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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2

Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3

Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012.

4

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση
και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.

5

Χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΕΡΒΕΝΤ ΚΡΕΝΤΙΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΚΡΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)» σύμφωνα με το
ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 76168
(1)
Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου
Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχα-

Αρ. Φύλλου 6030

νισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94).
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
β) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄180).
γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄208). δ) του π.δ.88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
3. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
4. Το αριθμ. 43971/1-8-2018 έγγραφο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου με το οποίο
α) ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά είκοσι (20) ημέρες του ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας για δύο (2) υπαλλήλους του
κλάδου ΔΕ Οδηγών της Π.Ε. Μεσσηνίας,
β) βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο μετακινήσεων
το οποίο για το έτος 2018 έχει οριστεί σε εξήντα (60)
ημέρες με την αριθμ. 141515/5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/Β΄/
25-10-2016) απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου, έχει εξαντληθεί για τους
ανωτέρω υπαλλήλους
5. Το Α.Π. 50938/21-9-2018 έγγραφο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου με το οποίο διαπιστώνεται η ανάγκη
μετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων ώστε να μεταφέρουν εκτός έδρας υπαλλήλους που συμμετέχουν σε
οικονομικές επιτροπές και υπαλλήλους των Διευθύνσεων
Αγροτικής Οικονομίας, Τεχνικών Έργων κ.λπ. προκειμένου να διενεργούν ελέγχους.
6. Την αριθμ. 60312/16-10-2018 βεβαίωση του Περιφερειάρχη με την οποία βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της
δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα και ανέρχεται σε 800 ευρώ περίπου, υπάρχουν εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2018, στους ΚΑΕ
0721.0001, ΚΑΕ 0722.0001 Ειδικού Φορέα 5072.
7. Το Α.Π. 246604/59521/19-9-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο ζητείται η η έγκρι-
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ση υπέρβασης κατά τριάντα (30) ημέρες, του ανωτάτου
ορίου των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας, για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου Τ.Ε Μηχανικών,
Προϊστάμενο του Τμήματος Εργαστηρίου της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας.
8. Το Α.Π. 49212/29-8-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας, με το οποίο βεβαιώνεται
ότι το ανώτατο όριο μετακινήσεων το οποίο για το έτος
2018 έχει οριστεί σε εξήντα (60) ημέρες με την αριθμ.
141515/5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/Β/25-10-2016) απόφαση
του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσσου-Δυτ.ΕλλάδαςΙονίου, έχει εξαντληθεί για τον ανωτέρω υπάλληλο.
9. Το Α.Π. ΔΥ/24-10-2018 Ενημερωτικό Σημείωμα με το
οποίο βεβαιώνεται ότι επιβάλλεται η ανάγκη μετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου για την παρακολούθηση
κατασκευής δημοσίων έργων, τη δειγματοληψία υλικών,
τη συμμετοχή του σε Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη δράσεων εξωστρέφειας της Περιφέρειας κ.λπ.
10. Το Α.Π. 53431/18-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Μεσσηνίας,
με τις συνημμένες βεβαιώσεις ανάληψης υποχρέωσης
1010/209/2/1/2018,
1006/207/2/1/2018,
1013/211/2/1/2018, με το οποίο βεβαιώνεται ότι για την
κάλυψη της δαπάνης που εκτιμάται σε 1.500 ευρώ περίπου υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2018, στους ΚΑΕ 0719.0001, ΚΑΕ 0721.0001,
Ειδικού Φορέα 072.
11. Το Α.Π. 206516/31792/10-8-2018 έγγραφο της
Περιφέρειας Αργολίδας, με το οποίο ζητείται η έγκριση
υπέρβασης κατά είκοσι (20) ημέρες του ανωτάτου ορίου
των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
12. Το Α.Π. 106221/31743/1-8-2018 έγγραφο της Π.Ε.
Αργολίδας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο
μετακινήσεων το οποίο για το έτος 2018 έχει οριστεί σε
εξήντα (60) ημέρες με την αριθμ. 141515/5-10-2016
(ΦΕΚ 3423/Β/25-10-2016) απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοπονήσσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου, έχει εξαντληθεί για
τον ανωτέρω υπάλληλο.
13. To A.Π. 257718/39796/2-10-2018 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας, με το οποίο
διαπιστώνεται η ανάγκη μετακινήσεων του ανωτέρω
υπαλλήλου, ο οποίος πραγματοποιεί δρομολόγια και εκτός
νομού με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Π.Ε. Αργολίδας.
14. Την από 1-10-2018 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από
την παρούσα και εκτιμάται σε 300 ευρώ περίπου υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους
2018,στον Ειδικό Φορέα 072, ΚΑΕ 0719.0071 και 721.0071.
15. Το Α.Π. 244348/58987/28-9-2018 έγγραφο της
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με
το οποίο:
α) ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά είκοσι (20) ημέρες, του ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας για μία (1) υπάλληλο, Προϊ-
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σταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αργολίδας,
κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
β) Βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο μετακινήσεων
το οποίο για το έτος 2018 έχει οριστεί σε εξήντα (60)
ημέρες με την αριθμ. 141515/5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/Β΄/
25-10-2016) απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσσου-Δυτ.Ελλάδας-Ιονίου, έχει εξαντληθεί για την
ανωτέρω υπάλληλο.
16. Το Α.Π. 233403/35942/5-9-2018 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων με το οποίο διαπιστώνεται η
ανάγκη μετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου για επίβλεψη και μελέτη έργων καθώς και για έκτακτες ανάγκες.
17. Την από 10-9-2018 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται
από την παρούσα και εκτιμάται σε 400 ευρώ περίπου
υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
έτους 2018, στον Ειδικό Φορέα 072, ΚΑΕ 0719.0071 και
0721.0071, και Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9459.0002 και 9899/0026.
18. Τις αριθμ. 90254/13538/4-4-208, 90255/13639/44-2018, 90256/13540/4-4-2018, 1022/142/2-1-20018 και
1020/141/2-1-2018 αποφάσεις Δέσμευσης Πίστωσης της
Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
19. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/89/20-11-18 εισήγηση του
ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠΕΣ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2018,
- Κατά είκοσι (20) ημέρες για δύο (2) υπαλλήλους κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και κατά τριάντα (30) ημέρες για ένα υπάλληλο κλάδου ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών
της Π.Ε. Μεσσηνίας.
- Κατά είκοσι (20) ημέρες, για έναν (1) υπάλληλο κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και μία (1) υπάλληλο κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών της Π.Ε. Αργολίδας.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 76169
(2)
Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου
Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
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«Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94).
2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
β) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄180).
γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄208).
δ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
3. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
4. Το Α.Π. 292491/3462/2-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο ζητείται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας για είκοσι τέσσερις (24) υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
5. Το Α.Π. 290748/15298/25-9-2018 έγγραφο της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο διαπιστώνεται η ανάγκη μετακινήσεων
εκτός έδρας των ανωτέρω υπαλλήλων, προκειμένου να
πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για Ευρωπαϊκά
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, Προγράμματα
μετατροπής αμπελώνων, να υλοποιούν προγράμματα
καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, εμβολιασμούς
μελιταίου-καταροϊκού πυρετού, συλλογή και αποστολή
στοιχείων γεωργικών στατιστικών, ελέγχους παραλαβής
έργω μέτρων 1.2.3, ποιοτικούς και φυτοϋγειονομικούς
ελέγχους εξαγωγής γεωργικών προϊόντων κ.λπ.
6. Το Α.Π. 289979/15266/24-9-2018 έγγραφο της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο των
εξήντα (60) ημερών έτους 2018, το οποίο καθορίστηκε
με την αριθμ.311202/19-12-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ.
Ελλάδας-Ιονίου (ΦΕΚ 4738/Β/2017) έχει εξαντληθεί για
τους ανωτέρω υπαλλήλους.
7. Το Α.Π. 324602/17092/22-10-2018 έγγραφο της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αχαϊας με τις συνημμένες
αποφάσεις ανάληψης διάθεσης πίστωσης, με το οποίο
βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα και εκτιμάται σε 16.800 ευρώ
περίπου υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Το Α.Π. 294698/3509/27-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το
οποίο ζητείται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας για δύο (2) υπαλλήλους κλά-
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δου/ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιούν επιτόπιους
ελέγχους σε εγκαταστάσεις τροφίμων, ψυκτικών αποθηκών, σφαγείων κ.λπ.
9. Το Α.Π. 298982/1045/2-10-2018 έγγραφο της
Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο των εξήντα
(60) ημερών έτους 2018, το οποίο καθορίστηκε με την
αριθμ. 311202/19-12-2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ.Ελλάδας-Ιονίου (ΦΕΚ 4738/Β/2017) έχει εξαντληθεί για τους
ανωτέρω υπαλλήλους.
10. Το Α.Π. 324764/1118/22-10-2018 έγγραφο της Δ/
νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
την Α.Π. 293104/13371/21-9-2018 απόφαση Ανάληψης
της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τα οποία βεβαιώνεται
ότι για την κάλυψη της δαπάνης ύψους 2.400 ευρώ περίπου, που προκαλείται από την παρούσα, έχει δεσμευθεί
πίστωση 4.000 ευρώ στον ΚΑΕ 52.44.01.1341. Ε.Φ. 00.292
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
οικονομικού έτους 2018.
11. Το Α.Π. 318054/3961/16-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο:
α) ζητείται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας για έναν (1) υπάλληλο του
κλάδου ΔΕ Οδηγών, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με
μεταφορά Αντιπεριφερειαρχών καθώς και υπαλλήλων
για αυτοψίες σε αιτήματα πολιτών, ποιοτικό έλεγχο
προϊόντων κλ.π.
β) Βεβαιώνεται ότι η δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται σε 400 ευρώ, περίπου.
12. Tην A.Π 281572/12872/13-9-2018 απόφαση Ανάληψης της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. με την οποίο
βεβαιώνεται ότ η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από
διαθέσιμες πιστώσεις ύψους 3.000 ευρώ στον Ε.Φ. ΚΑΕ
01.072/.0721.01.1231.
13. Το Α.Π. 298917/3675/2-10-2018 έγγραφο της
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με
το οποίο βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο των εξήντα
(60) ημερών έτους 2018, το οποίο καθορίστηκε με την
αριθμ.311202/19-12-2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ.Ελλάδας-Ιονίου (ΦΕΚ 4738/Β/2017) έχει εξαντληθεί για τον
ανωτέρω υπάλληλο.
14. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/87/15-11-201 εισήγηση του
ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠΕΣ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2018, κατά
είκοσι (20) ημέρες για:
- έντεκα (11) υπαλλήλους του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ
Γεωτεχνικών/Γεωπόνων,
- έξι (6) υπαλλήλους του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων,
- έναν (1) υπάλληλο του κάδου/ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωλόγων,
- έναν (1) υπάλληλο του κάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού,
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- έναν (1) υπάλληλο του κάδου/ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Δασοπονίας,
- τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου/ειδικότητας TE
Τεχνολόγων Γεωπονίας/Τεχνολόγων Γεωπόνων,
- δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών/Tοπογράφων,
- έναν (1) υπάλληλο του κάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 218502/Κ1
(3)
Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και ιδίως των περιπτώσεων 13 και 15 της υποπαραγράφου Θ3, και την
περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ5, της παραγράφου
Θ του άρθρου πρώτου αυτού, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της 34566/ΙΑ/12-03-2013 (ΦΕΚ 756 Β)
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ» ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».
4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
5. Το π.δ. 73/23-9-2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη».

Τεύχος Β’ 6030/31.12.2018

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 89 «Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης» παρ 1.
10. Την ανάγκη ορισμού των παραβόλων και των χρηματικών ποσών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την
επικαιροποίηση και την μεταβίβαση άδειας, Κέντρου
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,,
αποφασίζουμε:
Άρθρο
ΜΟΝΟ
1. Η άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Επιπέδου Δύο
χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη χορήγηση της άδειας
ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του ν. 4093/2012.
2. Το παράβολο υπέρ του δημοσίου για την χορήγηση
άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Επιπέδου Δύο, ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €)
Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τη διατύπωση γνώμης ως
προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων
της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3, της παραγράφου Θ, του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 όπως
συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ως
ακολούθως:
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα

100 €

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 301+ τ.μ.-600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

2. Το παράβολο υπέρ του δημοσίου για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) επιπέδου Ένα και Δύο, ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ
(100 €):
Για τις περιπτώσεις που η τροποποίηση άδειας χρήζει
διατύπωση γνώμης επί του κτηριολογικού και αφορά
μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση ή
αλλαγή χρήσης υπάρχουσας δομής προβλέπεται επιπλέον χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού
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Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που ορίζεται ως εξής:
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα

100 €

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 301+ τ.μ.-600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

3. Το παράβολο υπέρ του δημοσίου της περίπτωσης
18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει για την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο ορίζεται στο
ποσό των εκατό ευρώ (100 €).
4. Το παράβολο υπέρ του δημοσίου της περίπτωσης
4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει για την μεταβίβαση της άδειας του Κέντρου Διά
Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο ορίζεται
στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €).
5. Τα ως άνω κατά περίπτωση παράβολα υπέρ του
δημοσίου υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).
6. Η παρούσα απόφαση καταργεί τις ρυθμίσεις της
34566/ΙΑ/12-03-2013 (756 Β) «Τροποποίηση της αριθμ.
10135/18-11-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την
παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012»
κοινής υπουργικής απόφασης κατά το μέρος που αφορά
ρυθμίσεις των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα
και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Οικονομικών
και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 218417/Κ1
(4)
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά
πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-

71193

τηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και ιδίως την περίπτωση 15 της υποπαραγράφου Θ3 και την περίπτωση 6
της υποπαραγράφου Θ5 της παραγράφου Θ του άρθρου
πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) περί Ανασύστασης
Υπουργείων.
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 88 «Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων
εκπαίδευσης και κατάρτισης» και άρθρο 89 «Ρυθμίσεις
για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης» παρ 1.
5. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/
3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου Ε».
7. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και την
μεταβίβαση άδειας, Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο χορηγείται σε
φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου
Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Για τη χορήγηση της άδειας ο Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη ως προς
τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του
ν. 4093/2012.
Άρθρο 2
Χορήγηση
Α. Φυσικά πρόσωπα
Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο, σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
2. Δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ότι:
α) ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, β) δεν
έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
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Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,
δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για
ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης
την τελευταία δεκαετία και ε) περί του τόπου μόνιμης
κατοικίας.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (ως εργοδότης και ως
ασφαλισμένος).
4. Φορολογική ενημερότητα.
5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης
αίτησης για κήρυξη του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση
πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του
κράτους-μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται
κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης. Αν
δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους-μέλους
εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά
υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
έκδοσής τους.
6. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής, περί του διακριτικού τίτλου. Ο διακριτικός
τίτλος της άδειας αποτελείται α) από τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή το αρκτικόλεξο
αυτού ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.
Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
(Κε.Δι.Βι.Μ.2) και β) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο.
7. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου (e-Παράβολο).
8. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην υποπ.
Θ.3, περ. 13, του ν. 4093/2012.
Β. Νομικά πρόσωπα
Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο, σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:
1. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου
από το οποίο προκύπτει ότι α) η έδρα του βρίσκεται σε
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός του
αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Το καταστατικό συνοδεύεται από πρόσφατο
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων
των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της Δι-
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οικήσεώς τους καθορίζονται ex officio, όπου δηλώνεται
εκ μέρους των μετόχων ή των εταίρων τους ή των μελών
των διοικήσεών τους, ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Στις
περιπτώσεις υπευθύνων δηλώσεων εκ μέρους μετόχων
φορέα απαιτείται παραστατικό που προσδιορίζει τους
μετόχους. Στις περιπτώσεις υπευθύνων δηλώσεων εκ
μέρους μελών Δ.Σ. ή διοικήσεων απαιτείται παραστατικό
(έκδοση από ΓΕΜΗ) που προσδιορίζει τα μέλη των Δ.Σ
ή των Διοικήσεων.
5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης
αίτησης για κήρυξη του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση
πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του
κράτους-μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την
έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά
το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης. Αν δεν
προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που
από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση
η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους-μέλους εγκατάστασης, οι
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης
ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
6. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου,
υποβάλλει:
i) δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) δεν
έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού, β) δεν έχει καταδικαστεί ή
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα
άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄
26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί
από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) δεν του έχει επιβληθεί η
διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης
ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα
εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία και
ε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική
κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας
λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης
και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, τόπο μόνιμης
διαμονής του.
ii) Ασφαλιστική ενημερότητα εκπροσώπου (ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος),
iii) Φορολογική ενημερότητα εκπροσώπου
iv) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση
πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του
κράτους-μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται
κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη
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δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον
συμβολαιογράφου του κράτους-μέλους εγκατάστασης, οι
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή
επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός
τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
7. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής, περί του διακριτικού τίτλου. Ο διακριτικός
τίτλος της άδειας αποτελείται α) από τον τίτλο του τύπου
της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή το αρκτικόλεξο αυτού
ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κ.Δ.Β.Μ. 1)
και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κ.Δ.Β.Μ.
2), και β) το διακριτικό τίτλο.
8. Παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο).
9. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην υποπ.
Θ.3, περ. 13, του ν. 4093/2012.
Γ. Ενώσεις προσώπων.
Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο, σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται αίτηση που
συνοδεύεται από τα κάτωθι:
1. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1, 2, 3, και 5 της παραγράφου Β΄ της παρούσας.
2. Δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, των φυσικών προσώπων ως μέλη
του Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής της ένωσης προσώπων, ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Επιπλέον απαιτείται
παραστατικό που να προσδιορίζει τα μέλη των Δ.Σ ή της
Διοικούσας Επιτροπής.
3. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις
προσώπων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 της παραγράφου Β΄
της παρούσας.
3. Ο υπεύθυνος κατά νόμο της ένωσης προσώπων, ως
φυσικό πρόσωπο υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 της παραγράφου
Α΄ της παρούσας.
4. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου (e-Παράβολο).
5. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην υποπ.
Θ.3, περ. 13, του ν. 4093/2012.
Δ. Τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια για
την αδειοδότηση υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δύνανται να
κατατίθενται σαρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή με την
προϋπόθεση αποστολής των πρωτοτύπων προς έλεγχο,
αν ζητηθεί.
Άρθρο 3
Κτηριολογικές προδιαγραφές
1. Για τη χορήγηση αλλά και για την τροποποίηση της
άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο υποβάλλεται:
α) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
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β) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση
με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄
167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις
του κτηριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων, καθώς και αποτύπωση
της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα-κτήριο ή όροφο, ανά
περιφέρεια).
γ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
3. Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε
(75) άτομα, υποβάλλεται:
α) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
β) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση
με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 και
κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.
γ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα
προς αδειοδότηση χρήση.
δ) Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής
επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. (Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική
άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η
προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης).
ε) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
4. Για την έγκριση της τήρησης των κτηριολογικών
προϋποθέσεων υποβάλλεται στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. φάκελος ο
οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το
αρμόδιο τμήμα ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα
των στοιχείων και αποστέλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποφάκελο με τα κτιριολογικά δικαιολογητικά. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
εξετάζει όλα τα στοιχεία της αίτησης και πραγματοποιεί
αυτοψία, εφόσον χρειάζεται, προκειμένου να ελέγξει τη
συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
Η διαδικασία ελέγχου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνει
τα ακόλουθα στάδια:
α. Έλεγχος πληρότητας. Αφορά τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και την τήρηση όλων των όρων και
προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης και συμπληρώνεται το Δελτίο Πληρότητας
Συμβατότητας.
β. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή
δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις προδιαγραφές
της παρούσας απόφασης, ζητείται εγγράφως από τους
αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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γ. Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15)
ημερών, είτε αυτά τα οποία προσκομίστηκαν δεν είναι
συμβατά με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της
παρούσας απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής
οι συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται στο Δελτίο
Πληρότητας-Συμβατότητας.
δ. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από αξιολογητέςελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι αξιολογητές είναι είτε υπάλληλοι
που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ελεγκτές-αξιολογητές από τα αντίστοιχα μητρώα που τηρούνται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Οι αξιολογητές-ελεγκτές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δεσμεύονται ότι δεν
έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει
συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους ελεγχόμενους φορείς. Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό
δεσμό μέχρι και έκτου βαθμού συγγενείας με τους ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, νόμιμους εκπροσώπους των ελεγχόμενων
φορέων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται στο
Έντυπο Ελέγχου.
ε. Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, και εφόσον κρίνεται ότι οι ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, δύναται
να επισημανθούν και να προταθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
η διόρθωσή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος
που δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 30 ημέρες από την γνωστοποίηση των ελλείψεων.
στ. Η πιστοποίηση της τήρησης των κτηριολογικών
προϋποθέσεων πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π., η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως.

λόγων, είναι τα ίδια με αυτά της αδειοδότησης του άρθρου 2 της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τροποποίησης
άδειας λόγω μεταβολών κτηριακής φύσης απαιτούνται
επιπλέον τα κτηριολογικά δικαιολογητικά του άρθρου
3 της παρούσας.

Αρθρο 4
Τροποποίηση άδειας
Ως λόγοι τροποποίησης άδειας Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο νοούνται μεταβολές της άδειας που
αφορούν:
1. Καταστατικές μεταβολές (σύνθεση μετόχων ή εταίρων, σύνθεση Δ.Σ., έδρα φορέα).
2. Μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.
3. Μεταβολή μορφής εταιρείας Προσωπικών Εταιρειών.
4. Αλλαγή επωνυμίας αδειοδοτημένου φορέα Νομικών
Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.
5. Μεταβολή κτηριακής φύσης: 5.1 προσθήκη νέας
δομής, 5.2 επέκταση υπάρχουσας δομής, 5.3 μετεγκατάσταση δομής, 5.4 αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση)
υπάρχουσας δομής, 5.5 κατάργηση υπάρχουσας δομής.
6. Ένταξη νέων προγραμμάτων στη άδεια.
7. Αλλαγή διακριτικού τίτλου.
Τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, για έναν εκ των ανωτέρω

Άρθρο 6
Μεταβίβαση αδειών
Για τη μεταβίβαση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο κατατίθεται αίτηση που συνοδεύεται από:
α) Τη Σύμβαση Μεταβίβασης αναπόσπαστο μέρος της
οποίας είναι ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός,
εφόσον απαιτείται δημοσίευση, η το τελευταίο κατατεθειμένο Ε3 ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου ή
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
και Νομικών Οντοτήτων, του μεταβιβάζοντος και του
αποκτώντος την άδεια. Η σύμβαση θα πρέπει να είναι
επικυρωμένη από δικηγόρο και να περιλαμβάνει κατ
ελάχιστο: τους όρους και το τίμημα της μεταβίβασης,
καθώς και τις μεταβιβαζόμενες υποδομές.
β) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης δικαιολογητικά τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο
και για τον αποκτώντα την άδεια, ανάλογα με το αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων.
γ) Δήλωση του μεταβιβάζοντος του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν

Άρθρο 5
Επικαιροποίηση άδειας
Για την επικαιροποίηση των αδειών Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31 Μαΐου
κάθε δεύτερο έτος, με τη διαδικασία της αναγγελίας του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). Για την αναγγελία
απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:
α) Δήλωση του ν. 1599/1986, με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη μεταβολής τω προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των περιπτώσεων 4, 5 και 6 και
των κτιριολογικών προδιαγραφών των περιπτώσεων 8,
και 10 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012. Εφόσον
έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης
της άδειας, με την αναγγελία κατατίθεται ταυτόχρονο
ανεξάρτητη αίτηση τροποποίησης με τη σχετική τεκμηρίωση-δικαιολογητικά και εφαρμόζονται οι ισχύουσες
ρυθμίσεις των όρων της αδειοδότησης ανάλογα με το
είδος της μεταβολής.
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου
αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
γ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου
αυτά απαιτούνται για την έκδοση της άδειας και
δ) παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο).
ε) χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για τις περιπτώσεις των τροποποιήσεων λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης που απαιτούν διατύπωση γνώμης.
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μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι τους υπό μεταβίβαση
άδειας. Στο βαθμό που έχουν μεταβληθεί οι κτηριολογικοί όροι θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση άδειας
για λόγους μεταβολής κτηριολογικής φύσης σύμφωνα
με το οικείο άρθρο της παρούσας.
δ) παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο).
ε) χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για τις περιπτώσεις των τροποποιήσεων λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης που απαιτούν διατύπωση γνώμης.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση καταργεί τις ρυθμίσεις της
10136/ΙΑ/18-11-2012 και 10138/ΙΑ/18-11-2012, (ΦΕΚ
3057/Β΄) κατά το μέρος που αφορά τα κριτήρια αδειοδότησης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. αποφ. 292/1/18.12.2018
(5)
Χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΕΡΒΕΝΤ ΚΡΕΝΤΙΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΚΡΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)» σύμφωνα με το
ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η 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 τελευταία 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,
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)» (ΦΕΚ Α΄ 139),
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ε) την ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος 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 Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της
Τράπεζας της Ελλάδος «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β΄ 2376),
ζ) την αριθμ. 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),
η) το από 29.09.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 3522/29.09.2017)
έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΕΡΒΕΝΤ
ΚΡΕΝΤΙΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)»
(εφεξής η «αιτούσα»), με το οποίο αιτείται την παροχή
άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015, μετά των
συνημμένων αυτού,
θ) τα υπ΄ ΑΠ ΔΕΠΣ 1193/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 3856/27.11.2017
και υπ΄ ΑΠ ΔΕΠΣ 309/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 925/28.03.2018 έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος προς την αιτούσα, με
τα οποία της κοινοποιήθηκαν ελλείψεις όσον αφορά στην
πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου και ζητήθηκαν
τροποποιήσεις ή/και διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων
εγγράφων,
ι) το υπ΄ ΑΠ ΔΕΠΣ 1216/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 3882/04.12.2017
έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδας προς την Κεντρική
Τράπεζα Ιταλίας αναφορικά με την παροχή πληροφοριών στα πλαίσια της αξιολόγησης του αιτήματος χορήγησης άδειας δεδομένης της υπαγωγής της αιτούσας σε
όμιλο εταιρειών με έδρα την Ιταλία, και το υπ΄ ΑΠ ΔΕΠΣ
164/17.01.2018 έγγραφο της Κεντρικής Τράπεζας της
Ιταλίας προς την Τράπεζα της Ελλάδας, δια του οποίου
κοινοποιήθηκαν πληροφορίες προς απάντηση του ερωτήματος της Τράπεζας της Ελλάδας,
ια) το από 07.02.2018 (ΑΠ ΔΕΠΣ 525/08.02.2018) έγγραφο της αιτούσας προς την Τράπεζα της Ελλάδας, δια
του οποίου υποβλήθηκαν συμπληρωματικά και τροποποιημένα έγγραφα προς αξιολόγηση της αίτησης, καθώς
και τα από 28.12.2017 και από 06.06.2018 έως 19.11.2018
έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
της αιτούσας προς την Τράπεζα της με συμπληρωματικά
έγγραφα,
ιβ) το από 10.12.2018 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
«ΤΣΕΡΒΕΝΤ ΚΡΕΝΤΙΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
(Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)» για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις, καθώς πληρούνται στο σύνολό τους οι

71198

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02060303112180012*

