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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έναρξη πλήρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

2

Έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σε
καθορισμό πεζόδρομων, στην Κόρινθο, σύμφωνα
με την αριθμ. 400/08 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων.

3

Χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την
ΠΕΕ 118/19.05.2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Ζ/3117
(1)
Έναρξη πλήρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) σχετικά με τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και λοιπές
διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 53 παρ. 7 αυτού, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4263/2019 (Α΄ 134),
β) του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α΄ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),
δ) του άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
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ε) του π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την απόφαση Υ6/2019 με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
3. Την Ζ/3086/29.08.2019 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και
Προϊσταμένων Μονάδων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)» (ΑΔΑ: 9ΩΔ5465ΧΘ0-ΟΡΨ).
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, διαπιστώνουμε:
Την παύση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής
και Επικοινωνιών» (ΕΔΟΤΠΕ) και την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 7 περίπτωση 4 του ν. 4314/2014, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 188735
(2)
Έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σε
καθορισμό πεζόδρομων, στην Κόρινθο, σύμφωνα με την αριθμ. 400/08 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
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2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α΄/27.12.2010).
4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Η 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26.05.2017)
υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και το
με 118604/29.05.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανάληψης υπηρεσίας του Συντονιστή.
6. Η 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β΄/17) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ....».
7. Το αριθμ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Δ/σης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
8. Το ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α΄/22.03.2012) «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά
πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 23 που
αντικαθιστά το άρθρο 52Α που αφορά «Μέτρα ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας στους χερσαίους χώρους λιμένων».
9. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29.04.2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».
10. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) που αφορά την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
11. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/02.03.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».
12. Τις 1115/2012,49/2012 και 819/2013 αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Την 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕκαι Ι με
την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για την
έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.
14. Την ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302/Β΄/
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί
«Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους
σε ί) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας».
15. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμίσεων θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά
συνολικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.
16. Το αριθμ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/σης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52
του ΚΟΚ».
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17. Το αριθμ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ
του Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών ή
Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
18. Το αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΡ
1Φ-10Θ) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι,
όπως συμπληρώθηκε με το 3487/130690/02.10.2014
έγγραφο επίσης του Γ.Γ. Της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι.
19. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ./220/15.01.2015 εγκύκλιο της
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37Χ1-2ΥΑ).
20. Το αριθμ. 221252/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ
1Φ-034) έγγραφο διευκρινήσεων - οδηγιών του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι.
21. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ.1920 «Εγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων)
(ΦΕΚ 1053/Β΄/2016).
22. Το ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α΄/2018) Τροποποίηση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
23. Τα αριθμ. ΔΟΥ/277/Φ.252/26-3-18 και ΔΟΥ-οικ./
2696/Φ.252/18-5-2018 της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών
(Δ13) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά
με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πεζοδρομήσεις οδών.
24. Την 400/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων σύμφωνα με τα πρακτικά της 22ης/29-12-2008
Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά σε κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στη Κόρινθο.
25. Την αριθμ. 71/2008 μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου, της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
26. Την 778/22-1-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 400/08 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων, πλην
της παραγράφου του Κεφαλαίου Ζ «Ποδηλατοδρόμοι»
η οποία ακυρώθηκε με την αριθμ. 529/2009 απόφαση
του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελ/σου.
27. Τα αριθμ. 6997/26-2-18 και 11901/4-4-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με συμπληρωματικά στοιχεία.
28. Το προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 130/Δ΄/22-3-2019),
με την έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης
και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων (Ν. Κορινθίας), καθορισμός
χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης και
καθορισμός οριογραμμών ρέματος «Ξηριά».
29. Το ρυμοτομικό σχέδιο της Κορίνθου (χάρτης Π2.1,
κλίμακα 1:1000, της πολεοδομικής μελέτης πόλεως Κορίνθου, 1984).
30. Την αριθμ. 407/2009 Α.Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων
με θέμα «Καθορισμός όρων χρήσης πεζοδρομημένων
τμημάτων εμπορικού κέντρου Κορίνθου (ωράριο εφοδιασμού καταστημάτων, λειτουργία πεζόδρομων, κίνηση
οχημάτων έκτακτης ανάγκης, εξυπηρέτηση παρόδιων
κλπ)» που αφορά σε έγκριση Κανονισμού λειτουργίας
πεζόδρομων.
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31. Η 350/2010 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών
του Συμβουλίου Επικρατείας, σχετικά με την αναστολή
εκτέλεσης α) της 778/22-1-2009 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Πελ/σου, και β) της 400/2008 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής.
32. Το αριθμ. 60603/22-3-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου σχετικά με πεζοδρομήσεις οδών
στη πόλη της Κορίνθου.
33. Η 949/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (τμήμα Δ') σχετικά με την ακύρωση της
α) 778/22-1-09 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Πελ/σου, και
β) της 400/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κορινθίων, με την οποία τάσσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προθεσμία τριών (3) μηνών προκειμένου να προβεί στις αναφερόμενες στην δέκατη σκέψη ενέργειες (ουσιαστικό
έλεγχο της πεζοδρόμησης της οδού Εθν. Αντίστασης, στο
τμήμα από την οδό Κύπρου έως την οδό Δαμασκηνού,
δημοσίευση κ.λπ.).
34. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, με τα συνοδευτικά σχέδια.
35. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας,
που αφορούν στο καθορισμό ως πεζόδρομων, που προβλέπονται στο ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της Κορίνθου
(29 σχετικό) καθώς και στο Π.Δ. «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης...........του Δήμου Κορινθίων...», (ΦΕΚ 130/Δ/
22-3-2019) (28 σχετικό), με την τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης:
• της οδού Πυλαρινού από την οδό Δερβενακίων έως
την οδό Απ. Παύλου,
• της οδού Κύπρου από την οδό Κολοκοτρώνη έως την
οδό Απ. Παύλου,
• της οδού Εθνικής Αντίστασης από την οδό Κύπρου
έως την οδό Δαμασκηνού,
• της οδού Κολοκοτρώνη από την οδό Κύπρου έως την
οδό Δαμασκηνού,
• της οδού Περιάνδρου από την οδό Πυλαρινού έως
την οδό Δαμασκηνού.
Η εν λόγω έγκριση των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες αναφέρονται στην 400/2008 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, γίνεται με τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 400/2008 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων μόνο ως
προς το αποφασιστικό μέρος αυτής, στο οποίο αναφέρονται οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην
αρ. 400/08 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων δεν ελέγχονται και
δεν εγκρίνονται με την παρούσα.
2. Η έγκριση αφορά μόνο στις ρυθμιστικές πινακίδες
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (Ρ-55) και η τοποθέτησή τους
θα γίνει με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
Κορινθίων, στις κατάλληλες θέσεις, σε ότι αφορά στις
ως άνω ρυθμίσεις που αναφέρονται στο αποφασιστικό
μέρος της αριθμ. 400/08 Α.Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων. Οι
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πινακίδες θα αναγράφουν και τον αριθμό της απόφασης
(400/2008).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Η κυκλοφορία των οδών που έχουν καθορισθεί ως
πεζόδρομοι, δύναται να πραγματοποιείται σύμφωνα με
τον κανονισμό λειτουργίας πεζόδρομων που αναφέρεται
στην αριθμ. 407/2009 Α.Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων, στις
περιπτώσεις φορτοεκφόρτωσης, τροφοδοσίας καταστημάτων, κίνησης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, κατασκευής εργασιών, εξυπηρέτησης παρόδιων ιδιοκτησιών κ.λπ.
5. Να εφαρμόζεται ο Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα το άρθρο
34 που αφορά τη στάθμευση, καθώς και η τροποποίηση
του Κ.Ο.Κ. (ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α΄/2018).
6. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που
έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και με την
απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή της.
7. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες.
8. Με την παρούσα δεν εξετάζονται και δεν εγκρίνονται θέματα πολεοδομικά, εναρμόνισης με το ισχύον ΓΠΣ
και ρυμοτομικό σχέδιο, αλλαγής χρήσης κ.λπ. τα οποία
είναι αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών.
9. Η παρούσα δεν συνιστά και δεν υποκαθιστά άδειες
ή εγκρίσεις άλλων φορέων, που τυχόν απαιτούνται.
10. Για πεζόδρομους που δεν προβλέπονται στο
ισχύον πολεοδομικό σχέδιο, να εφαρμοσθεί η διαδικασία που περιγράφεται στη παρ. β του αριθμ. ΔΟΥοικ./2696/Φ.252/18-5-18 της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
11. Όσον αφορά την οδό Εθνικής Αντίστασης η οποία
κατατάσσεται στο Δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο, σύμφωνα
με το αριθμ. 778/26-3-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας,
εγκρίνονται με την παρούσα οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις -κρινόμενες ως σύνολο - ωστόσο η παρούσα διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας,
ώστε να εξετασθεί στα πλαίσια της παρ. 1 του άρθρου 52
του Κ.O.K. όπως ισχύει, καθώς και σε εφαρμογή του αριθμ.
ΔΟΥ/277/Φ.252/26-3-18 της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
(παρ. Β «όταν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν το
υπόλοιπο οδικό δίκτυο (Εθνικό, κ.λπ.)», εάν απαιτείται η
όποια επιπλέον έκδοση απόφασης.
Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακριβή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 30 Αυγούστου 2019
Με εντολή Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 323/2/26.8.2019
(3)
Χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την
ΠΕΕ 118/19.05.2017.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
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
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και
ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και
της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της
Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 2312),
γ) το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(ΦΕΚ Α΄ 176), και ιδίως το άρθρο 1 αυτού,
δ) το ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 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 ΠΕΕ 153/1/08.01.2019 «Τροποποίηση της
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (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’ 58),
ζ) την 195/1/29.07.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β΄ 2376),
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η) την 281/5/17.3.2009 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) της Τράπεζας
της Ελλάδος «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων 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),
θ) το από 30.3.2018 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1125/2.4.2018) έγγραφο
με το οποίο υποβλήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος το
αίτημα της υπό σύσταση εταιρείας «ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» για την παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τα
προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015, μετά των συνημμένων αυτού,
ι) τα ΑΠ ΔΕΠΣ 451/20.5.2019 και 532/ΕΜΠ197/31.5.2019
έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος με τα οποία ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις σχετικά με
τα υποβληθέντα στην Τράπεζα της Ελλάδος ερωτηματολόγια,
ια) τα από 3.6.2019 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1857/3.6.2019), 24.6.2019
(ΑΠ ΔΕΠΣ 2152/1.7.2019) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το από 6.6.2019 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1955/11.6.2019)
έγγραφο, με τα οποία απαντήθηκαν τα υπό στοιχείο ι)
έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος, και υποβλήθηκαν
τα τελευταία στοιχεία για την αξιολόγηση του αιτήματος
αδειοδότησης της εταιρείας,
ιβ) το από 26.8.2019 Εισηγητικό Σημείωμα των Διευθύνσεων Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών προς την Επιτροπή
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, αποφασίζει:
να χορηγήσει άδεια στην εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς
πληρούνται στο σύνολό τους οι όροι που προβλέπονται
στο ν. 4354/2015 και στην ΠΕΕ 118/19.05.2017.
Η αιτούσα, ως εταιρεία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες μόνο για τον σκοπό άσκησης της ως άνω δραστηριότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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