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ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑς 3Ης ΈΚΤΑΚΤΗς ΚΛΉΡΩΣΗς ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΏΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΏΝ
ΔΙΑΘΗΚΏΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 16 Ν. 4182/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΤΤΙΚΉς

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν.4182/2013 (Α΄185) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Την υπ’ αριθ. 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 (Β΄2876) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Τη διενέργεια έκτακτης κλήρωσης για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου εκτελεστών
διαθηκών, 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 κλήρωση, ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές, διοικητές κοινωφελών ιδρυμάτων ή
κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 23/9/2020 και ώρα 2 μ.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Κολωνού 2, Αθήνα), ενώπιον του
Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών ή Επιτροπής που θα οριστεί από την
Προϊσταμένη της Υπηρεσίας.
Στην κλήρωση θα συμμετέχουν:

α) οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο έως 28/08/2020 και πληρούν
τις προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 απόφαση
της Υφυπουργού Οικονομικών και
β) τα εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα που διορίστηκαν σε υπόθεση και έχουν ολοκληρώσει το
έργο τους.
Η αίτηση εγγραφής υποβάλεται ηλεκτρονικά στις Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών
Περιουσιών από τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές
Υπηρεσίες

Κοινωφελών

Περιουσιών/Υποβολή

αιτήσεων,

στοιχείων

&

εγγράφων.

Οι

ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων στοιχείων και
εγγράφων με τη χρήση των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Τaxisnet) του προσώπου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση και
για την υποβολή της αίτησης εγγραφής πρέπει να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που
περιγράφονται στην αίτηση.
Ο προσωρινός πίνακας των νέων εγγεγραμμένων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομικών έως 04/09/2020 και μπορεί να αναζητηθεί σε αυτήν από τις Ψηφιακές
Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών.
Ενστάσεις επί του ανωτέρω πίνακα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις Ψηφιακές Υπηρεσίες
Κοινωφελών Περιουσιών από την ως άνω ιστοσελίδα μέχρι τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία
ανάρτησης του προσωρινού πίνακα των 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 υποβάλλονται με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή
ταχυδρομικά στη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Κολωνού 2 και
Πειραιώς, 104 37 ΑΘΗΝΑ), μέχρι τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα
συμμετεχόντων στην κλήρωση και θα εξεταστούν από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών
Περιουσιών ή την Επιτροπή διενέργειας της κλήρωσης κατά την ημερομηνία διενέργειας αυτής.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ

2

