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       Προς:  
       ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
                

ΘΕΜΑ: Εγγραθή ζηο Μεηρώο εθηειεζηώλ δηαζεθώλ, εθθαζαρηζηώλ, δηατεηρηζηώλ 
θοηλωθειώλ περηοσζηώλ ή ηδρσκάηωλ θαη θεδεκόλωλ ζτοιαδοσζώλ θιερολοκηώλ 
(άρζρο 16 Ν. 4182/2013) 
 
  αο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθωλα κε ηελ αξ. 62177 ΔΞ 2021/27-5-2021 (ΦΔΚ 2395 ηεύρνο 
Β/7-7-2021) απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ε νπνία αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ιεπηνκεξεηώλ   
θαηάξηηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξώνπ εθηειεζηώλ δηαζεθώλ, εθθαζαξηζηώλ, δηαρεηξηζηώλ 
θνηλωθειώλ πεξηνπζηώλ ή ηδξπκάηωλ θαη θεδεκόλωλ ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ (άξζξν 16 Ν. 
4182/2013), ηα κέιε ηωλ Φνξέωλ ζαο, ηα νπνία ελδηαθέξνληαη λα εγγξαθνύλ ζην ελ ιόγω 
Μεηξών, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο κέρξη θαη ηελ 31ε  
Οθηωβρίοσ 2022, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θιήξωζε ε νπνία ζα δηεμαρζεί κέρξη ηελ 
31ε Ιαλοσαρίοσ 2023.  

Η αίηεζε εγγξαθήο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, όπωο νξίδεηαη απν ην άξζξν 16 ηεο 
πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο, από ηελ Δληαία Φεθηαθή Πύιε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr) – 
Πεξηνπζία θαη Φνξνινγία/ Γεκόζηα Πεξηνπζία θαη Δζληθά Κιεξνδνηήκαηα/ Κνηλωθειείο Πεξηνπζίεο/ 
Τπνβνιή Αηηήζεωλ, ηνηρείωλ θαη Δγγξάθωλ ή από ην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ (www.minfin.gr) – Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Κνηλωθειώλ Πεξηνπζηώλ/Τπνβνιή αηηήζεωλ, 
ζηνηρείωλ & εγγξάθωλ, κε ηε ρξήζε ηωλ δηαπηζηεπηεξίωλ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 
taxisnet ηνπ πξνζώπνπ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 

Δπίζεο, πξνο ελεκέξωζε ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ, ζαο επηζεκαίλνπκε όηη ζύκθωλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 Ν.4182/2013 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4758/2020 (ΦΔΚ 242Α/4-12-
2020) ε προβιεπόκελε ειάτηζηε ακοηβή γηα ηοσς δηορηζζέληες από ηο Μεηρώο γηα θάζε 
σπόζεζε θαζορίδεηαη ηο ποζό ηωλ 1000 €.  

Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ κειώλ ζαο γηα ηα αλωηέξω κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν 

θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία. 

  

   
Κοηλοποίεζε: 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ/Γελ. Γ/λζε  

Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο & Κνηλωθειώλ 

Πεξηνπζηώλ/ Γηεύζπλζε Κνηλωθειώλ 

Πεξηνπζηώλ (klirodot@gspp.gr) 

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  

Δ/ΝΗ 
θαα 

 
 
 

ΑΡΓΤΡΩ ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ 
  

http://www.minfin.gr/
https://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/ypobole-aiteseon-stoicheion-engraphon
https://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/ypobole-aiteseon-stoicheion-engraphon
https://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/ypobole-aiteseon-stoicheion-engraphon


 
                        

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

1. Γηθεγνξηθόο ζύιινγνο Λαζηζίνπ dslasithiou@yahoo.gr 

2. Γηθεγνξηθόο ζύιινγνο Ηξαθιείνπ  dikigorher@yahoo.gr 

3. Γηθεγνξηθόο ζύιινγνο Ρεζύκλεο  info@dsreth.gr 

4. Γηθεγνξηθόο ζύιινγνο Υαλίωλ dschania@dsch.gr 

5. πκβνιαηνγξαθηθόο ύιινγνο Δθεηείνπ Κξήηεο, symbsek@symbsek.gr 

6. Οηθνλνκηθό επηκειεηήξην Διιάδαο Σκ. Γπηηθήο Κξήηεο,  oee15pt@oe-e.gr 

7. Οηθνλνκηθό επηκειεηήξην Διιάδαο Σκ. Αλαηνιηθήο Κξήηεο, info@oeetak.gr, oee14pt@oe-e.gr 

8. Παξάξηεκα Ηξαθιείνπ πκβνιαηνγξαθηθνύ πιιόγνπ Δθεηείνπ Κξήηεο fax 2810221802 
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