
Το Γραθείο ηοσ Χρημαηοοικονομικού Επιηρόποσ δέτεηαι  αιηήζεις 

διαμεζολάβηζης από  ηην Παραζκεσή 28 Νοεμβρίοσ 2014 

Με βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ πνπ αθνξά ηνλ Εληαίν Φνξέα Εμώδηθεο Επίιπζεο 
Δηαθνξώλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Φύζεσο, ν Επίηξνπνο κπνξεί λα δηνξίδεη 
δηακεζνιαβεηή ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμύ ηνπ ρξεώζηε θαη ηνπ 
Αδεηνδνηεκέλνπ Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο (ΑΠΙ) γηα ζθνπνύο αλαδηάξζξσζεο πηζησηηθήο 
δηεπθόιπλζεο. 

Δηθαίσκα γηα ππνβνιή αίηεζεο δηνξηζκνύ δηακεζνιαβεηή έρνπλ θαηαλαισηέο κε 
πηζησηηθή δηεπθόιπλζε κέρξη €350.000 θαη ελππόζεθν αθίλεην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 
σο πξώηε θαηνηθία από ηνλ ηδηνθηήηε. Σρεηηθά, ν βαζηθόο λόκνο νξίδεη όηη θαηαλαισηήο 
είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή θηιαλζξσπηθό ίδξπκα ή ζσκαηείν ή έλσζε 
πξνζώπσλ ή θαηαπίζηεπκα ή ηακείν πξνλνίαο. Γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, ν 
θύθινο εξγαζηώλ ηνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο €250.000 εηεζίσο. Γηα ηα άιια 
λνκηθά πξόζσπα, ην θαζαξό ελεξγεηηθό ηνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο €250.000. 
 Επηπξόζζεηα, νη πνιίηεο νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε  γηα δηνξηζκό 
δηακεζνιαβεηή, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ε λόκηκε έγθξηζή ηεο πξνϋπνζέηεη επίζεο 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο εθαξκνζηκόηεηαο ηνπ λόκνπ θαη ηεο εγθαηξόηεηαο 
ππνβνιήο ηεο. Αλαθνξηθά κε ην πξώην θξηηήξην, ε δηαδηθαζία δηνξηζκνύ δηακεζνιαβεηή 
δελ εθαξκόδεηαη ζε πεξηπηώζεηο πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο έρεη 
εθδνζεί απόθαζε από δηθαζηήξην ηεο Δεκνθξαηίαο ή βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηθαζηηθή 
δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία εθπνίεζεο αθηλήηνπ. Επνκέλσο, νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα 
γλσξίδνπλ όηη, εάλ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο ηζρύεη θάπνην από ηα 
παξαπάλσ, ε αίηεζή ηνπο ζα είλαη αδύλαην λα ηθαλνπνηεζεί. Θα πξέπεη επίζεο λα 
ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο εληόο ησλ ρξνληθώλ πιαηζίσλ ηα νπνία νξίδεη ν λόκνο, ζηε 
βάζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εγθαηξόηεηαο. Δειαδή ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί εληόο 14 
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρνπλ ππνβάιεη όια ηα ζρεηηθά 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνο ην ΑΠΙ ή κέζα ζε 14 εξγάζηκεο κέξεο από ηελ εκεξνκελία 
θαηά ηελ νπνία ην ΑΠΙ ηνπο ππέβαιε εγγξάθσο ηελ ηειεπηαία πξόηαζε αλαδηάξζξσζεο.  

Η αίηεζε γηα δηακεζνιάβεζε ζα εμεηάδεηαη άκεζα κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα θαη από ηε 
ζηηγκή πνπ απνθαζηζηεί όηη ε αίηεζε είλαη έγθπξε, ηόηε ζα πξέπεη λα δηνξηζηεί 
δηακεζνιαβεηήο εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα δηνξηζηεί 
δηακεζνιαβεηήο ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληόο ελόο κελόο, ελώ εάλ ην 
θξίλεη ζθόπηκν ν Επίηξνπνο ζα κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πεξίνδν απηή θαηά έλα 
επηπιένλ κήλα. Ωο δηακεζνιαβεηέο ζα δηνξίδνληαη άηνκα από ην κεηξών 
δηακεζνιαβεηώλ ην νπνίν ηεξείηαη ζην Υπνπξγείν Δηθαηνζύλεο θαη ηα νπνία έρνπλ 
παξαθνινπζήζεη ην εηδηθό ζεκηλάξην θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο πηζησηηθώλ 
δηεπθνιύλζεσλ ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο. Γηα λα δηνξηζηεί θάπνηνο δηακεζνιαβεηήο ζα 
πξέπεη λα ππνγξάςεη δήισζε όηη είλαη αλεμάξηεηνο ζε ζρέζε κε ηα κέξε. 

Η ακνηβή ηνπ δηακεζνιαβεηή δελ ζα ππεξβαίλεη ηα €500, από ηα νπνία 20% ζα 
θαηαβάιιεηαη από ηνλ θαηαλαισηή, ελώ ην 80% ζα ην επηβαξύλεηαη ην ΑΠΙ. Γηα 
αλαδηάξζξσζε πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ κέρξη €100.000 (εθαηόλ ρηιηάδεο επξώ), ν 
ρξεώζηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζην δηακεζνιαβεηή €80 (νγδόληα επξώ) θαη ην ΑΠΙ €320 
(ηξηαθόζηα είθνζη επξώ) Γηα ππό αλαδηάξζξσζε πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ άλσ ησλ 
€100.000 (εθαηόλ ρηιηάδεο επξώ), ν ρξεώζηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζην δηακεζνιαβεηή 
€100 (εθαηό επξώ) θαη ην ΑΠΙ €400 (ηεηξαθόζηα επξώ). 

Γηα νπνηεζδήπνηε πεξεηαίξσ δηεπθξηλήζεηο παξαθαιώ όπσο επηθνηλσλείηε κε ην 
πξνζσπηθό  ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Φξεκαηννηθνλνκηθνύ Επηηξόπνπ.   


