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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έναρξη λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ξυνιάδας.

2

Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στους
Υπαλλήλους του Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Μαστόρου Γεώργιο, Μπόλκα Ελπινίκη,
Ζήση Βασιλική, Νισυρίου Ευαγγελία, Βαρυτίμου
Αδαμαντία και Αρνικιού Γεωργία».

3

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5318/64547/
ΠΟ5/5/00388/Ε/1-9-2010/ν. 3299/2004 απόφασης της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της Ε.Α.Σ ΒΟΛΟΥ, στις διατάξεις
του ν. 3299/2004.

5

Oλοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε.»

6

Κατάργηση της απόφασης Νομισματικής Επιτροπής (ΝΕ) 176/4/20.9.1977 «Έγκρισις παροχής υπό
της Τραπέζης της Ελλάδος εξουσιοδοτήσεως εις
Ξενοδοχεία, καταστήματα, πρακτορεία ταξειδίων,
ανταποκριτάς εσωτερικού Τραπεζών κ.λπ. δια την
αγοράν περιωρισμένων ποσών ξένων τραπεζογραμματίων και επιταγών εις εξωτερικόν συνάλλαγμα» (Α’ 288).

7

Συμπλήρωση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 157/1/2.4.2019 «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον
χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα ιδρύματα»
(Β’ 1613).

Αρ. Φύλλου 1574

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21781 οικ. Φ.101.3
(1)
Έναρξη λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ξυνιάδας.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. ’Εχοντας υπόψη:
(α) Τις διατάξεις του π.δ. 210/16-6-1992 «Κανονισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 99).
(β) Την από 22-03-2017 αναθεωρημένη Συμφωνία
Πυρόσβεσης (Συμφωνία άρθρου 23.4 ΣΠ, ν. 3555/2007,
(Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4219/2013,
(Α’ 269).
(γ) Την υπό στοιχεία 18383 οικ. Φ.109.1/30-03-2017
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1139) «Ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Κλιμακίων και αναδιάρθρωση υφιστάμενου
Πυροσβεστικού Κλιμακίου στους αυτοκινητόδρομους
«Κεντρικής Ελλάδας» και «Νέας Οδού».
(δ) Την υπό στοιχεία 65150 οικ. Φ. 109.1 (Β’ 5052/2020)
απόφαση Υφυπουργού «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα διοικητικού χαρακτήρα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και
σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος».
(ε) Τις διατάξεις της παρ. 13α του άρθρου 79 του
ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες
διατάξεις» (Α’ 27).
(στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
2. Ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ξυνιάδας του Δήμου Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 1574/17.04.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ο Αρχηγός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.22465
(2)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στους
Υπαλλήλους του Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Μαστόρου Γεώργιο, Μπόλκα Ελπινίκη,
Ζήση Βασιλική, Νισυρίου Ευαγγελία, Βαρυτίμου
Αδαμαντία και Αρνικιού Γεωργία».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007.
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Tο υπ’ αρ. π.δ. 83 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 34/29.12.2020
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ρόδου
«Ανδρέας Παπανδρέου».
5. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 1/22.1.2021
τακτικής συνεδρίασης του Γ’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ, αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του Επαίνου στους κάτωθι υπαλλήλους του Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»:
1. ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, κλάδου ΤΕ Λογιστικής, Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος.
2. ΜΠΟΛΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, κλάδου ΤΕ Λογιστικής, υπεύθυνης Γραφείου Ενταλμάτων
3. ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων, υπάλληλο Γραφείου Ενταλμάτων.
4. ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, κλάδου ΔΕ Δ/κού-Λογιστικού,
υπάλληλο Γραφείου Ενταλμάτων.
5. ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, κλάδου ΠΕ Στατιστικής,
Ταμία.
6.ΑΡΝΙΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, κλάδου ΤΕ Λογιστικής, υπάλληλο
Ταμείου, διότι οι παραπάνω υπάλληλοι, με υπερεντατική
προσπάθεια και κόπο, εργαζόμενοι άοκνα και πέραν του
τακτικού ωραρίου τους, προσερχόμενοι ακόμα και σε
μη εργάσιμες ημέρες για να προλάβουν τις ασφυκτικές
ημερομηνίες λόγω λήξεως του έτους,επιδεικνύοντας
εξαιρετικό υπηρεσιακό ζήλο, υψηλό αίσθημα ευθύνης
ευσυνειδησία και φιλότιμο, αλλά και υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον, πέτυχαν την ενταλματοποίηση και
εξόφληση τιμολογίων συνολικής αξίας 7.910.922,90
ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας.

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./59/3820 ΣΧΕΤ. 6070
(3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019 - 2022 και Λοιπές διατάξεις», της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και της παρ. 5 του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ.
2/2021 (Α’ 2) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019
(Α’ 123) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών
Τομέων Υπουργείων».
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021(Α’ 6),
5. Την υπ’ αρ. 42/30-9-2020 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 83 του ν. 4745/2020
(Α’ 214), 67 του ν. 4764/2020(Α’ 256) και της παρ. 1 του
άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α’ 90).
7. Το υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.19582/30-03-2021 έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή εκατόν ενενήντα οκτώ (198) ατόμων σε
κενές οργανικές θέσεις ιατρών ΕΣΥ για τα νοσοκομεία
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2021
στο βαθμό Επιμελητή Β’και συγκεκριμένα:
α) ογδόντα εννέα (89) ιατρών που υπηρέτησαν ως επικουρικοί, εντός του έτους 2020, σε θέσεις ειδικευμένων
ιατρών ΕΣΥ των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)
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και (Μ.Ε.Ν.Ν.) των νοσοκομείων της χώρας, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4764/2020(Α’ 256)
και β) εκατόν εννέα (109) επιλαχόντων ιατρών, σε θέσεις
ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) των νοσοκομείων της χώρας, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

(4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5318/64547/
ΠΟ5/5/00388/Ε/1-9-2010/ν.3299/2004 απόφασης της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της Ε.Α.Σ ΒΟΛΟΥ, στις διατάξεις
του ν. 3299/2004.
Με την υπό στοιχεία 128024/ΠΟ5/5/0388/Ε/Ν.3299/
04/8-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
τροποποιήθηκε η υπ’αρ. πρωτ 5318/64547/ΠΟ5/5/00388/
Ε/1-9-2010/ν. 3299/2004 απόφαση της Γ. Γ. Περιφέρειας
Θεσσαλίας και εγκρίθηκε η τροποποίηση του κόστους
επένδυσης της ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, που
αναφέρεται εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ζωοτροφών που βρίσκεται στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, συνολικού
κόστους ποσού εξακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εκατόν
τριάντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών (631.131,04) €,
με ποσοστό επιχορήγησης 35 % επί του κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι
χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα
έξι λεπτών (220.895,86) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

(5)
Oλοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε."
Με την υπό στοιχεία 131147/ΠΟ5/5/00381/Ε/ν. 3299/
2004/09-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε. που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό
και επέκταση θερμοκηπιακής εγκατάστασης παραγωγής
ανθοκομικών που βρίσκεται στον Άγιο Λαυρέντιο του
Δήμου Αρτέμιδος του Νομού Μαγνησίας.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (630.000) ευρώ.
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Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων (223.500) ευρώ,
που αποτελεί ποσοστό 35,48 % του ύψους της συμβατικής επένδυσης, ποσού εξακοσίων τριάντα χιλιάδων
(630.000) ευρώ.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (154.500) ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 24,52 % του
ύψους της συμβατικής επένδυσης, ποσού εξακοσίων
τριάντα χιλιάδων (630.000) ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό διακοσίων πενήντα δύο
χιλιάδων (252.000) ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40 %
του ύψους της συμβατικής επένδυσης, ποσού εξακοσίων
τριάντα χιλιάδων (630.000) ευρώ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 28η-1-2020.
Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε
η 28η-1-2020.
Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων (152.000) ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. αποφ. 187/1/8.4.2021
(6)
Κατάργηση της απόφασης Νομισματικής Επιτροπής (ΝΕ) 176/4/20.9.1977 «Έγκρισις παροχής υπό
της Τραπέζης της Ελλάδος εξουσιοδοτήσεως εις
Ξενοδοχεία, καταστήματα, πρακτορεία ταξειδίων, ανταποκριτάς εσωτερικού Τραπεζών κ.λπ.
δια την αγοράν περιωρισμένων ποσών ξένων
τραπεζογραμματίων και επιταγών εις εξωτερικόν συνάλλαγμα» (Α’ 288).
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) τον ν. 5422/1932 «Περί αναστολής της υποχρεώσεως της Τραπέζης της Ελλάδος προς εξαργύρωσιν των
τραπεζικών γραμματίων αυτής και περί ρυθμίσεως της
αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος» (Α’ 133), και ιδίως
το άρθρο 2 αυτού,
γ) την Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Οκτωβρίου
2018 για την Ελλάδα, και ιδίως το Κεφάλαιο 7.4.5 αυτής,
δ) το από 6.4.2021 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών προς
την Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος,
στο οποίο αιτιολογείται η ανάγκη επικαιροποίησης του
θεσμικού πλαισίου που διέπει τη αγορά περιορισμένων
ποσών συναλλάγματος, με την εφεξής παροχή της εν
λόγω υπηρεσίας αποκλειστικά από τα αδειοδοτημένα
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για αυτόν το σκοπό εποπτευόμενα ιδρύματα (πιστωτικά
ιδρύματα και ανταλλακτήρια συναλλάγματος),
ε) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:
1. Η υπό στοιχεία ΝΕ 176/4/20.9.1977 απόφαση «Έγκρισις παροχής υπό της Τραπέζης της Ελλάδος εξουσιοδοτήσεως εις Ξενοδοχεία, καταστήματα, πρακτορεία ταξειδίων,
ανταποκριτάς εσωτερικού Τραπεζών κ.λπ. δια την αγοράν
περιωρισμένων ποσών ξένων τραπεζογραμματίων και επιταγών εις εξωτερικόν συνάλλαγμα» (Α’ 288) καταργείται.
2. Καθορίζεται μεταβατικό διάστημα έξι (6) μηνών από
την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας έως την παύση
της παροχής της υπηρεσίας αγοράς περιορισμένων
ποσών ξένων τραπεζογραμματίων και επιταγών σε συνάλλαγμα από τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει σχετική
έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος για την
παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή
της παρούσας Πράξης.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 187/2/8.4.2021
(7)
Συμπλήρωση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής
157/1/2.4.2019 «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων
γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα ιδρύματα» (Β’ 1613).
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
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β) τον ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και
άλλες διατάξεις» (Α’128), και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου
4 και το στοιχείο ια) της παρ. 1 του άρθρου 8 αυτού,
γ) τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα
των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του
ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α’ 107), και ιδίως τα
άρθρα 4, 6, 34, 36, 41, 66 και 153 αυτού,
δ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ)
157/1/02.04.2019 «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων
γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων
που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα
ιδρύματα» (Β’ 1613),
ε) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:
Α. Συμπλήρωση της ΠΕΕ 157/1/02.04.2019
1. Στην παρ. 1 της Ενότητας Β. ΟΡΙΣΜΟΙ της ΠΕΕ
157/1/02.04.2019 προστίθεται περίπτωση η) ως εξής:
«η) «ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων», κατά την έννοια
της περ. β του άρθρου 2 του ν. 4701/2020.».
2. Η παρ. 1 της Ενότητας ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ της ΠΕΕ 157/1/02.04.2019 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Το Ίδρυμα γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος
εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη εφαρμογής της
παρούσας ή από την παροχή σε αυτό άδειας λειτουργίας,
την πληροφόρηση του Παραρτήματος της παρούσας
και, εν συνεχεία, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη εκάστου έτους.».
Β. Τελικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις της Παρούσας Πράξης ισχύουν από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Προέδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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