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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Αζήλα, 16 /7/2019
Α.Π. 52316

Θέκα: «Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ ππνςεθίσλ δηαρεηξηζηώλ αθεξεγγπόηεηαο
έηνπο 2019»
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΦΕΡΕΓΓΤΟΣΗΣΑ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ηεο παξ. 22 ηεο ππνπαξ. Γ3 ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (Α΄ 94)
«πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο - Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο Οηθνλνκηθήο
Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο», φπσο ε αλσηέξσ παξ. 22 ηειηθά
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4423/2016 (Α΄ 182) θαη ελ ζπλερεία
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 32 ηνπ λ. 4474/2017 (Α΄80),
β) ηνπ π.δ/ηνο 133/2016 (Α΄242)

«Ρχζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαρεηξηζηή

αθεξεγγπφηεηαο», ηδίσο ησλ άξζξσλ 2, 4, 5, 6, 7 θαη 8,
2. Σελ αξηζ. 28761νίθ/19-5-2017 (Β΄1779) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Αθεξεγγπφηεηαο,
3. Σελ αξηζ. 28767/19-5-2017 (Τ.Ο.Γ.Γ. 238 ΑΓΑ: Ω0ΟΕΩ-ΝΞ) απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηνλ νξηζκφ
Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Αθεξεγγπφηεηαο,

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζ. 51477/30-6-2017 (Τ.Ο.Γ.Γ. 323, ΑΓΑ:69Γ5Ω-Π91) θαη
35222/17-5-2019 (Τ.Ο.Γ.Γ. 315, ΑΓΑ: 6ΓΠ3Ω-79Ζ) φκνηεο απνθάζεηο,
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4. Σελ αξηζ. 35228/7-6-2019 (Τ.Ο.Γ.Γ. 360, ΑΓΑ: 6ΡΓΓΩ-ΝΓΕ)

απφθαζε ηνπ

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηνλ νξηζκφ
Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ/ηνο. 133/2016
(Α΄242),
5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,
Απνθαζίδνπκε:
Πξνθεξχζζνπκε

γξαπηέο

παλειιήληεο

εμεηάζεηο

ππνςήθησλ

δηαρεηξηζηψλ

αθεξεγγπφηεηαο έηνπο 2019, νη νπνίεο ζα δηελεξγεζνχλ ζηελ Αζήλα, ην άββαην 16
Ννεκβξίνπ 2019.
Όζνη επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ νθείινπλ κέρξη θαη ηελ
Παξαζθεπή 4 Οθησβξίνπ 2019, λα θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά
ηνπο κε ηελ έλδεημε πξνο ηελ Επιηποπή Εξεηάζευν για ηον διαγυνιζμό ςποτήθιυν
διασειπιζηών αθεπεγγςόηηηαρ, ζην Σκήκα Γξακκαηείαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο,
ηζφγεην, γξαθείν 58, νδφο Μεζνγείσλ 96, Σ.Κ. 11527, Αζήλα, ή λα ηα απνζηείινπλ
ζηελ ίδηα δηεχζπλζε ηαρπδξνκηθψο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. Πέξαλ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, νη ππνςήθηνη νθείινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα επηζπλάςνπλ
ζηελ αίηεζή ηνπο ηε ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε δήισζεο ζπγθαηάζεζεο
ζπιινγήο, ηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Ζ εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα
απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ.
ηε ζρεηηθή αίηεζε επηζπλάπηνληαη ππνρξεσηηθά:
1.Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο
2. Φσηνηππία ηίηισλ ζπνπδψλ
3. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο
4. Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ησλ ππνςεθίσλ ηα θσιχκαηα
πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηελ ππνπαξάγξαθν β).
5. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
6. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
7. Πηζηνπνηεηηθφ άζθεζεο επαγγέικαηνο
8. Βεβαίσζε απφ ηε γξακκαηεία πησρεχζεσο πεξί άζθεζεο θαζεθφλησλ ζπλδίθνπ ή
εθθαζαξηζηή, φπνπ απαηηείηαη.

ΑΔΑ: Ω8ΑΕΩ-7ΟΕ

9. Γηπιφηππν είζπξαμεο απφ ηε ΓΟΤ πνζνχ χςνπο εθαηφ (100) επξψ πνπ ζα
πηζησζεί ζηνλ ΚΑΔ 3741 «Παξάβνιν απφ θάζε αηηία» θαη ζην νπνίν ζα
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε αηηηνινγία «πκκεηνρή ζην
δηαγσληζκφ ππνςεθίσλ δηαρεηξηζηψλ αθεξεγγπφηεηαο έηνπο 2019 ή eπαξάβνιν,
χςνπο εθαηφ (100) επξψ, κε θσδηθφ ηχπνπ 8409 θαη νλνκαζία «πκκεηνρή ζηηο
εμεηάζεηο γηα ην κεηξψν δηαρεηξηζηψλ αθεξεγγπφηεηαο».
10.Βηνγξαθηθφ

ζεκείσκα

απφ

ην νπνίν

λα

πξνθχπηνπλ

θαη΄

ειάρηζηνλ,

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην νλνκαηεπψλπκν, ηελ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε, ηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο θαη
ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε, ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία
απαζρνιείηαη ή κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη σο κέηνρνο ή εηαίξνο ή κέινο δηνίθεζεο ή
κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν.
Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο είλαη ε επί πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ άζθεζε
ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο ή απηνχ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ ινγηζηή
θνξνηερληθνχ Α΄ ηάμεσο.
Σα πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο εγγξάθνληαη ζηε βαζκίδα Β΄
ηνπ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 133/2016. Γηα ηελ απεπζείαο εγγξαθή ζηε
βαζκίδα Α΄ ηνπ κεηξψνπ, εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο, απαηηείηαη ε
άζθεζε ελφο εθ ησλ σο άλσ επαγγεικάησλ γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε θαη ε
απνδεδεηγκέλε άζθεζε θαζεθφλησλ ζπλδίθνπ ή εθθαζαξηζηή ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
ππνζέζεηο.
ηνλ δηαγσληζκφ δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο φζνη:
α) Δίλαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή ππάιιεινη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο νηνπδήπνηε βαζκνχ,
β) Έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα νπνηνδήπνηε θαθνχξγεκα ή γηα ηα
πιεκκειήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο, ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ, ηεο
παξαβίαζεο απνξξήησλ, ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία, ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο,
πεξί ηα ππνκλήκαηα θαη ην λφκηζκα θαζψο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

θαη

ρξεκαηνδφηεζεο

ηεο

ηξνκνθξαηίαο,

ηεο

θνξνδηαθπγήο, ησλ άξζξσλ 29 θαη 30 ηνπ λ. 3340/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.
3959/2011.
γ) Έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο ή
δ) Έρνπλ ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, πιήξε ή κεξηθή, θαηά ην άξζξν 1676
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
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Γηα ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε θξάηνο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 38/2010.
Σα ζέκαηα είλαη θνηλά γηα ηνπο ππνςήθηνπο.
Όζνη δελ γίλνπλ δεθηνί ζην δηαγσληζκφ, ζα ελεκεξσζνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ γηα ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
π.δ/ηνο 133/2016.
Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα ελεκεξσζνχλ νη ππνςήθηνη, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο
ελζηάζεσλ ή αηηήζεσλ ζεξαπείαο θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο
Γηαρείξηζεο Αθεξεγγπφηεηαο.
Οη δηαγσληδφκελνη εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηα εμήο γλσζηηθά αληηθείκελα: αζηηθφ
δίθαην (γεληθέο αξρέο, ελνρηθφ, εκπξάγκαην), εκπνξηθφ δίθαην (γεληθφ εκπνξηθφ,
δίθαην

εηαηξηψλ,

πησρεπηηθφ),

γεληθέο

αξρέο

ινγηζηηθήο

θαη

θνξνινγίαο

επηρεηξήζεσλ.
Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπο ζα θαζνξηζηεί
ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο (www.ministryofjustice.gr). ηνλ ίδην δηαδηθηπαθφ ηφπν, ζα αλαξηεζνχλ
πίλαθεο επηηπρφλησλ θαη απνηπρφλησλ. Ζ αλαδήηεζε ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο ζα
γίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο.
Γηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη ζην ηειέθσλν 213.130.7072.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Δηαρείξηζεο
Αθεξεγγπόηεηαο
Γεώξγηνο Σξηαληαθπιιάθεο
Ακριβέσ αντίγραφο
Με εντολή Υπουργού
Η Προΰςταμένη του Τμήματοσ
Ευτέρπη Γαβάνα
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ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΤΛΛΟΓΗ, ΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Αθεξεγγπφηεηαο (Δ.Γ.Α) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο
ππνρξενχηαη λα ζπιιέγεη θαη λα επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ππνςεθίσλ
δηαρεηξηζηψλ αθεξεγγπφηεηαο πξνο ηνλ ζθνπφ δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ
δηαρεηξηζηψλ αθεξεγγπφηεηαο, βαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο
εμεηάζεηο, ζχληαμεο πίλαθα επηηπρφλησλ θαη απνηπρφλησλ κε έλδεημε ηεο ζρεηηθήο
βαζκνινγίαο, αλάξηεζεο ηνπ πίλαθα απνηπρφλησλ θαη επηηπρφλησλ ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, θαηάξηηζεο, ηήξεζεο θαη αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ άλσ ππνπξγείνπ ηνπ κεηξψνπ δηαρεηξηζηψλ αθεξεγγπφηεηαο κε έλδεημε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ π.δ 133/2016 θαζψο θαη ηεο
εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο απαηηνπκέλεο απφ ην άξζξν 7§3 ηνπ π.δ 133/2016 αζθάιηζεο
θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 4 ηνπ π.δ 133/2016.
Ζ Δ.Γ.Α ζα πξνζηαηεχεη ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ καο
γλσζηνπνηείηε θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηεί
κφλνλ ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαηάμεηο ηνπ π.δ.133/2016, ζα ηεξεί δε ηα
ζηνηρεία απηά γηα φζν ρξφλν επηβάιιεηαη απφ ηε λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ
πιαίζην βάζεη ηνπ εθάζηνηε ζθνπνχ επεμεξγαζίαο.
αο ελεκεξψλνπκε φηη ζαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζείηε γηα ηε ζπιινγή
θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο, λα έρεηε πξφζβαζε ζε απηά, λα αηηεζείηε ηελ
δηφξζσζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηελ θνξεηφηεηα θαζψο θαη ηελ
δηαγξαθή απηψλ, εθηφο εάλ ε δηαηήξεζή ηνπο επηβάιιεηαη απφ ην λφκν γηα
απνδεηθηηθνχο ή δηθαζηηθνχο ζθνπνχο θαη γηα δίσμε παξάλνκσλ πξάμεσλ.
Έλαβα γνώζη ηυν άνυ όπυν και δηλώνυ όηι ζςναινώ ζηην ζςλλογή,
ηήπηζη και επεξεπγαζία ηυν ανυηέπυ αναθεπομένυν δεδομένυν
πποζυπικού σαπακηήπα πος ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηην Αίηηζή μος για ηη
ζςμμεηοσή μος ζηο διαγυνιζμό διασειπιζηών αθεπεγγςόηηηαρ, ζηο
ζςνημμένο ζε αςηή βιογπαθικό μος ζημείυμα καθώρ και ζε άλλα έγγπαθα
πος θα ςποβάλυ ζηην Ε.Δ.Α, ζηα πλαίζια ηυν ςποσπεώζεών μος πος
πποβλέπονηαι από ηιρ διαηάξειρ ηος Π.Δ. 133/2016, ηηρ ςπ’ απιθμ. 28763
οικ/19.05.2017 Απόθαζηρ ηος Υποςπγού Δ.Δ.Α.Δ «Θέζπιζη Κώδικα
Δεονηολογίαρ Διασειπιζηών Αθεπεγγςόηηηαρ» καθώρ και ηιρ αποθάζειρ ηηρ
Ε.Δ.Α, ηηρ Επιηποπήρ εξεηάζευν και ηυν Πειθαπσικών Οπγάνυν.
Αθήνα, ………………….…..
Ονομαηεπώνςμο : ……………………………………
Υπογπαθή: ……………

