
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπα-
νών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.

2 Αναγνώριση του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 
ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδο-
κρινολογικών Νοσημάτων.

3 Χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από 
δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επω-
νυμία «ΠΕΠΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ-
ΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν.  4354/2015 και την ΠΕΕ 
118/19.05.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 108115 (1)
Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπα-

νών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014) «Α) Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 2 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 83) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Την 47/18.07.2019 (ΦΕΚ Α΄ 3100) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

7. Το αριθμ. 4751/30.09.2019 έγγραφο της Ειδικής Γραμ-
ματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ.

8. Το γεγονός ότι η παρούσα αφορά σε έργα βαρύνου-
σας κοινωνικής σημασίας.

9. Το γεγονός ότι η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων που προκαλείται από την πα-
ρούσα απόφαση θα προσδιορισθεί από τις αποφάσεις 
ένταξης των πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων «Πα-
ρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών και 
της ποιότητας της εκπαίδευσης» και «Ενίσχυση και εν-
σωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα» για 
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, τηρουμένων 
των εκάστοτε ετησίων ορίων του Π.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών, που 
δύνανται να αυξάνουν την εθνική συμμετοχή του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της παρ. 2 του άρ-
θρου 33 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
η παράγραφος ιε, ως ακολούθως:

«ιε. Τα ποσά πέραν της εγκεκριμένης συγχρηματο-
δοτούμενης δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση των 
δράσεων «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών 
δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης» και «Ενίσχυ-
ση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστη-
μα» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Ειδικότερα οι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση 
δαπάνες που περιλαμβάνονται στις οικείες αποφάσεις 
ένταξης των πράξεων που εκδίδονται για τις ανωτέρω 
δράσεις, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-
2020», θα καλυφθούν με αύξηση της εθνικής συμμετο-
χής». 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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      Αριθμ. Υ.Π.Σχ./οικ. 74258 (2)
Αναγνώριση του Ενδοκρινολογικού Τμήματος 

του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕ-

ΛΙΣΜΟΣ», ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπα-

νίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ-

φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43/τ.
Α΄/9-3-2019).

2. Του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα κα-
πνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/16-10-2019).

3. Του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβά-
σεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού 
Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών 
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου 
Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μα-
ρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 140/τ.Α΄/1-8-2018).

4. Του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/7-8-2017).

5. Των άρθρων 9 έως 17 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθ-
μιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών 
ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/28-3-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομο-
θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
261/τ.Α΄/9-12-2013).

7. Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νο-
μικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 25/τ.Α΄/9-2-2007).

8. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/
4-4-2005).

9. Του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/7-10-1983), όπως ισχύει.

10. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019).

12. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-

νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010).

13. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9-10-2017), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

14. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019).

15. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» 
(ΦΕΚ 133/τ.Α΄/7-08-2019).

16. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/29-08-2019).

Β. Τις διατάξεις:
1. Της  Γ2β/58442/27-07-2017 υπουργικής απόφασης 

«Καθορισμός μέτρων εκπλήρωσης κριτηρίων αναγνώ-
ρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και Εξειδικευμένων 
Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, συστήματος αξιολόγησης και διαδικασίας 
καθώς και στοιχείων υποβαλλόμενου φακέλου υποψη-
φιότητας», (ΦΕΚ 2736/τ.Β΄/4-8-2017), όπως διορθώθηκε 
στο ΦΕΚ 3662/τ.Β΄/18-10-2017.

2. Της  Α1β/Γ.Π. 76868/2017 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών 
στην Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα-Παθή-
σεις (Ε.Ε.Σ.Ν.Π.) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΑΔΑ: 
Ω85Ι465ΦΥΟ-8ΜΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Της Υ4α/οικ.123762/2012 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»» (ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/31-12-2012).

Γ.
1. Την αριθμ. 104/28-2-2018 θετική γνωμοδότηση του 

Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
περί έγκρισης σκοπιμότητας έναρξης δράσεων προετοι-
μασίας του φακέλου υποψηφιότητας του Ενδοκρινολογι-
κού Τμήματος για αναγνώριση ως Κέντρου Εμπειρογνω-
μοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων.

2. Την αριθμ. 229/6-3-19 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» περί έγκρισης σκοπιμότητας έναρξης 
δράσεων προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας 
του Ενδοκρινολογικού Τμήματος για αναγνώριση ως Κέ-
ντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών 
Νοσημάτων.

3. Την αριθμ. 228/10-4-2019 θετική γνωμοδότηση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
περί έγκρισης του φακέλου υποψηφιότητας του Ενδοκρι-
νολογικού Τμήματος για αναγνώριση ως Κέντρου Εμπει-
ρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων.

4. Την αριθμ. 234/11-4-2019 απόφαση του Δ.Σ. του 
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» περί έγκρισης του φακέλου 
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υποψηφιότητας του Ενδοκρινολογικού Τμήματος για 
αναγνώριση ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων 
Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων.

5. Το αριθμ. 25261/6-5-2019 έγγραφο της 1ης Υ.ΠΕ.
Δ. Το πρακτικό της 12ης/18-6-2019 Συνεδρίασης της 

Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα-Παθήσεις 
(Ε.Ε.Σ.Ν.Π.).

Ε.
1. Την ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής 

ποιότητας φροντίδας υγείας σε ασθενείς που πάσχουν 
από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

2. Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών 
σε πολυεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας, οι 
οποίες να διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρο-
γνωμοσύνη για την κατάλληλη διαχείριση των ασθενών 
που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

3. Την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης με 
άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
ή και διεθνές επίπεδο.

4. Την ανάπτυξη της συνεργασίας με συλλόγους ασθε-
νών που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

ΣΤ. Την αριθμ. Β2α/Γ.Π.οικ. 59418/14-08-2019 βεβαίω-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι 
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ως 
Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολύπλοκων 
Νοσημάτων στην κύρια θεματική ενότητα: «Σπάνια Εν-
δοκρινολογικά Νοσήματα», στις υποθεματικές ενότητες:

1. Υπόφυση
2. Επινεφρίδια
3. Θυρεοειδής
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 328/2/14.10.2019 (3)
Χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από 

δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επω-

νυμία «ΠΕΠΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ-

ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ-

ΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 

118/19.05.2017. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος.

β) Την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (εφεξής: «ΠΕΕ») της 
Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτρο-
πής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευ-
ταία τροποποίηση της με την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 
52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πι-
στωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέ-
τρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 2312).

γ) Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(ΦΕΚ Α΄ 176), και ιδίως το άρθρο 1.

δ) Τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομι-
μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ Α΄ 139).

ε) Την ΠΕΕ 118/19.05.2017 «Πλαίσιο για την ίδρυση 
και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από 
δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015-Αντικατάσταση 
της ΠΕΕ 95/27.5.2016» (ΦΕΚ Β΄ 1764).

στ) Την αριθμ. 195/1/29.07.2016 απόφαση της Επιτρο-
πής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεο-
ντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β΄ 2376).

ζ) Την αριθμ. 281/5/17.3.2009 απόφαση της Επιτροπής 
Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) της Τράπε-
ζας της Ελλάδος «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των επο-
πτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών 
ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β΄ 650).

η) Το από 3.10.2018 (ΑΠ ΔΕΠΣ 3029/4.10.2018) έγγρα-
φο της εταιρείας «ΠΕΠΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ-
ΣΕΙΣ», με το οποίο αιτήθηκε την παροχή άδειας διαχεί-
ρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015, μετά των συνημ-
μένων αυτού, καθώς και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν 
συμπληρωματικά για την αξιολόγηση του αιτήματος έως 
την 10.10.2019 (ΑΠ ΔΕΠΣ 3297/14.10.2019).

θ) Το από 11.10.2019 Εισηγητικό Σημείωμα των Διευ-
θύνσεων Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και Επιθε-
ώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών προς την Επιτροπή 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, αποφασίζει:

Να χορηγήσει άδεια στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΠΕΠΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» για τη διαχείριση 
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς πληρού-
νται στο σύνολό τους οι όροι που προβλέπονται στον 
ν. 4354/2015 και στην ΠΕΕ 118/19.05.2017.

Η αιτούσα, ως εταιρεία ειδικού και αποκλειστικού σκο-
πού, επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες μόνο για τον σκο-
πό άσκησης της ως άνω δραστηριότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ   
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*02039602910190004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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