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― Για να διοριστεί κάποιος ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

― Δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έχει: φυσικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση
ότι κατέχει ισχύουσα πιστοποίηση, ατομικά ή ως κοινοπραξία πιστοποιημένων προσώπων, ή δικηγορική εταιρία
ή ελεγκτική εταιρία ή συμβουλευτική εταιρία, εφόσον σε κάθε περίπτωση απασχολεί τουλάχιστον ένα
πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.

― Τα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις εγγράφονται στη βαθμίδα Β΄ του Μητρώου
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας επομένως, διορίζονται σε πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου.
Στη βαθμίδα Α’ (επομένως διορίζονται σε όλες τις διαδικασίες) εγγράφονται:
― όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αφενός άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου ή του 

ορκωτού ελεγκτή ή του λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξεως, σε κάθε μια από τις 
παραπάνω περιπτώσεις για 10 τουλάχιστον έτη και, αφετέρου, αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων 
συνδίκου ή εκκαθαριστή ή ειδικού εντολοδόχου σε τουλάχιστον 3 υποθέσεις αφερεγγυότητας, ή 
απασχόληση με οιαδήποτε σχέση, είτε μέσω σύμβασης εξηρτημένης εργασίας, είτε μέσω ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών, είτε σύμβασης έργου σε τουλάχιστον 3 υποθέσεις αφερεγγυότητας ή εφόσον πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο, απασχόληση ενός τουλάχιστον προσώπου που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης στη 
βαθμίδα Α’ για τα φυσικά πρόσωπα, 

― οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β’, οι οποίοι αποδεικνύουν ευδόκιμη επαγγελματική πείρα σε θέματα 
αφερεγγυότητας διάρκειας 5 ετών και 

― στην περίπτωση νομικού προσώπου, εφόσον απασχολεί ένα τουλάχιστον πιστοποιημένο πρόσωπο που 
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης στην βαθμίδα Α’ για τα φυσικά πρόσωπα.

Το λειτούργημα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας
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Σε ποιες διαδικασίες διορίζονται οι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας;

― Πάροχοι αιτιολογημένης γνώμης στη 
διαδικασία του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (για 
την συναίνεση του Δημοσίου και των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης).

― Σύνδικοι στη διαδικασία της 
πτώχευσης.

― Ειδικοί εντολοδόχοι στο πλαίσιο της εξυγίανσης (είτε ως προληπτικό 
μέτρο είτε με την απόφαση της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης).
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Ποια είναι τα κωλύματα διορισμού; 
Διαχειριστής αφερεγγυότητας δεν μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο:

α. συνδέεται με τον οφειλέτη, (ή με πρόσωπα που μετέχουν στη διοίκησή ή ασκούν
έλεγχο επί των νομικών προσώπων), με συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας σε ευθεία
γραμμή απεριόριστα ή με υιοθεσία και εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου βαθμού ή είναι
σύζυγος αυτών, ή

β. συνδέεται με τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη με
συμβατική σχέση, ή

γ. την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης:

i. συμμετείχε στη διαχείριση ή εκπροσώπηση της επιχείρησης του οφειλέτη ή

ii. είχε την ιδιότητα του νόμιμου ελεγκτή της επιχείρησης του οφειλέτη ή απασχολείτο
στον νόμιμο έλεγχο για λογαριασμό ελεγκτικής εταιρείας.

δ. την 3ετία πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας
είχε λάβει άμεσα ή έμμεσα αμοιβή (ή είχε πληρωθεί απαίτησή του) από τον οφειλέτη ή
πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη στο πλαίσιο σύμβασης παροχής
εξαρτημένων ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβασης έργου (εκτός αν η αμοιβή
αφορούσε απόπειρα αποφυγής αφερεγγυότητας και είχε την έγκριση πιστωτών που δεν
είναι συνδεδεμένα πρόσωπα με τον οφειλέτη).

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής αφερεγγυότητας που πρόκειται να διοριστεί είναι νομικό
πρόσωπο, τα κωλύματα ελέγχονται και ως προς το πιστοποιημένο πρόσωπο, που
απασχολείται σε αυτό με οιαδήποτε σχέση.

Ποια είναι τα 
κωλύματα 
διορισμού;
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Η πιστοποίηση χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, εντός 
προθεσμίας μηνός από την κοινοποίηση σε αυτήν των πινάκων επιτυχόντων και 
αποτυχόντων στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης. Το κάθε πιστοποιημένο 
πρόσωπο εγγράφεται στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, που τηρείται από την 
Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. 

Η χορηγούμενη πιστοποίηση ανανεώνεται κάθε 4 χρόνια. Για την ανανέωση, η Επιτροπή 
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας λαμβάνει υπόψη την εμπλοκή του πιστοποιημένου προσώπου σε 
πράξεις ή παραλήψεις που διώκονται πειθαρχικά και τη συμμετοχή του πιστοποιημένου 
προσώπου σε πτωχευτικές διαδικασίες. 
Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας δεν ανανεώνει την πιστοποίηση σε περιπτώσεις που το 
πρόσωπο ευθύνεται προσωπικά για πράξεις ή παραλήψεις που μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης 
των βασικών υποχρεώσεων του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Για την ανανέωση της 
πιστοποίησής, το πιστοποιημένο πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει σε προγράμματα 
διαρκούς επιμόρφωσης, που διοργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς 
επιμόρφωσης.

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στο όργανο που τον διορίζει σε 
οποιαδήποτε διαδικασία σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, η οποία καλύπτει 
την αστική του ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή αφερεγγυότητας. Σε 
περίπτωση που η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης δεν προσκομιστεί, ο διορισμός 
και η ανάληψη καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας απαγορεύονται, χωρίς η απαγόρευση 
αυτή να συνιστά λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσης αδείας.



Ευθύνη Διαχειριστή Αφερεγγυότητας
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― Έναντι των πτωχευτικών πιστωτών και του οφειλέτη, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, ευθύνεται για κάθε πταίσμα, εκτός αν άλλως ορίζεται στον 
παρόντα νόμο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει να επιδεικνύει 
την επιμέλεια του συνετού διαχειριστή αφερεγγυότητας. 

― Στο ίδιο μέτρο ευθύνεται και για τις πράξεις τρίτου, στον οποίο χωρίς 
δικαίωμα ανέθεσε τη διεξαγωγή υπόθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας, 
ενώ, αν είχε το δικαίωμα ανάθεσης, ευθύνεται μόνο για πταίσμα ως προς 
την επιλογή του τρίτου και ως προς τις οδηγίες που του έδωσε.

― Έναντι των τρίτων που ζημιώθηκαν από τη δράση του ευθύνεται 
προσωπικώς μόνο για δόλο.

― Αν από τη δράση που ασκεί ο σύνδικος δημιουργήθηκε ομαδικό χρέος, το 
οποίο δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί από την πτωχευτική περιουσία, 
αυτός υποχρεούται να αποζημιώσει τον ομαδικό πιστωτή αν διέγνωσε ότι η 
περιουσία δεν προβλέπεται να επαρκέσει για την εκπλήρωση του ομαδικού 
χρέους τούτου αλλά με δόλο αδιαφόρησε. Σε κάθε περίπτωση που 
ανακύπτει ευθύνη του συνδίκου έναντι τρίτων, αν αυτοί ικανοποιηθούν σε 
βάρος της πτωχευτικής περιουσίας, η ομάδα των πιστωτών δικαιούται να 
αναζητήσει από τον σύνδικο το ποσό απομείωσης της πτωχευτικής 
περιουσίας από την αιτία αυτή.

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας και 
κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο 
οφείλει να ενεργεί με αποτελεσματικό 
και ικανό τρόπο, ανεξαρτησία, 
αμεροληψία, εντιμότητα και 
επαγγελματισμό κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας των 
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας που 
έχει εισαχθεί. 
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Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας δεν ευθύνεται ως εκπρόσωπος του οφειλέτη για 
οφειλές προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή εργαζομένους.

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, και ο 
εκπρόσωπος του διαχειριστή αφερεγγυότητας, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, 
δεν υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για χρέη του οφειλέτη, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους και τον χρόνο στον οποίο ανάγονται.

Κάθε αξίωση κατά του διαχειριστή αφερεγγυότητας παραγράφεται μετά πάροδο 
3 ετών από τότε που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση της ζημίας και του ζημιογόνου 
γεγονότος και σε κάθε περίπτωση μετά πάροδο τριετίας από τη λήξη των 
καθηκόντων του.

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας έχει την ειδική δωσιδικία των δικηγόρων σε 
ποινικές διαδικασίες.

Ευθύνη Διαχειριστή Αφερεγγυότητας



Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές
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Πειθαρχικά παραπτώματα είναι:
i. η παραβίαση υποχρέωσης του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας σύμφωνα με 

διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την άσκηση των καθηκόντων του, 
συμπεριλαμβανομένου του κώδικα δεοντολογίας,

ii. η μη αποδοχή του διορισμού του, χωρίς σπουδαίο λόγο, ή η παραίτησή του, 
χωρίς σπουδαίο λόγο,

iii. η παράβαση των καθηκόντων του Διαχειριστή, με σκοπό να προσπορίσει 
στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή 
κάποιον άλλον,

iv. η απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος 
του ίδιου του διαχειριστή αφερεγγυότητας, του πιστοποιημένου προσώπου ή 
τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής 
αυτών,

v. η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων συμπεριλαμβανομένης και της 
αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εκτέλεσή τους,

vi. η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας για γεγονότα και πληροφορίες, των 
οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και

vii. κάθε συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του, η οποία πλήττει το 
κύρος του επαγγέλματος.

Ποια είναι τα πειθαρχικά παραπτώματα;
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Πειθαρχικές κυρώσεις κατά σειρά βαρύτητας είναι: 

i. η έγγραφη επίπληξη,

ii. η επιβολή προστίμου ύψους έως και 20.000 ευρώ και, σε περίπτωση 
υποτροπής, προστίμου ύψους έως και 40.000 ευρώ,

iii. η προσωρινή απαγόρευση ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή 
αφερεγγυότητας ή απασχόλησης σε αυτά για χρονικό διάστημα από 1 έως 
12 μήνες,

iv. η προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα έως 2 ετών, η οποία 
επιβάλλεται ιδίως σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων περί 
κωλυμάτων και η παραίτηση από τη θέση στην οποία έχει διορισθεί χωρίς 
σπουδαίο λόγο, και

v. η οριστική αφαίρεση της άδειας και διαγραφή από το μητρώο.

Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ποινές; 



Έκθεση Περιοδικής Ενημέρωσης
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― Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας συντάσσει κάθε εξάμηνο, από την ημερομηνία 
αποδοχής του διορισμού του, συνοπτική έκθεση σχετικά με την πορεία και τον τρόπο 
συνέχισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας και τα έξοδα στο οποία έχει 
υποβληθεί. Η έκθεση της παρούσας υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο (π.χ. στον 
εισηγητή), εντός 20 ημερών από τη λήξη του εξαμήνου.

― Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας παρέχει διευκρινίσεις επί της έκθεσης της, εφόσον 
ζητηθεί εγγράφως από το αρμόδιο όργανο ή τον εισηγητή.

― Η έκθεση υποβάλλεται με επιμέλεια του διαχειριστή στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Αφερεγγυότητας εντός 5 ημερών από την υποβολή της στο αρμόδιο όργανο και 
ταυτόχρονα καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. 

― Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας παρέχει στοιχεία και πληροφορίες σε ανταπόκριση 
εγγράφου αιτήματος πιστωτή. Ο σύνδικος μπορεί να αρνηθεί αίτημα παροχής 
στοιχείων ή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τον οποίο υποχρεούται να 
αναφέρει σε έγγραφη απάντησή του στο αίτημα της παρούσας, ιδίως σε περίπτωση 
που η συλλογή των στοιχείων ή πληροφοριών προκαλεί δυσανάλογο κόστος ή 
επιβάρυνση στις εργασίες του, αν η παροχή των στοιχείων προκαλεί κινδύνους για τα 
συμφέροντα άλλων εμπλεκομένων προσώπων ή αν η παροχή τους απαγορεύεται από 
διάταξη νόμου.

Υποχρέωση για έκθεση περιοδικής ενημέρωσης



Q & A’s



Ενότητα: Παρουσίαση Λειτουργήματος του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας
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