο από το μητρώο με τυχαία κλήρωση, το οποίο δύναται να προταθεί για το 

μέγεθος επιχείρησης του οφειλέτη. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία του υποψήφιου (ΑΦΜ, 

ονοματεπώνυμο, περιφέρεια έδρας), καθώς και η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η κλήρωση. Το 

πεδίο «Ημερομηνία απάντησης αιτήματος» παραμένει κενό και το πεδίο «Κατάσταση αιτήματος» λαμβάνει 

αυτόματα την τιμή «Αναμονή απάντησης» (εικόνα 4). Ταυτόχρονα, η εφαρμογή αποστέλλει 

αυτοματοποιημένα ειδοποίηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υποψήφιο εμπειρογνώμονα 

για την εκλογή του (εικόνα 5) και ειδοποιεί τον πιστωτή με αναδυόμενο μήνυμα για την επιτυχία της 

διαδικασίας. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία, όταν αυτή εκτελείται από καταχωρητή – πιστωτή, δεν 

απαιτεί την επικύρωση του εγκριτή. 

 

 
Εικόνα 4 

 

Εικόνα 5 

Προσοχή: Για το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης η επιλογή  υποψήφιου εμπειρογνώμονα 

με διενέργεια αυτοματοποιημένης κλήρωσης είναι υποχρεωτική και εκτελείται μόνο από τον πιστωτή με το 

υψηλότερο ποσοστό επί των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη. Ο πιστωτής με το μικρότερο ποσοστό δεν 

έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει αυτόματη κλήρωση.  
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3. Υποβολή πρότασης 

 

Μετά τη διενέργεια της κλήρωσης το πλήκτρο «Κλήρωση» απενεργοποιείται. Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος απαντήσει αρνητικά (καταγράφεται η ημερομηνία απάντησης αιτήματος και η κατάσταση 

αιτήματος αλλάζει σε «Άρνηση») ή δεν απαντήσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών (η ημερομηνία 

απάντησης αιτήματος παραμένει κενή και η κατάσταση αιτήματος παραμένει «Αναμονή απάντησης») το 

πλήκτρο ενεργοποιείται εκ νέου και ο πιστωτής μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία της προηγούμενης 

ενότητας5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος απαντήσει θετικά (καταγράφεται η ημερομηνία απάντησης 

αιτήματος και η κατάσταση αιτήματος αλλάζει σε «Αποδοχή») το πλήκτρο παραμένει ανενεργό, ο πιστωτής 

ειδοποιείται από την εφαρμογή με αυτοματοποιημένο μήνυμα ότι ο υποψήφιος απάντησε θετικά και μπορεί 

να προβεί σε υποβολή πρότασης ως προς το πρόσωπο και τις αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα (εικόνα 

6)6. Κατά την υποβολή πρότασης είναι απαραίτητο, πέρα από την πληκτρολόγηση κειμένου στο αντίστοιχο 

πεδίο και την τυχόν επισύναψη αρχείου βάσει του σχετικού υποδείγματος που έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ7, να συμπληρωθούν τα πεδία «Μέλος του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 

Εξωδικαστικού Μηχανισμού» και «Δύναται να προταθεί για διορισμό σε μεγάλη επιχείρηση,…» από τις 

αντίστοιχες λίστες επιλογών. Η σωστή συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων είναι σημαντική, ιδιαίτερα από 

τους ιδιώτες πιστωτές, διότι η εφαρμογή βάσει αυτών υπολογίζει αυτόματα τις θετικές ψήφους του 

Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής ασφάλισης8.  Για τη διευκόλυνση των χρηστών ακολουθεί 

διευκρινιστικός πίνακας με τις διαθέσιμες επιλογές (Πίνακας 1). 

 

Εικόνα 6 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Σε επόμενη έκδοση της εφαρμογής, στην οθόνη ενεργειών του διαχειριστή – πιστωτή θα προστεθεί η δυνατότητα ελέγχου των 

αυτόματων κληρώσεων οι οποίες παρέμειναν αναπάντητες από τους υποψήφιους εμπειρογνώμονες, ώστε να ειδοποιούνται οι 

καταχωρητές για την επανάληψη της διαδικασίας. 
6 Προϋπόθεση για τη διαδικασία υποβολής που περιγράφεται εδώ είναι να έχει ενεργοποιηθεί από το συντονιστή η φάση 

διαπραγμάτευσης «Υποβολή προτάσεων Διορισμού εμπειρογνώμονα και καθορισμός καθηκόντων αυτού (μικρές επιχειρήσεις)» ή 

«Υποβολή προτάσεων Διορισμού εμπειρογνώμονα και καθορισμός καθηκόντων αυτού (μεγάλες επιχειρήσεις)», σύμφωνα με τους 

κανόνες της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του ν. 4469/2017, όπως ισχύει. 
7 Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link-01_uliko_02_pistwtes/, όπου περιλαμβάνονται 

υποδείγματα αρχείων για όλες τις ενέργειες του πιστωτή, καθώς και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης αυτών. 
8 Βλ. παρ. 9 της ΚΥΑ 83588/02.08.2018 (Β΄ 3252). 

http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link-01_uliko_02_pistwtes/


Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Οδηγός χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας  

 Μητρώο Εμπειρογνωμόνων - Πιστωτές  

6 
 

Πίνακας 1 

Πεδίο 
Διαθέσιμες 

επιλογές 
Παρατηρήσεις 

Μέλος του Μητρώου 

Εμπειρογνωμόνων 

Εξωδικαστικού Μηχανισμού 

Ναι 

Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο έχει 

προκύψει από τη διαδικασία αυτόματης εκλογής ή έχει 

επιλεγεί συγκεκριμένος υποψήφιος, ο οποίος είναι 

εγγεγραμμένος στο μητρώο της ΕΓΔΙΧ.  

Όχι 
Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο δεν είναι 

εγγεγραμμένο στο μητρώο της ΕΓΔΙΧ. 

Δύναται να προταθεί για 

διορισμό σε μεγάλη 

επιχείρηση, σύμφωνα με τον 

περιορισμό του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 4 της ΚΥΑ 

83588/ 02-08-2018 

Ναι 

Σε περίπτωση αίτησης μεγάλης επιχείρησης, όταν το 

προτεινόμενο πρόσωπο έχει προκύψει από τη 

διαδικασία αυτόματης εκλογής ή έχει επιλεγεί 

συγκεκριμένος υποψήφιος, ο οποίος είναι 

εγγεγραμμένος στο μητρώο της ΕΓΔΙΧ και έχει δηλώσει 

ότι επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

Όχι 

Σε περίπτωση αίτησης μεγάλης επιχείρησης, όταν έχει 

επιλεγεί συγκεκριμένος υποψήφιος, ο οποίος είναι 

εγγεγραμμένος στο μητρώο της ΕΓΔΙΧ και έχει δηλώσει 

ότι επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του μόνο σε 

μικρές επιχειρήσεις. 

Δεν αφορά 

Σε περίπτωση αίτησης μικρής επιχείρησης ή σε 

περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο δεν είναι 

εγγεγραμμένο στο μητρώο της ΕΓΔΙΧ. 

 

Προσοχή:  

 Για το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης η υποβολή πρότασης είναι κοινή και 

πραγματοποιείται μόνο από τον πιστωτή με το υψηλότερο ποσοστό επί των απαιτήσεων έναντι του 

οφειλέτη. Ο πιστωτής με το μικρότερο ποσοστό δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση, ενώ 

η ψήφος του ορίζεται αυτόματα από την εφαρμογή ως θετική. 

 Το πεδίο ελεύθερου κειμένου στην οθόνη «Υποβολή Πρότασης» αποθηκεύει μόνο κείμενο το οποίο 

εισάγεται με απευθείας πληκτρολόγηση. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή των στοιχείων του 

προτεινόμενου εμπειρογνώμονα με αντιγραφή και επικόλληση από την οθόνη αυτόματης εκλογής. 

Ο χρήστης μπορεί να συμπεριλάβει τα στοιχεία του προσώπου που προτείνει στο συνημμένο στην 

πρόταση αρχείο τύπου .xlsx. Σχετικό υπόδειγμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ9. 

 

 

 

  

                                                           
9 Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link-01_uliko_02_pistwtes/, όπου περιλαμβάνονται 

υποδείγματα αρχείων για όλες τις ενέργειες του πιστωτή, καθώς και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης αυτών. 

http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link-01_uliko_02_pistwtes/
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4. Διαδικασία ψηφοφορίας για ανάδειξη εμπειρογνώμονα 

 

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων από τους συμμετέχοντες πιστωτές, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που παρουσιάζεται στις ενότητες 2 και 3, ακολουθεί ψηφοφορία για την οριστική ανάδειξη του 

προσώπου του εμπειρογνώμονα και τον ορισμό των καθηκόντων που θα αναλάβει. Μετά την έναρξη 

λειτουργίας του μητρώου εμπειρογνωμόνων εξωδικαστικού συμβιβασμού και της αυτόματης επιλογής 

υποψηφίου, η εφαρμογή προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες κατά την ψηφοφορία: 

 Ο πιστωτής του δημοσίου με το μικρότερο ποσοστό επί των οφειλών καταχωρείται αυτόματα στις 

θετικές ψήφους υπέρ της πρόταση που έχει καταθέσει ο πιστωτής του δημοσίου με το μεγαλύτερο 

ποσοστό. 

 Εφόσον κάποιος ιδιώτης πιστωτής έχει υποβάλλει πρόταση με τις ενδείξεις «Μέλος του Μητρώου 

Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού: Ναι» και «Δύναται να προταθεί για διορισμό σε 

μεγάλη επιχείρηση, σύμφωνα με τον περιορισμό του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 της ΚΥΑ 83588/ 

02-08-2018: Ναι» γα μεγάλη επιχείρηση ή «Δύναται να προταθεί για διορισμό σε μεγάλη επιχείρηση, 

σύμφωνα με τον περιορισμό του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 της ΚΥΑ 83588/ 02-08-2018: Δεν 

αφορά» για μικρή επιχείρηση, οι πιστωτές του δημοσίου καταχωρούνται αυτόματα στις θετικές 

ψήφους υπέρ της πρότασης αυτής. 

Οι ανωτέρω αυτοματισμοί σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να επισπεύσουν τη διαδικασία ψηφοφορίας, 

εφαρμόζοντας τις διατάξεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ 83588/02.08.201810. Σε κάθε περίπτωση, αν 

διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο της ψηφοφορίας κάποιο σφάλμα στη συμπλήρωση των ενδείξεων, το 

οποίο αλλοιώνει τα ποσοστά ψήφων, οι συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να εισέλθουν στην ψηφοφορία 

και να αλλάξουν την ψήφο τους (εικόνα 7)11. 

 

Εικόνα 7 

                                                           
10 Παράγραφος 5: «Αν στη διαδικασία Αν στη διαδικασία συμμετέχουν τόσο το Δημόσιο όσο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τότε 

το αίτημα το υποβάλει ο φορέας με τη μεγαλύτερη απαίτηση και ο επιλεγόμενος εμπειρογνώμονας θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτός με 

θετική ψήφο στις ψηφοφορίες του άρθρου 11 ν. 4469/2017 και από τον άλλο φορέα». 

Παράγραφος 9: «Αν οι συμμετέχοντες ιδιώτες πιστωτές προτείνουν εμπειρογνώμονα που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, το 

Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποδέχονται τον διορισμό αυτού του εμπειρογνώμονα υποχρεωτικά, εφόσον τηρείται 

ο περιορισμός του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4» 
11 Με το πλήκτρο «Προβολή» εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της πρότασης. Ψηφίζουμε επιλέγοντας «Συμφωνώ»/ «Διαφωνώ» και 

«Κλείσιμο». 


