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Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Αριθμός Φύλλου 286 - 17 Ιανουαρίου 2020 

Επιστολή  προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση 
Ιωάννη, απέστειλε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με την οποία ζητείται  μεταφορά της 
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11. 

Συγκεκριμένα στην επιστολή η Ομοσπονδία αναφέρει: 

“Με το έντυπο Ε11 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, εντός του 

μηνός Ιανουαρίου (από 01/01 έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των 

εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αδειών. 

Με στόχο την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής του παραπάνω 

εντύπου, δεδομένου ότι μέσω των λογιστικών γραφείων εξυπηρετείται η 

πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα προσωπικού και 

έχοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις που έχουν οι συνάδελφοι Λογιστές – 

Φοροτεχνικοί με την έναρξη του έτους, ζητάμε την μεταφορά της καταληκτικής 

ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 κατά ένα μήνα μέχρι τις 

29/02/2020. 

Επιπρόσθετα, κρίνουμε απαραίτητο να προβλεφθεί σε μελλοντική τροπολογία η 

επαναλαμβανόμενη απαίτηση του Κλάδου μας, από την εφαρμογή της υποβολής 

του εν λόγω εντύπου, για αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του 

Ε11 από το τέλος του μήνα Ιανουαρίου στο τέλος του μήνα Φεβρουαρίου”. 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

• ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11 (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ)  

• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 
ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ (REBRAIN GREECE) 

• ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

• ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Η ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΟΥ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

• ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΦΑΣΗΣ 2019 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

• ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν.4399/16 

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
16 Ν. 4182/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής 
του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)  

http://pofee.gr/
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Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ συνιστά την πρώτη πιλοτι-

κή δράση της Ελληνικής Πολιτείας για τη δημιουργία συν-

θηκών εισροής τεχνογνωσίας στη χώρα μας. Το πρόγραμ-

μα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα, για να προσλάβουν έως πεντακόσιους (500) 

εργαζόμενους 28-40 ετών του εξωτερικού με άριστη 

γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με διεθνή εργασιακή ε-

μπειρία δύο τουλάχιστον ετών, κατόχους μεταπτυχιακού ή/

και διδακτορικού τίτλου σπουδών.  

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ1 του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο οι ενδια-

φερόμενες επιχειρήσεις εισέρχονται με τους κωδικούς 

τους, έχει ήδη αναρτηθεί η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος για το πρόγραμμα με τίτλο ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ. Εκεί οι 

επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους του 

προγράμματος και να  δηλώσουν έως 4 θέσεις εργασίας, 

σε συγκεκριμένες ειδικότητα/ες υψηλής εξειδίκευσης για εν 

ενεργεία εργαζομένους του εξωτερικού κατόπιν διαδικα-

σίας αξιολόγησης και επιλογής από την επιχείρηση για 24 

μήνες. 

Η ελάχιστη συνολική μικτή αμοιβή του εργαζόμενου σε 

ενταγμένες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα είναι 3.000€, την 

οποία η ωφελούμενη επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει 

κατά τις οικονομικές συνθήκες και τις δυνατότητές της. 

Η επιχείρηση χρηματοδοτείται για τους πρώτους 12 μήνες 

με 70% της ανωτέρω δαπάνης, ήτοι 2.100€ από το Υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω Ευρωπα-

ϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Κονδυλίων. Η επιχείρηση 

δεσμεύεται να απασχολήσει τον προσλαμβανόμενο εργα-

ζόμενο με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης για 

ακόμη 12 μήνες με τον ίδιο μισθό με ταυτόχρονη υποχρέ-

ωση διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων στην 

συγκεκριμένη ειδικότητα από την ημερομηνία έκδοσης της 

επίσημης προκήρυξης του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ.   

Η δήλωση των ειδικοτήτων των εργαζομένων που επιθυ-

μούν οι επιχειρήσεις να προσλάβουν θα συμβάλλει καθο-

ριστικά στην επιτυχή και στοχευμένη  προκήρυξη του προ-

γράμματος «ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ», καθώς δημιουργεί για πρώ-

τη φορά δεξαμενή πραγματικών ζητούμενων δεξιοτήτων. 

Σημειώνεται πως για τη συνολική υποστήριξη της μετεγκα-

τάστασης των εργαζόμενων από το εξωτερικό στην Ελλά-

δα έχει συσταθεί ειδική ομάδα έργου(ΟΔΕ) με αντικείμενο 

το συντονισμό όλων των συναφών διαδικασιών και παρα-

μέτρων της δράσης. 

 

1 https://eservices.yeka.gr/(S(km515txx0ouarxwctrj0evdy))/

login.aspx?ReturnUrl=%2f   

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε 

στα τηλέφωνα: 2131516074, 2131516356, 

2131516112, 2131516270, 2131516646,  

καθώς και στο email: info@rebraingreece.gr 

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των 

σελίδων μας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης:  

Linked In:  

https://www.linkedin.com/company/rebraingreece/ 

Facebook:  

https://www.facebook.com/rebraingreece/   

     

 

Γενική  Διεύθυνση 
Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας Ασφάλειας 

και Ένταξης στην Εργασία 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δράση ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ (ReBrain Greece) 

https://eservices.yeka.gr/(S(km515txx0ouarxwctrj0evdy))/login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://eservices.yeka.gr/(S(km515txx0ouarxwctrj0evdy))/login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.linkedin.com/company/rebraingreece/
https://www.facebook.com/rebraingreece/
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Επιστολή  απέστειλε στις 8 Ιανουαρίου, στον Διοικητή της 
της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρα, το  Δ.Σ. της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  σχετικά με τους λόγους που συνηγορούν και 
επιβάλλουν την επανεξέταση της διαδικασίας υποβολής 
των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των νομι-
κών προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς 
και τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας αυτής. 
Όπως σημειώνεται στην επιστολή: “Επανερχόμαστε στο 
θέμα της υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών κα-
ταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού 
τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες έχουν καταλη-
κτική ημερομηνία την 15η Ιανουαρίου 2020, η πολυπλο-
κότητα της οποίας έχει δημιουργήσει αρκετά θέματα στην 
εύρυθμη λειτουργία των Λογιστικών – Φοροτεχνικών γρα-
φείων. 
Αρχικά, δεν γίνεται άμεσα κατανοητό στον παραλήπτη από 
το απαντητικό email, μετά τον έλεγχο των τεχνικών προ-
διαγραφών, αν η υποβολή έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε. Η 
διαδικασία όπως έχει οριστεί, υποχρεώνει τον χρήστη να 
συνδεθεί για να παραλάβει το απαντητικό αρχείο μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος IRIS της Τράπεζας της Ελλά-
δος για να μπορέσει να δει τελικώς αν η υποβολή έγινε 
δεκτή, έγινε δεκτή με παρατηρήσεις ή απορρίφθηκε, συνο-
δευόμενη από ανάλυση σφαλμάτων και/ή παραλείψεων και 
να προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες εφ’ όσον 
απαιτείται. 
Θεωρούμε απαραίτητη την απλοποίηση της απαντητικής δια-
δικασίας (αποδοχής ή μη) – προς αποφυγή παρερμηνειών – 
χωρίς την ανάγκη όλων των παραπάνω ενεργειών. 

Επιπλέον, η Ομοσπονδία μας έχει λάβει το τελευταίο διά-
στημα παρατηρήσεις αρκετών συναδέλφων όπου διαπι-
στώνεται ότι υποβολές έχουν απορριφθεί για αμελητέους 
λόγους, οι οποίοι θα μπορούσαν να διορθώνονται ακόμα 
και αυτόματα μέσω του συστήματος και να μην τίθεται θέ-
μα επανάληψης της διαδικασίας. 
Σε κάθε περίπτωση, είναι απαράδεκτο για καθαρά στατιστι-
κούς λόγους, να υφίστανται ο Κλάδος και οι Επιχειρήσεις 
τέτοια ταλαιπωρία, προσθέτοντας άλλο ένα ακόμα βάρος 
στο ήδη βεβαρημένο χρονοδιάγραμμα του Λογιστή – Φο-
ροτεχνικού. Να σημειωθεί ότι η Ομοσπονδία μας με προη-
γούμενα έγγραφα καθώς και σε συναντήσεις με αρμόδιους 
φορείς έχει ζητήσει επανειλημμένως να γίνεται υποβολή 
μία φορά, σε μία υπηρεσία, η οποία κατά την άποψη μας 
πρέπει να είναι η υπηρεσία του ΓΕΜΗ και μετά να διαμοι-
ράζονται σε όποιο κρατικό φορέα νομιμοποιείται να επε-
ξεργάζεται αυτά τα στοιχεία. 
Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η αρχική συμπλήρωση 
των δεδομένων είναι από μόνη της πολύ χρονοβόρα, λόγω 
μη δυνατότητας, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξαγωγής 
από τα λογιστικά προγράμματα των στοιχείων στη μορφή 
που απαιτείται, αναγκάζοντας την χειροκίνητη συμπλήρωση 
των πεδίων από τον Λογιστή - Φοροτεχνικό, με δυσανάλο-
γο χρονικό κόστος. 
Δεδομένου των παραπάνω, καθώς και για την ομαλότερη 

διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής των χρηματοοικονο-
μικών καταστάσεων, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κρίνει απαραίτητη την 
μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής για του-
λάχιστον 3 μήνες”. 

Αίτημα επανεξέτασης της 
διαδικασίας και μεταφορά της 

καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής ισολογισμών στην 

Τράπεζα της Ελλάδος  

Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στα νομικά πρόσωπα 
του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, που υποχρεούνται να 
υποβάλλουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
τους με βάση την Πράξη Διοικητή Αριθ. 
2682/03.06.2019, ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα παρα-
μείνει ανοιχτό ως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 
2020 για να μην υπάρξει περαιτέρω υπερφόρτωση του 
δικτύου, δεδομένης της καταληκτικής προθεσμίας της 
15ης Ιανουαρίου 2020 και της ιδιαίτερα αυξημένης αντα-
πόκρισης που σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιθυμεί να ευχαριστήσει τις χιλιά-
δες επιχειρήσεις που υπέβαλαν τις οικονομικές καταστάσεις 
τους μέχρι σήμερα στο Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών.  

Η μεγάλη συμμετοχή τους στην προσπάθεια για την παροχή 
εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματο-
οικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτι-
κού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα παίζει 
καθοριστικό ρόλο στη συλλογή των στοιχείων που είναι 
αναγκαία για την υποστήριξη των πράξεων της νομισματι-
κής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και στην παροχή στατι-
στικής πληροφόρησης για την κατάρτιση των χρηματοοι-
κονομικών λογαριασμών της ελληνικής οικονομίας από τη 
Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος, με γνώ-
μονα τη διατήρηση της νομισματικής και χρηματοπιστωτι-
κής σταθερότητας.   

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 η υποβολή των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων των νομικών προσώπων του μη 

χρηματοπιστωτικού τομέα 
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Παράταση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης της 3ης φάσης 

2019 του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου Επιχειρήσεων 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρημα-

τοδότησης για τη 3η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδύ-

ναμου και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

α ι τ ή σ ε ω ν  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς  η  Δ ε υ τ έ ρ α 

17/2/2020. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής πα-

ρέχεται στους δικαιούχους που υπάγονται στα οριζόμενα 

της ισχύουσας Πρόσκλησης.  

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση επιτρέπεται μόνο η 

εισαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση παραστατικών για 

το 2019. Προσοχή: Δαπάνες που υποβλήθηκαν σε προη-

γούμενη φάση του 2019 δεν επιτρέπεται να δηλωθούν εκ 

νέου στην 3η και τελευταία αίτηση χρηματοδότησης για το 

2019. Όλες οι δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αρ-

γότερο έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  

Μεταφορικό Ισοδύναμο (M.I.): είναι το μέτρο, με τη θέσπι-

ση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μετα-

φοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική 

Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα 

ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.  

Από 1 Ιανουαρίου 2019 δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ είναι οι 

κάτοικοι και οι επιχειρήσεις με έδρα στο σύνολο της νη-

σιωτικής χώρας.  

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται με τη μορφή χρηματικής ενίσχυ-

σης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και είναι ακατάσχετο 

και αφορολόγητο.  

Πρόσθετη παράταση της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

υπαγωγής στα καθεστώτα του 
Αναπτυξιακού Ν.4399/16 

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπρά-

ξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων σε ανακοίνωσή της στις 

10/01/2020 αναφέρει ότι λόγω του συνεχιζόμενου αυξη-

μένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα 

«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 

4399/2016 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρου-

αρίου 2020. 

 

Σημειώνεται ότι σχετικές αποφάσεις (αρ. 1745 και 1746) 

δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β 14 - 13.01.2020: 

1. Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 υπουργικής 

απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύ-

σεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 

4399/2016».  

2. Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 υπουργικής από-

φασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων 

“Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχει-

ρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016». 

https://metaforikoisodynamo.gr/Last/1110
https://metaforikoisodynamo.gr/Last/1110
https://metaforikoisodynamo.gr/Last/1110
https://metaforikoisodynamo.gr/Last/1110
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Πανελλήνια Ομοσπονδία  
Φοροτεχνικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε) 

Ιουλιανού 42-46,  
Αθήνα, Τ.Κ. 10434 

Τηλ: 210.82.53.445 

Φαξ: 210.82.53.446 

Email: info@pofee.gr 

Website: www.pofee.gr 

Facebook:  
www.fb.com/pofee.gr 

Δεν λαμβάνετε το newsletter στο email σας; 
Γραφτείτε στην λίστα παραληπτών μας για να λαμβάνετε τα  

ενημερωτικά της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. απευθείας στο email σας. 
 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες  
και εγγραφή πατήστε εδώ 

Μην ξεχάσετε να κάνετε 
like στην σελίδα της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο Facebook 

 

Τη διενέργεια έκτακτης κλήρωσης για την κατάταξη των 

προσώπων του Μητρώου Εκτελεστών κλπ. του άρθρου 16 

ν.4182/2013 που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική 

τους έδρα στο νομό Αττικής, οι οποίοι θα διοριστούν, 

σύμφωνα με τη σειρά που θα λάβουν στην ως άνω κλήρω-

ση, ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές, διοικητές κοι-

νωφελών ιδρυμάτων ή κηδεμόνες σχολαζουσών κληρο-

νομιών, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιου-

σιών του Υπουργείου Οικονομικών με έγγραφο της στις 

15/01/2019 (Α.Π.: 4495 ΕΞ 2020). 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 11/3/2020 και 

ώρα 2:00 μ.μ στην έδρα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Πε-

ριουσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Κολωνού 2, Αθή-

να), ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Πε-

ριουσιών. 

Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι που 

υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έως 

16/2/2020 και πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής που 

ορίζονται στην υπ’ αριθ. 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 από-

φαση της Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τα εγγε-

γραμμένα φυσικά πρόσωπα που διορίστηκαν σε υπόθεση 

και έχει εγκριθεί η οριστική λογοδοσία επί του έργου 

τους. 

Η αίτηση εγγραφής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) 

– Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή 

αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων, εισάγοντας τους κωδι-

κούς πρόσβασης στο TAXISnet του προσώπου για το ο-

ποίο υποβάλλεται η αίτηση. 

Ο προσωρινός πίνακας νέων εγγεγραμμένων θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών έως 

20/2/2020 και μπορεί να αναζητηθεί σε αυτήν από τις 

Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (από 13/1/2016). 

Ενστάσεις επί του ανωτέρω πίνακα θα υποβάλλονται ηλε-

κτρονικά από ως άνω ιστοσελίδα μέχρι τρεις (3) ημέρες 

από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα 

νέων εγγεγραμμένων. 

Ο οριστικός πίνακας νέων εγγεγραμμένων θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών έως επτά 

(7) ημέρες από την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.  

Ο πίνακας συμμετεχόντων στην κλήρωση θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι τρεις 

(3) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού 

πίνακα νέων εγγεγραμμένων. 

Ενστάσεις επί του ανωτέρω πίνακα θα υποβάλλονται στη 
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονο-
μικών (Κολωνού 2 και Πειραιώς, 104 37 ΑΘΗΝΑ) μέχρι 
τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνα-
κας συμμετεχόντων στην κλήρωση και θα εξεταστούν από 
το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών κατά την 
ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης. 

Ανακοίνωση διενέργειας 
έκτακτης κλήρωσης 

εγγεγραμμένων στο Μητρώο 
εκτελεστών διαθηκών κλπ. του 
άρθρου 16 ν. 4182/2013 του 

Νομού Αττικής  

mailto:info@pofee.gr
http://pofee.gr
http://www.fb.com/pofee.gr
https://pofee.gr/index.php?option=com_acymailing&view=user&layout=modify
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