
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση υλοποίησης της ψηφιοποίησης φακέ-
λων οικοδομικών αδειών.

2 Καθιέρωση - αποδοχή Συστήματος διαχωρισμού 
θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή Θερμαϊ-
κού κόλπου - κόλπου Θεσσαλονίκης.

3 Καθορισμός μορφής αίτησης και δικαιολογητικών 
για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστών Αφε-
ρεγγυότητας των νομικών προσώπων της περ. β 
της παρ. 1 του άρθρου 230 του ν. 4738/2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/74349/980 (1)
Ανάθεση υλοποίησης της ψηφιοποίησης φακέ-

λων οικοδομικών αδειών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 214 του ν. 4782/2021 

«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδι-
κότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 
τις υποδομές και την υγεία».

2. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας».

3. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)».

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

10. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Την υπ’ αρ. 3892/20-07-2021 επιστολή του Υπουρ-
γού Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα ανατίθεται η υλοποίηση του έργου 
«Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών» στο Νο-
μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας».

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος

Για την ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλε-
κτρονική μορφή και την καταχώρισή τους στο πληρο-
φοριακό σύστημα e-Άδειες το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος οφείλει να:

• Λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή εκτέλεσης και να 
προκηρύξει σχετικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για την ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή και 
καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες του 
αρχείου των υπηρεσιών στις οποίες βρίσκονται οι φυσι-
κοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί 
μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος 
e-Άδειες,
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• υποστηρίξει την δημιουργία και λειτουργία πληρο-
φοριακού συστήματος για την αποθήκευση και επεξερ-
γασία των δεδομένων με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχο-
ντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη συστημάτων, 
προσαρμογές αποδοτικότητας και θα προβαίνει σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκο-
πτης και αποδοτικής λειτουργία αυτών,

• προωθήσει την εγκατάσταση του πληροφοριακού 
συστήματος (εφαρμογές και δεδομένα) σε διάταξη υψη-
λής διαθεσιμότητας,

• συντηρεί το λογισμικό του συστήματος και τον τυχόν 
απαιτούμενο εξοπλισμό έτσι ώστε αυτά να μπορούν να 
διαθέτουν τις τελευταίες εκδόσεις εφόσον απαιτηθεί, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και 
ασφάλεια,

• υποστηρίζει τις υπηρεσίες στις οποίες βρίσκονται 
οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών κατά την 
διάρκεια του έργου.

Άρθρο 3
Χωροθέτηση Υποδομών

Για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση φακέλων 
οικοδομικών αδειών» θα χρησιμοποιηθούν οι υποδο-
μές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στο Ενι-
αίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud) η οποία 
θα λειτουργεί υπό την ευθύνη του ΝΠΔΔ «Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 2221.6/60172/2021 (2)
Καθιέρωση - αποδοχή Συστήματος διαχωρισμού 
θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή Θερμαϊ-
κού κόλπου - κόλπου Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 του ν.δ. 93/1974 «Περί κυρώσεως της 

υπογραφείσης εν Λονδίνω Συμβάσεως “περί Διεθνών 
Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν Θαλάσση 
1972”» (Α’ 293),

β) του π.δ. 94/1977 «Περί θέσεως εν ισχύι της Δ. Συμ-
βάσεως περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν 
Συγκρούσεων εν θαλάσση 1972 κυρωθείσης δια του 

Ν.Δ. 93/4.10.74 και περί καθορισμού κυρώσεων δια πα-
ραβάσεις των Κανονισμών αυτής» (Α’ 30),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον Κανόνα 10 των Διεθνών Κανονισμών προς Απο-
φυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση 1972.

3. Την υπό στοιχεία COLREG.2/Circ.60 της 10ης Δεκεμ-
βρίου 2008 εγκύκλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργα-
νισμού (ΙΜΟ).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/41596/2021 - 
10.06.2021 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνεται και γίνεται αποδεκτό το σύστημα δια-

χωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή 
Θερμαϊκού κόλπου - κόλπου Θεσσαλονίκης, νοτιοδυτικά 
του ακρωτηρίου Μικρό Έμβολο.

2. Περιγραφή του συστήματος διαχωρισμού της κυ-
κλοφορίας.

(γεωγραφικές θέσεις συστήματος σύμφωνα με το Πα-
γκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984).

α) Γραμμή διαχωρισμού ορίζεται επί των ακόλουθων 
γεωγραφικών σημείων: 

40° 33’.39 Β - 022° 51’.96 Α 
40°29’.94 Β - 022°46’.66 Α.
β) Ζώνη διαχωρισμού ορίζεται επί των ακόλουθων 

γεωγραφικών σημείων: 
40°29’.94 Β - 022°46’.66 Α 
40°27’.24 Β - 022°46’.11 Α 
40°27’.24 Β - 022°45’.18 Α.
γ) Λωρίδα κυκλοφορίας για την προς βόρεια κατεύθυν-

ση κυκλοφορία εγκαθίσταται μεταξύ της γραμμής δια-
χωρισμού και της ζώνης διαχωρισμού και της γραμμής 
που συνδέει τα ακόλουθα γεωγραφικά σημεία:

40°27’.24 Β - 022°47’.21 Α
40°29’.94 Β - 022°47’.46 Α
40°33’.06 Β - 022°52’.36 Α.
δ) Λωρίδα κυκλοφορίας για την προς νότια κατεύθυν-

ση κυκλοφορία εγκαθίσταται μεταξύ της γραμμής δια-
χωρισμού και της ζώνης διαχωρισμού και της γραμμής 
που συνδέει τα ακόλουθα γεωγραφικά σημεία:

40°27’.24 Β - 022°43’.86 Α
40°30’.12 Β - 022°46’.11 Α
40°33’.69 Β - 022°51’.61 Α.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 20 Αυγούστου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 2/23-6-2021 (3)
Καθορισμός μορφής αίτησης και δικαιολογη-
τικών για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειρι-
στών Αφερεγγυότητας των νομικών προσώ-
πων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 230 του 
ν. 4738/2020 .

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών 

και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 207) και ιδίως του άρθρου 230, της παραγράφου 7 
του άρθρου 236 και της παραγράφου 4 του άρθρου 263,

2. Την υπό στοιχεία 44898 ΕΞ 2021/13.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 
«Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης 
Αφερεγγυότητας» (Β’ 1615),

3. την υπ’ αρ. 40625 ΕΞ 2021/5.4.2021 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και προ-
ϋποθέσεων πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, 
καθώς και επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυ-
ότητας» (Β’ 1355),

4. την υπ’ αρ. 17192οικ./2.4.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Καθορισμός φορέων, όρων και προ-
ϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των 
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207)» (Β’ 1533),

5. την υπο στοιχεία 30757 ΕΞ 2021/12.3.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 
«Ορισμός του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής 
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» (ΥΟΔΔ 369),

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Για την εγγραφή στo Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγ-
γυότητας δικηγορικής εταιρείας, ελεγκτικής εταιρείας 
ή συμβουλευτικής εταιρείας υποβάλλονται τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:

α) Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήμα-
τος Α’, νομίμως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρό-
σωπο της αιτούσας εταιρείας.

β) Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ μετά του ισχύοντος 
καταστατικού και πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 
της αιτούσας ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας και 
επικαιροποιημένο επίσημο καταστατικό της αιτούσας 
δικηγορικής εταιρείας.

γ) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύ-
θυνση, στοιχεία επικοινωνίας και ο αριθμός μητρώου 
διαχειριστή του πιστοποιημένου φυσικού προσώπου 
που απασχολείται στην αιτούσα δικηγορική, ελεγκτική 
ή συμβουλευτική εταιρεία.

δ) i. Στην περίπτωση δικηγορικής εταιρείας, πιστοποι-
ητικό εγγραφής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

ii. Στην περίπτωση ελεγκτικής εταιρείας, βεβαίωση 
εγγραφής στο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυπο-
ποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

iii. Στην περίπτωση συμβουλευτικής εταιρείας, βεβαίω-
ση εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και 
εκτύπωση από την εφαρμογή TAXISnet, από την οποία 
προκύπτει δραστηριοποίηση στον ΚΑΔ 70.22.

ε) i. Στην περίπτωση δικηγορικής εταιρείας για την 
απόδειξη της απασχόλησης:

- εταίρων δικηγορικής εταιρείας: βεβαίωση από τον 
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει 
η σχέση

- δικηγόρων που απασχολούνται σε δικηγορική εται-
ρεία της οποίας δεν είναι εταίροι:

(α) εάν πρόκειται για έμμισθη εντολή, η έγγραφη σύμ-
βαση του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-
ρων» (Α’ 208) και βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό 
Σύλλογο για την αναγγελία της πρόσληψης,

(β) εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών, η έγγραφη 
συμφωνία του άρθρου 48 του ν. 4194/2013 και βεβαίωση 
από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την κατάθεσή της 
ή, αν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της ως άνω 
διάταξης ελλείψει αποκλειστικής συνεργασίας, έγγρα-
φη συμφωνία με το προβλεπόμενο στην ίδια διάταξη 
περιεχόμενο και βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό 
Σύλλογο για την κατάθεσή της, αν υπάρχει,

- με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μη δικηγόρου: 
απόσπασμα του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) 
που έχει υποβληθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»,

- με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μη 
δικηγόρου: α) κατάσταση συμφωνητικών από την εφαρ-
μογή TAXISnet για συμβάσεις από 6.000,00 ευρώ και άνω 
ή β) σύμβαση σε ισχύ μεταξύ της οντότητας και του προ-
σώπου, στην οποία αναφέρεται η χρονική διάρκεια της 
απασχόλησης για συμβάσεις κάτω από 6.000,00 ευρώ, 
μαζί με το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό του εκδότη.

ii. Στην περίπτωση ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εται-
ρείας για την απόδειξη της απασχόλησης:

- με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας: απόσπασμα του 
ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) που έχει υποβληθεί 
στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»,

- με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών: α) 
κατάσταση συμφωνητικών από την εφαρμογή TAXISnet 
για συμβάσεις από 6.000,00 ευρώ και άνω ή β) σύμβαση 
σε ισχύ μεταξύ της οντότητας και του προσώπου, στην 
οποία αναφέρεται η χρονική διάρκεια της απασχόλησης 
για συμβάσεις κάτω από 6.000,00 ευρώ, μαζί με το αντί-
στοιχο νόμιμο παραστατικό του εκδότη,

- εάν πρόκειται για εταίρο: βεβαίωση εγγραφής του 
στον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται 
ο εταίρος.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
αιτούσας δικηγορικής, ελεγκτικής ή συμβουλευτικής 
εταιρείας με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους 
από δημόσια αρχή ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
gov.gr, ότι η εταιρεία θα τηρήσει την υποχρέωση κατάρ-
τισης και καταχώρισης στο Μητρώο Διαχειριστών Αφε-
ρεγγυότητας της σύμβασης ασφάλισης αστικής ευθύνης 
η οποία καλύπτει την αστική ευθύνη της από την άσκηση 
των καθηκόντων της ως διαχειριστή αφερεγγυότητας και 
την ευθύνη του πιστοποιημένου φυσικού προσώπου που 
απασχολείται στην εταιρεία κατά την παρ. 7 του άρθρου 
236 του ν. 4738/2020 και την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ 
αρ. 17192οικ./2.4.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγ-
γελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας 
του ν. 4738/2020 ”Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης 
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (Α’ 207)» (Β’ 1533).
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ζ) Πρόσφατο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότη-
τας της αιτούσας δικηγορικής, ελεγκτικής ή συμβου-
λευτικής εταιρείας και του πιστοποιημένου φυσικού 
προσώπου, έκδοσης του τελευταίου μηνός πριν από 
την υποβολή της αίτησης.

η) Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση, 
του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας δικηγορικής, 
ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας και του πιστο-
ποιημένου φυσικού προσώπου, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της αι-
τούσας δικηγορικής, ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εται-
ρείας και του πιστοποιημένου φυσικού προσώπου με βε-
βαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από δημόσια 
αρχή ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, στην 
οποία δηλώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον τους ποι-
νική δίωξη και δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα 
αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του 
ν. 3691/2008 (Α’ 166), της απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δω-
ροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, δόλιας χρεοκοπίας 
ή για άλλο αδίκημα εκ του οποίου θα μπορούσε να ανα-
κύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς τους ούτε 
τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή άλλη διοικητική 
κύρωση ή έχει ασκηθεί σχετική πειθαρχική δίωξη ούτε 
εκκρεμεί σε βάρος τους διοικητική διαδικασία εκ της 
οποίας θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση 
της εντιμότητάς τους, άλλως παρατίθενται αναλυτικές 
λεπτομέρειες για το είδος, την φύση της εκκρεμούσας 
σε βάρος των εν λόγω προσώπων δίωξης ή διαδικασίας, 
τις φερόμενες ως παραβιαζόμενες διατάξεις της νομοθε-
σίας ή των κωδίκων δεοντολογίας ή/και την επιβληθείσα 
ποινή ή κύρωση.

ι) Βιογραφικό σημείωμα του πιστοποιημένου προσώ-
που ή των πιστοποιημένων προσώπων.

ια) Έντυπο δήλωσης συγκατάθεσης συλλογής, τήρη-
σης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας.

ιβ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
αιτούσας δικηγορικής, ελεγκτικής ή συμβουλευτικής 
εταιρείας, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
τους από δημόσια αρχή ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης gov.gr, ότι η εταιρεία θα ενημερώσει αμελλητί την 
Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, αν παύσουν να 
συντρέχουν οι όροι εγγραφής της στο Μητρώο.

2. Τα ως άνω δικαιολογητικά της αιτούσας δικηγορικής, 
ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας υποβάλλονται 
σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
t.ado@keyd.gov.gr, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 
και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονο-
μικού της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τα διαβι-
βάζει στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας προς 
έλεγχο, ενώ το ίδιο τηρεί αρχείο με τα δικαιολογητικά και 
την πορεία κάθε υπόθεσης. Η αιτούσα εταιρεία διατηρεί 
σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά, στη διάθεση της 
Επιτροπής.

3. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας δικαιούται 
ανά πάσα στιγμή με κάθε πρόσφορο μέσο να αναζητά 
πληροφορίες και διευκρινίσεις ή/και την προσκόμιση 
επιπλέον στοιχείων από το υποψήφιο νομικό πρόσωπο 
δια του νομίμου εκπροσώπου του, καθώς και να επικοι-
νωνεί και να ζητά πληροφορίες από αρμόδια πρόσωπα 
ή αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, ιδίως προκειμένου να επιβεβαιώνει τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στο πρόσωπο 
των υποψηφίων νομικών προσώπων και την διατήρηση 
αυτών για όσο χρόνο τα νομικά πρόσωπα παραμένουν 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυ-
ότητας.
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02042261409210008*

           
  . . . /   . . . . ., , ,   , 

,        . ,  
       (www.dpa.gr).  
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. . .    eda.gram@keyd.gov.gr    . . . . .  

  t.ado@keyd.gov.gr. 
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