Αξηζκ. ΓΙΑΓΠ/Α/8240/07 (ΦΔΚ 492 Β/5-4-2007) : Καηάξγεζε ηεο
ππνβνιήο αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ σο δηθαηνινγεηηθνχ ζηηο
δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην α) γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ κεζίηε αζηηθψλ ζπκβάζεσλ β) ηνπ εκπνξηθνχ
αληηπξνζψπνπ, αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θαη γ) ηνπ
αλεμάξηεηνπ παξαγσγνχ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ
Υπνπξγνχ Δπηθξάηεηαο θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ - ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:
1) Τσλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3230/ 2004
«Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 44 Α΄)
2) Τεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3200/2003 «
Τξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 1388/1983 «Ίδξπζε Δζληθνχ Κέληξνπ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Ίδξπζε Δζληθήο Σρνιήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 281 Α΄).
3) Τνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη
ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ
π.δ. 63/2005 (98 Α΄).
4) Τνπ εδαθίνπ α΄ ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
5 ηεο ππ’ αξηζκ. ΓΙΓΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΔΚ 527 Β΄)
απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ
ζηνπο
Υθππνπξγνχο
Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο
θαη
Απνθέληξσζεο».
4α) Τελ ππ’ αξηζκ. Γ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 θνηλή απφθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο κε ζέκα «Αλάζεζε
αξκνδηφηεηαο ζηνπο Υθππνπξγνχο Αλάπηπμεο Αλαζηάζην Νεξάηδε
θαη Ισάλλε Παπαζαλαζίνπ» (249 Β΄).
5) Τν ππ’ αξηζκ. 248 π.δ. « Πεξί Μεζηηψλ θαη Αζηηθψλ Σπκβάζεσλ»
(ΦΔΚ 108Α΄/28.6.1993), παξ. β. ηνπ άξζξνπ 2.
6) Τν ππ’ αξηζκ. 249 π.δ. «Πεξί Δκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ» (ΦΔΚ
108 Α΄/28.6.1993) παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 2.
7) Τν ππ’ αξηζκ. 190 π.δ. «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
ζηελ Οδεγία 2002/92/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ
ζρεηηθά
κε
ηελ
αζθαιηζηηθή
δηακεζνιάβεζε

(L.9/15.1.2003)»
(ΦΔΚ
196
Α΄/14.9.2006)
πεξίπησζε
ππνπαξαγξάθνπ Α, παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 4, θαζψο θαη

β,

8) Τελ πεξίπησζε β ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 2328/ 1995 (ΦΔΚ
159Α΄/3.8.1995),
νη
νπνίεο
θαζνξίδνπλ
σο
απαηηνχκελν
δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ εγγξαθή ζηα νηθεία Δπηκειεηήξηα
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα επαγγέικαηα ηνπ κεζίηε αζηηθψλ
ζπκβάζεσλ, ηνπ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ, ηνπ αζθαιηζηηθνχ ή θαη
ηνπ αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαζψο θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ
παξαγσγνχ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ αληηζηνίρσο, ηε θαηάζεζε
αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ή δηθαζηηθήο ρξήζεο.
9) Τελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε.
10) Τν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε:
Α. Καηαξγείηαη ε ππνβνιή ηνπ αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ην
νπνίν απαηηείηαη σο δηθαηνινγεηηθφ ζηηο θαησηέξσ δηαδηθαζίεο
αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηνπ Υπνπξγνχ
Δπηθξάηεηαο θαη αληηθαζίζηαηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.
1599/1986:
1. Δγγξαθή κεζίηε αζηηθψλ ζπκβάζεσλ ζην κεηξψν ηνπ νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπ.
2 Δγγξαθή εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ ζην κεηξψν ηνπ νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπ.
3. Δγγξαθή αζθαιηζηηθνχ, αληαζθαιηζηηθνχ θαη ζπλδεδεκέλνπ
δηακεζνιαβεηή ζην κεηξψν ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο έδξαο
ηνπ.
4. Δγγξαθή παξαγσγνχ νπηηθναθνπζηηθψλ
Δπηκειεηήξην ηεο έδξαο ηνπ.

έξγσλ

ζην

νηθείν

Ο ηχπνο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο δήισζεο νξίδεηαη κε ηελ ππ’ αξηζκ.
ΓΙΑΓΠ/Α1/18368/2002 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΦΔΚ 1276Β΄) θαη ην
πεξηερφκελφ ηεο θαζνξίδεηαη σο εμήο:
Γηα ηα επαγγέικαηα ησλ πεξηπηψζεσλ 1 θαη 2:
«….φηη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα
θινπήο, ππεμαίξεζεο, απάηεο, ππεμαίξεζεο ζηελ ππεξεζία,
πιαζηνγξαθίαο ή θαηάρξεζεο ελζήκσλ, απηζηίαο, ςεπδνξθίαο,
ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο δφιηαο ρξενθνπίαο, θαηαδνιίεπζεο

δαλεηζηψλ, ηνθνγιπθίαο, ιαζξεκπνξίαο, εκπνξίαο λαξθσηηθψλ θαη
εγθιήκαηα πεξί ην λφκηζκα»
ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε
«….έρσ θαηαδηθαζηεί γηα ηηο εμήο αμηφπνηλεο πξάμεηο………».
Γηα ην επάγγεικα ηεο πεξίπησζεο 3:
«….φηη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ζε θπιάθηζε ηνπιάρηζην ηξηψλ κελψλ
γηα
έγθιεκα
θαηά
ηεο
πεξηνπζίαο
ή
ζρεηηδφκελν
κε
ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα γηα αηζρξνθέξδεηα,
απάηε, απηζηία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία, εθβίαζε, θινπή,
ιαζξεκπνξία, πιαζηνγξαθία, ππεμαίξεζε θαη θαζ’ ππνηξνπή έθδνζε
αθάιππησλ επηηαγψλ»
ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε
«….έρσ θαηαδηθαζηεί γηα ηηο εμήο αμηφπνηλεο πξάμεηο………».
Γηα ην επάγγεικα ηεο πεξίπησζεο 4:
«….φηη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θινπή, ππεμαίξεζε,
αηζρξνθέξδεηα, απάηε, απηζηία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία,
ηνθνγιπθία, θαηαδνιίεπζε δαλεηζηψλ, ιαζξεκπνξία, εκπνξία
λαξθσηηθψλ θαη εγθιήκαηα πεξί ην λφκηζκα »
ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε
«….έρσ θαηαδηθαζηεί γηα ηηο εμήο αμηφπνηλεο πξάμεηο………».
Β. Οη Υπεξεζίεο ζηηο νπνίεο θαηαηίζεληαη ππεχζπλεο δειψζεηο πξνο
αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ππνρξενχληαη λα
ελεξγνχλ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3230/2004.
Γ. Οη Υπεξεζίεο, ζηηο νπνίεο απαηηείηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
θαη ε θαηάζεζε ηνπ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθνχ, νθείινπλ λα
ηξνπνπνηήζνπλ ηα ζρεηηθά έληππα ησλ αηηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Η απφθαζε απηή ηζρχεη απφ 1.5.2007.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2007

