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Διαδικαζία σποβολής εκθέζεων ηοσ άρθροσ 14 ηοσ π.δ/ηος 133/2016
(Α΄242) «Ρύθμιζη ηοσ επαγγέλμαηος ηοσ διατειριζηή αθερεγγσόηηηας»
ΑΠΟΦΑΗ
Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΑΦΕΡΕΓΓΤΟΣΗΣΑ

Έσονηαρ ςπψτη:
1. Σιρ διαηάξειρ:
α) ηηρ παπ. 22 ηηρ ςποπαπ. Γ3 ηηρ παπ. Γ΄ ηος άπθπος 2 ηος ν. 4336/2015
«ςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ - Κωπυζη ηος σεδίος ωμβαζηρ Οικονομικήρ
Δνίζσςζηρ απψ ηον Δςπυπαφκψ Μησανιζμψ ηαθεπψηηηαρ και πςθμίζειρ για ηην
ςλοποίηζη ηηρ ςμθυνίαρ Υπημαηοδψηηζηρ» (Α΄ 94), ψπυρ η ανυηέπυ παπ. 22
ηελικά ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 51 ηος ν. 4423/2016 (Α΄ 182) και εν ζςνεσεία
ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 32 ηος ν. 4474/2017 (Α΄80),
β) ηυν άπθπυν 2 και 14 ηος π.δ/ηορ 133/2016 (Α΄242) «Ρωθμιζη ηος επαγγέλμαηορ
ηος διασειπιζηή αθεπεγγςψηηηαρ»,
2. Σην ςπ΄απιθ. 28761οικ/19-5-2017 (Β΄ 1779) απψθαζη ηος Τποςπγοω Γικαιοζωνηρ,
Γιαθάνειαρ και Ανθπυπίνυν Γικαιυμάηυν «Κανονιζμψρ Λειηοςπγίαρ ηηρ
Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ Αθεπεγγςψηηηαρ»,
3. Σην ςπ΄ απιθ. 28767οικ/19-5-2017 (Τ.Ο.Γ.Γ. 238) απψθαζη ηος Τποςπγοω
Γικαιοζωνηρ, Γιαθάνειαρ και Ανθπυπίνυν Γικαιυμάηυν «Οπιζμψρ Πποέδπος και
μελϊν ηηρ Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ Αθεπεγγςψηηηαρ, ψπυρ αςηή ηποποποιήθηκε με
ηιρ ςπ΄απιθ. 51477/29-6-2017 (Τ.Ο.Γ.Γ. 323) και 35222/17-5-2019 (Τ.Ο.Γ.Γ. 315)
ψμοιερ αποθάζειρ,
4. Σο θέμα 1ο ηος ςπ΄ απιθ. 27 ππακηικοω ηηρ απψ 23/4/2020 ζςνεδπίαζηρ ηηρ
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από EFTERPI
GAVANA
Ημερομηνία:
2020.05.13
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Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ Αθεπεγγςψηηηαρ,
5. Σο γεγονψρ ψηι απψ ηιρ διαηάξειρ ηηρ απψθαζηρ αςηήρ δεν πποκαλείηαι δαπάνη ζε
βάπορ ηος Κπαηικοω πποχπολογιζμοω,
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
1.

Οι διασειπιζηέρ αθεπεγγςψηηηαρ οθείλοςν να αποζηέλλοςν ζηη γπαμμαηεία ηηρ
Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ Αθεπεγγςψηηηαρ ενηψρ πένηε ημεπϊν απψ ηην ςποβολή ηηρ
ζηο απμψδιο ψπγανο ή ζηον ειζηγηηή πηϊσεςζηρ ηην έκθεζη πεπιοδικήρ ενημέπυζηρ
για ηην ποπεία και ηοςρ ηπψποςρ ζςνέσιζηρ ηυν επγαζιϊν ηηρ διαδικαζίαρ
αθεπεγγςψηηηαρ. Η εν λψγυ έκθεζη αποζηέλλεηαι, ζε απσείο pdf ζηη γπαμμαηεία
ηηρ

Δπιηποπήρ

Γιασείπιζηρ

Αθεπεγγςψηηηαρ

ζηην

ηλεκηπονική

διεωθςνζη

grammateia-eda@justice.gov.gr και λαμβάνει απιθμψ ππυηοκψλλος Ο απιθμψρ

ππυηοκψλλος κοινοποιείηαι ζηον αποζηολέα ηο ζςνηομψηεπο δςναηψν μέζυ
ηλεκηπονικοω ηασςδπομείος. Δκθέζειρ πος αποζηέλλονηαι απψ μη πιζηοποιημένερ
ηλεκηπονικέρ διεςθωνζειρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. Πιζηοποιημένη ηλεκηπονική
διεωθςνζη θευπείηαι αςηή πος έσει δηλϊζει ζηη γπαμμαηεία ηηρ Δπιηποπήρ
Γιασείπιζηρ Αθεπεγγςψηηηαρ ο διασειπιζηήρ αθεπεγγςψηηηαρ και είναι αναπηημένη
ζηο Μηηπϊο Γιασειπιζηϊν Αθεπεγγςψηηηαρ.
2.

Ο διασειπιζηήρ αθεπεγγςψηηηαρ οθείλει να ζςνηάζζει ηην εν λψγυ έκθεζη ζωμθυνα
με ηο ζςνημμένο ζηην παποωζα απψθαζη ππψηςπο έγγπαθο. Δκθέζειρ πος
ςποβάλλονηαι συπίρ να ακολοςθοων ηο ζςγκεκπιμένο ππψηςπο δεν γίνονηαι δεκηέρ.

Σο ππψηςπο έγγπαθο πος επιζςνάπηεηαι ζηην παποωζα απψθαζη αποηελεί αναπψζπαζηο
μέπορ ηηρ.
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Η απψθαζη αςηή να δημοζιεςθεί ζηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζευρ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
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