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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του
ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων.

2

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αντίστοιχου εντύπου της, που διεκπεραιώνεται και
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 64957
(1)
Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του
ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 139.
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και
ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
4. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
της 31-8-2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων
υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025»
(Α’ 174).
10. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
11. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 Β’ 2573)» (Β’ 2857).
12. Την υπ’ αρ. 95189/2020 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ)
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής
περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961).
13. Την υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).
14. Την υπ’ αρ. 17642/10-02-2021 εγκύκλιο οδηγιών για
την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024.
15. Την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2021 και καθορισμού της διαδικασίας μεταφοράς τους στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ
2021-2025.
16. Την ανάγκη σταδιακής ενεργοποίησης των Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του ΕΠΑ 2021-2025, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2021.
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17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης είναι η διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης ένταξης έργων ήδη εγγεγραμμένων
στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στα Προγράμματα Ανάπτυξης της
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και ο προσδιορισμός της διαδικασίας σταδιακής ενεργοποίησης των Τομεακών και
Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ)
του ΕΠΑ 2021-2025 από την 1η Ιουλίου 2021 και εξής.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και Διαδικασία μεταφοράς ανά
κατηγορία έργων
1. Μεταφέρονται στο ΕΠΑ ως συνεχιζόμενα έργα, χωρίς την έκδοση Πρόσκλησης ή Ανακοίνωσης πρόθεσης
χρηματοδότησης, και εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του φορέα χρηματοδότησής τους,
έργα τα οποία την 30η Ιουνίου 2021 πληρούν σωρευτικά
τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) είναι εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ 2021,
β) χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και
γ) έχουν αναλάβει νομική δέσμευση/ΝΟΔΕ (σύμβαση
ή άλλη ισοδύναμη πράξη) ή βρίσκονται στη φάση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη) ή έχει εκδοθεί διοικητική
πράξη του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης των Τευχών
Διακήρυξης.
2. Για τα έργα της παρ. 1 υπολογίζεται και μεταφέρεται
στο ΕΠΑ:
α) όπου έχει αναληφθεί ΝΟΔΕ πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρώτης Προγραμματικής Περιόδου
του ΕΠΑ 2021-2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του προϋπολογισμού τους (δηλαδή το συνολικό ποσό ΝΟΔΕ μείον πληρωμές μέχρι 30 Ιουνίου 2021). Για συνεχιζόμενα
έργα που υλοποιούνται με παραπάνω από ένα υποέργα,
εφόσον έχει αναληφθεί τουλάχιστον μία ΝΟΔΕ, που δεν
αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου,
υπολογίζεται και μεταφέρεται στο ΕΠΑ προϋπολογισμός
ίσος με το άθροισμα του ανεκτέλεστου υπόλοιπου των
νομικών δεσμεύσεων και του μη συμβασιοποιημένου
προϋπολογισμού των λοιπών υποέργων.
β) όπου δεν έχει συναφθεί ΝΟΔΕ πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρώτης Προγραμματικής Περιόδου
του ΕΠΑ 2021-2025, μεταφέρεται είτε ο συνολικός προϋπολογισμός εγγραφής του έργου στο εθνικό σκέλος του
ΠΔΕ είτε ο προϋπολογισμός των Τευχών Διακήρυξης.
3. Μεταφέρονται στο ΕΠΑ εν εξελίξει (συνεχιζόμενα)
έργα τα οποία αφορούν σε επαναλαμβανόμενες δράσεις με ομοειδές φυσικό αντικείμενο, ανεξαρτήτως της
κατάστασης προόδου των υποέργων τους. Εντάσσεται
προς χρηματοδότηση στο ΕΠΑ το υπόλοιπο του προϋ-
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πολογισμού τους, δηλαδή ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου μείον τις συνολικές πληρωμές ΠΔΕ έως και
την 30ή Ιουνίου 2021. Ο προϋπολογισμός ένταξης των
έργων αυτών στο ΕΠΑ δεν μπορεί να είναι μικρότερος
από τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού των ΝΟΔΕ
και του συνολικού ποσού πληρωμών ΠΔΕ.
4. Εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων με μη ομοειδές φυσικό αντικείμενο τροποποιούνται ως προς τον προϋπολογισμό τους, ώστε να
ισούται με το συνολικό ποσό των ΝΟΔΕ ή με το συνολικό
ποσό των πληρωμών του ΠΔΕ, εφόσον είναι μεγαλύτερο. Εντάσσεται στο ΕΠΑ προς χρηματοδότηση έργο με
προϋπολογισμό ίσο με το άθροισμα των ΝΟΔΕ μείον τις
πληρωμές του ΠΔΕ, που έλαβαν χώρα το αργότερο έως
και την 30ή Ιουνίου 2021. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα
Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ που συνάδει με τη στοχοθεσία του υποέργου με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
Στην περίπτωση που το άθροισμα των ΝΟΔΕ μείον τις
πληρωμές του ΠΔΕ έως και την 30ή Ιουνίου 2021 είναι
μηδενικό ή αρνητικό, το έργο δεν εντάσσεται στο ΕΠΑ
και συνεχίζει να πληρώνεται από τις υφιστάμενες πληρωμές ΠΔΕ. Για την ένταξη των έργων που δεν εμπίπτουν
στην μεταφορά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο δεύτερο κεφάλαιο της υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 υπουργικής
απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ
2021-2025» (Β’ 2442).
5. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς,
η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης προσδιορίζει τα προτεινόμενα για μεταφορά έργα και αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(Δι.Δι.Ε.Π.) μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, μέχρι τις 12
Ιουλίου 2021, τον Πίνακα του Παραρτήματος με αναλυτικά στοιχεία ανά έργο που περιλαμβάνουν α) τον τίτλο
του έργου β) τον ενάριθμο κωδικό εγγραφής του έργου
στο ΠΔΕ, γ) τον συνολικό προϋπολογισμό εγγραφής του
έργου στο ΠΔΕ, δ) τον προϋπολογισμό της Διακήρυξης
ή το ποσό της/των ΝοΔε, ε) το ποσό πληρωμών ΠΔΕ
που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο έως και την 30η
Ιουνίου 2021, στ) τον προϋπολογισμό του έργου που θα
χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑ και ζ) τον Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος Ανάπτυξης, στον οποίο
δύναται να ενταχθεί το έργο.
Η Δι.Δι.Ε.Π. επιβεβαιώνει τα στοιχεία και ολοκληρώνει
τη μεταφορά των έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα
του ΕΠΑ.
6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 5, η
Δι.Δι.Ε.Π. ενημερώνει την Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για την ολοκλήρωση
της μεταφοράς.
7. Η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης, για τα έργα που μεταφέρθηκαν στο
Πρόγραμμα ευθύνης της, εκδίδει αποφάσεις ένταξης
το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
μεταφοράς κάθε έργου στο Πληροφοριακό Σύστημα του
ΕΠΑ, και μεριμνά για τη συμπλήρωση του συνόλου των
πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Έργου και τη συγκέντρωση
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των λοιπών εγγράφων που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αποτελεσματική παρακολούθηση του έργου
στην Προγραμματική Περίοδο ΕΠΑ 2021-2025.
Άρθρο 3
Χρονοδιάγραμμα έγκρισης Προγραμμάτων ΕΠΑ
2021-2025
1. Η έγκριση των ΤΠΑ/ΠΠΑ πραγματοποιείται, ανάλογα
με την ετοιμότητα των φορέων σχεδιασμού, το αργότερο
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.
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2. Μετά την 1η Ιουλίου 2021, οι πληρωμές των έργων
βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των ΤΠΑ/ΠΠΑ, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έγκρισής τους.
Άρθρο 4
Παροχή οδηγιών προς τους φορείς διαχείρισης
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της απόφασης,
είναι δυνατόν να εκδίδονται κατά περίπτωση, πρόσθετες
οδηγίες από την Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας με αναλυτικά στοιχεία ανά έργο.
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 19637 ΕΞ 2021
(2)
Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αντίστοιχου εντύπου της, που διεκπεραιώνεται και
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).
2. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102).
3. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 138).
4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
5. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).
6. Το άρθρο 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
7. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α’ 57).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).
11. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
13. Την υπ’ αρ. 1033/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).
14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η ακόλουθη διοικητική διαδικασία, αρμοδιότητας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία διεκπεραιώνεται
από τα Πρωτοδικεία της χώρας, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31, του
ν. 3013/2002 διαδικασία:
«Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»
Το έντυπο που αντιστοιχεί στην ανωτέρω διαδικασία,
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 2
Η ως άνω διοικητική διαδικασία μπορεί να διεκπεραιώνεται, ηλεκτρονικά, κατόπιν διασύνδεσης του
πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των ΚΕΠ με
το πληροφοριακό σύστημα «ΣΟΛΩΝ» του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
- Οι παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/
Α1/15016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1049/2002)
καταργούνται.
- Η περ. Δ10 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/1062 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 61/2003) καταργείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση Ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

*
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

* Αναγράφεται το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Κιν:

ΤΚ:

E – mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: *(Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)
Α.Φ.Μ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

ΗΜ. ΕΠΙΚΥΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:
ΑΡΙΘ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΕΛΕΥΤ.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ:

ΑΡ. & ΕΤΟΣ ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ:
ΕΔΡΑ / ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘΜ:

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

ΝΟΜΟΣ:

ΤΗΛ:

ΚΙΝ:

ΤΚ:

E – mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: …………………….. ΑΜ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ:……………………
ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………….
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ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τηλ:

κιν:

Τ.Κ:
E – mail:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο.
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ: Έως
εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχών απαραίτητων
δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσίας (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την
τελική πράξη υπηρεσία).
ΚΟΣΤΟΣ:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

…….……………..20…………..
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου
1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
«Χορήγηση Ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας»

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΧΡΟΝΟΣ: Έως

εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχών απαραίτητων δικαιολογητικών στην
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσίας (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ:
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

(Ημερομηνία)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02025481606210008*

