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Οδηγός Ερωτήσεων – Απαντήσεων 

 

με θέμα: 

 

" Συμμετοχή στις εξετάσεις, που διεξάγονται πανελλαδικά, για την 

απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας”  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 
 

 

1.Πως μπορώ να μάθω πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των πανελληνίων 

εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας; 

 

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να απευθύνεται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ για να μάθει 

πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και συγκριμένα στο 

http://www.keyd.gov.gr/ryumish-ofeilvn-diax-afereggyothta/ 

 

2.Πως υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής;  

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην 

πλατφόρμα, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ http://www.keyd.gov.gr/ryumish-

ofeilvn-diax-afereggyothta/ καθώς και στην ιστοσελίδα της ενιαίας πύλης του 

δημοσίου www.gov.gr 

 

3.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πως τα υποβάλλω; 

Κάθε υποψήφιος μαζί με την αίτηση υποβάλει ηλεκτρονικά και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

 

4.Πώς υποβάλλω το παράβολο των εκατό (100) ευρώ για τη συμμέτοχη μου στις 
εξετάσεις; 

Ο υποψήφιος θα επιλέξει ως φορέα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνέχεια στην 

κατηγορία παραβόλου: «Συμμετοχή στις εξετάσεις για το μητρώο διαχειριστών 

αφερεγγυότητας».  

 

5. Πώς υποβάλλω το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας; 

Ο υποψήφιος θα επιλέξει ως αιτία χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας: 

«είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000€ ανά 

εκκαθαρισμένη απαίτηση»  και στη συνέχεια στο είδος ασφαλιστικής 

ενημερότητας: « 01 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας» 
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6.Είναι υποχρεωτικό το δικαιολογητικό «αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας»; 

Ναι, ο υποψήφιος θα πρέπει να εκδώσετε ασφαλιστική ενημερότητα.  Το γεγονός 

ότι δεν μπορεί να εκδοθεί η ασφαλιστική ενημερότητα συνεπάγεται ότι ο ίδιος  ή 

κάποιο συνδεδεμένο ΑΦΜ έχει όφειλες στον ΕΦΚΑ. Τότε, θα πρέπει να 

επικοινωνήσει απευθείας  με  τον   ΕΦΚΑ για την έκδοση της βεβαίωσης (είτε 

ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα). 

 

7. Το έντυπο δήλωσης συγκατάθεσης, συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων  που αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 

το βρίσκω;  

Το έντυπο συγκατάθεσης συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων  που αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκεται στη 

σχετική ΚΥΑ 3273/2021 (παράρτημα Α).  

 

8.Οι υποψήφιοι που είναι δικηγόροι με πολυετή εμπειρία (άνω των 10 ετών 

δικηγορίας) ή οικονομολόγοι-λογιστές Α΄ τάξης με πολυετή εμπειρία (άνω των 10 

ετών), χωρίς όμως να διαθέτουν εμπειρία σε άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή 

εκκαθαριστή ή ειδικού εντολοδόχου μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις 

πιστοποίησης; 

Ο Νόμος  4738/2020 στο άρθρο 231 αναφέρει ρητά το ποιοι μπορούν να 

συμμετέχουν και τη διαδικασία. Αναλυτικότερα δείτε εδώ: 

http://www.keyd.gov.gr/ryumish-ofeilvn-diax-afereggyothta/  

 
9. Στη περίπτωση που θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό όχι φυσικό 

πρόσωπο αλλά  μια εταιρία (π.χ  Ορκωτών Ελεγκτών ), μπορεί; 

Ο Νόμος 4738/2020 στο άρθρο 230 και  οι συναφείς ΚΥΑ αναφέρουν  ρητά το ποιοι 

μπορούν να συμμετέχουν και τη διαδικασία.  Αναλυτικότερα δείτε εδώ: 
http://www.keyd.gov.gr/ryumish-ofeilvn-diax-afereggyothta/ 

 

10. Έχει ανακοινωθεί ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις πιστοποίησης θα 
πραγματοποιηθούν  εξ αποστάσεως.  Με ποιο τρόπο θα γίνει;  
 

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σε επόμενο στάδιο, πριν την ημέρα των εξετάσεων 
για τον τρόπο διεξαγωγής τους. 
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