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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 5643

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Καθορισμός αριθμού των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την
Αειφορία (Κ.Ε.Α.).

Αριθμ. 211108/Ε2
(1)
Καθορισμός αριθμού των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την
Αειφορία (Κ.Ε.Α.).

2

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MUHAMMAD
(επ.) ZESHAN (όν.) του Muhammad Zaman.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον NADIM (επ.)
MUHAMMAD (όν.) του Sadiq.

4

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον DIMITROV (επ.)
GEORGI (όν.) του Ivanov.

5

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών
2019.

6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν με σύμβαση αορίστου χρόνου του Δήμου Γρεβενών κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2019.

7

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2019.

8

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των μονίμων
υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2019.

9

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων και Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σοφάδων για το έτος 2019.

10

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του
ν. 4537/2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 18 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Τις με αριθ. Γ2/1242/8.3.1993 (ΦΕΚ 175 Β'),
Γ2/2352/28.4.1993 (ΦΕΚ 306 Β'), Γ2/2227/23.3.1995
(ΦΕΚ 261 Β'), Γ2/3219/11.5.1995 (ΦΕΚ 451 Β'),
Γ2/5861/23.10.1997 (ΦΕΚ 987 Β'), Γ2/2290/24.3.1998
(ΦΕΚ 332 Β'), Γ2/4401/15.7.1998 (ΦΕΚ 839 Β'),
Γ2/4402/15.7.1998 (ΦΕΚ 839 Β'), Γ2/6773/8.12.1998
(ΦΕΚ 1281 Β'), 72942/Γ2/11.7.2002 (ΦΕΚ 909 Β'),
134908/Γ2/26.11.2004 (ΦΕΚ 103/τ. Β'/2005), 66659/
Γ7/3.7.2006 (ΦΕΚ 993 Β'), 101102/Γ7/29.7.2008 (ΦΕΚ
1972 Β'), 133300/Γ7/16.10.2008 (ΦΕΚ 2248 Β'), 164122/
Γ7/17.12.2008 (ΦΕΚ 2628 Β'), 43074/Γ7/17.4.2012, 70831/
Δ2/26.4.2016 (ΦΕΚ 1361 Β'), 70828/Δ2/26.4.2016 (ΦΕΚ
1415 Β'), 133428/Δ2/12.8.2016 (ΦΕΚ 2864 Β'), 133431/
Δ2/12.8.2016 (ΦΕΚ 2864 Β'), 29375/Δ2/21.2.2018 (ΦΕΚ
684 Β'), 29369/Δ2/21.2.2018 (ΦΕΚ 684 Β') υπουργικές
αποφάσεις Υπ. Παιδείας περί ίδρυσης Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
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5. Το με αριθμό 53/24-9-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του τμήματος Α' της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Υπ.Π.Ε.Θ. σχετικά με το πλήθος των ενεργών δημόσιων σχολικών μονάδων, μαθητών και
εκπαιδευτικών ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018 - 2019.
6. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/388/156985/Β1/21-9-2018 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)
ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

Κ.Ε.Α.

Αριθμός
Μελών

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Παρανεστίου

7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ

Σουφλίου

7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Φιλίππων

7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Βιστωνίδας

7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Μαρώνειας

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Αθήνας

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαυρίου

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Αμαρουσίου

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Πάρκου Αντώνη Τρίτση

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Αργυρούπολης

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ελευσίνας

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Δραπετσώνας

9

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

Ευεργέτουλα

7

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

Βαθέος

6

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

Ομηρούπολης

6

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Μεσολογγίου

6

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Θέρμου

5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

Κλειτορίας - Ακράτας

9

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

Κρεστένων

7

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενών

5

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριάς

6

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

Βελβεντού - Σιάτιστας

7

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Μελίτης

6

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

Αράχθου

6

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Φιλιατών

6

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κόνιτσας

6

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πραμάντων

5

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Φιλιππιάδας

6

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μουζακίου

7

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

Κισσάβου - Ελασσόνας

9

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μακρυνίτσας

9

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Περτουλίου - Τρικκαίων

7

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Λιθακιάς

6

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρας

6
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ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ιθάκης

6

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδας

5

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θέρμης

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκης

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ελευθερίου Κορδελιού

9

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

Νάουσας

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς

6

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

Έδεσσας - Γιαννιτσών

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

Ανατολικού Ολύμπου

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

Ποροΐων

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρναίας

7

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρχανών

9

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ιεράπετρας - Νεάπολης

6

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ανωγείων

6

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Βάμου

7

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πεταλούδων Ρόδου

8

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Κορθίου

5

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Νέας Κίου

7

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Καστρίου

6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σικυωνίων

6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Μολάων

6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτας

8

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Θήβας

7

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

Διρφύων - Μεσσαπίων

8

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καρπενησίου

5

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Στυλίδας -Υπάτης

7

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

Άμφισσας

5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MUHAMMAD
(επ.) ZESHAN (όν.) του Muhammad Zaman.
Δυνάμει της 225/14/21-12-2017 καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών, η οποία εκδόθηκε δυνάμει
του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α’/
22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και δημοσιεύεται δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 του ιδίου
ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, λόγω τελωνειακής παράβασης του άρθρου 155 παρ. 1 περ. β και 2 περ. ζ του
ιδίου ως άνω νόμου, στον MUHAMMAD (επ.) ZESHAN
(όν.) του Muhammad Zaman, γεννηθέντα την 03/12/1988
στο Πακιστάν, πρώην κάτοικος Αμπελοκήπων Θεσσα-

λονίκης, οδός Κανάκη, αριθμός 62, και ήδη αγνώστου
διαμονής για την Υπηρεσία, όπως προκύπτει από τη με
αριθμ. πρωτ. 1507/18/269632 Βεβαίωση Αγνώστου Διαμονής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάτοχος
του αριθμ. 74695/07-01-2014 Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(€ 1.500,00). Κατά της ανωτέρω Καταλογιστικής Πράξης
επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου
Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός τριάντα (30) ημερών
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
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(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον NADIM (επ.)
MUHAMMAD (όν.) του Sadiq.
Δυνάμει της 477/15/01-03-2018 καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών, η οποία εκδόθηκε δυνάμει
του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α’/
22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και δημοσιεύεται δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 του ιδίου ως
άνω νόμου, καταλογίζουμε, λόγω τελωνειακής παράβασης του άρθρου 155 παρ. 1 περ. β και 2 περ. ζ του ιδίου
ως άνω νόμου, στον NADIM (επ.) MUHAMMAD (όν.) του
Sadiq και της Shamshad, γεννηθέντα την 09/10/1995
στο Πακιστάν, πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός
Αγίας Σοφίας, αριθμός 35, και ήδη αγνώστου διαμονής
για την Υπηρεσία, όπως προκύπτει από τη με αριθμ.
πρωτ. 1507/16/1429527 βεβαίωση Αγνώστου Διαμονής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόχου
του αριθμ. 41982 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία,
εκδοθέν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στερουμένου Α.Φ.Μ., πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (€ 1.500,00). Κατά της ανωτέρω Καταλογιστικής
Πράξης επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον του
αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός τριάντα (30)
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον DIMITROV (επ.)
GEORGI (όν.) του Ivanov.
Δυνάμει της 412/15/01-03-2018 καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών, η οποία εκδόθηκε δυνάμει
του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α’/
22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και δημοσιεύεται δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 του ιδίου
ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, λόγω τελωνειακής παράβασης του άρθρου 155 παρ. 1 περ. β και 2 περ. ζ του
ιδίου ως άνω νόμου, στον DIMITROV (επ.) GEORGI (όν.)
του Ivanov και της Ivanka, γεννηθέντα την 15/06/1995
στη Βουλγαρία, πρώην κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Ρήγα Φεραίου, αριθμός 19, και ήδη αγνώστου
διαμονής για την Υπηρεσία, όπως προκύπτει από τη με
αριθμ. πρωτ. 1507/18/205529 Βεβαίωση Αγνώστου
Διαμονής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
κατόχου του αριθμ. 645147195/10-04-2014 Δελτίου
Ταυτότητας εκδοθέντος από τις βουλγαρικές αρχές, στερουμένου ελληνικού Α.Φ.Μ., πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00). Κατά της ανωτέρω
Καταλογιστικής Πράξης επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου,
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εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
Ι

Αριθμ. αποφ. 1448
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας
των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16-12-2015/τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
Τις έκτακτες, ή εποχικές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους για την αντιμετώπιση των αναγκών της φύλαξης
των εγκαταστάσεων του Δήμου, για την αποκομιδή των
απορριμμάτων και διαμόρφωση χώρων πρασίνου, για τη
συντήρηση σχολικών κτιρίων, τοποθετήσεις εξέδρων σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις και εθνικές επετείους, αποκαταστάσεις βλαβών στα δημοτικά δίκτυα και κτίρια και για
τον αποχιονισμό, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
5. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 17.798,40 ευρώ
και αναλύεται ως ακολούθως:
- ΚΑ 20-6012.002 υπερωριακή απογευματινή εργασία
υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ευρώ
17.798,40.
6. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ανωτέρω Κ.Α. του Προϋπολογισμού του
Δήμου, οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση είκοσι τριών (23) υπαλλήλων του Δήμου, για το έτος
2019, για 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως , με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των
προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γρεβενά, 6 Δεκεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 1452
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν με σύμβαση αορίστου χρόνου του Δήμου Γρεβενών κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16-12-2015 τ.Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την αριθμ. 54/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση λειτουργία σε 24ωρη βάση της υπηρεσίας Καθαριότητας καθώς
και η λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπηρεσιών Καθαριότητας και Μαθητικής Εστίας.
5. Την αριθμ. 36454/16/3/2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με
την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 844/
30-3-2016 ΦΕΚ τ.Β΄.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη υπερωριακή
απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας και Μαθητικής Εστίας για την κάλυψη εκτάκτων, απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από
την εφαρμογή του ν. 3852/2010 αφού τα όρια του νέου
Δήμου είναι διευρυμένα. Η έλλειψη προσωπικού λόγω
συνταξιοδοτήσεων δυσχεραίνει το πρόβλημα, αφού ο
όγκος δουλειάς έχει επιμεριστεί στους εναπομείναντες
υπαλλήλους και αυτό επιβάλλει την απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών Καθαριότητας και Μαθητικής
Εστίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 8.722,56 ευρώ
και αναλύεται ως ακολούθως:
- ΚΑ 15-6022.001 υπερωριακή εργασία Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών Υπηρεσίας Μαθητικής Εστίας ευρώ
1.169,28.
- ΚΑ 20-6022.001 υπερωριακή εργασία Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών υπηρεσίας Καθαριότητας ευρώ
7.553,28.
8. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ανωτέρω ΚΑ του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών οκτώ (8) υπαλλήλων της
υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου που υπηρετούν με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για
το έτος 2019, για 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως , με
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την
κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
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Β. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών ενός (1) υπαλλήλου της Μαθητικής Εστίας για το έτος 2019, για 16 ώρες μηνιαίως , με
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την
κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γρεβενά, 6 Δεκεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1451
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16-12-2015 τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
Τις έκτακτες, ή εποχικές ή επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες που δημιουργούνται κατά καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους για την αντιμετώπιση των αναγκών της φύλαξης των εγκαταστάσεων του Δήμου τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, τις αποκαταστάσεις βλαβών στα δημοτικά
δίκτυα και κτίρια, για την αποκομιδή των απορριμμάτων,
τοποθετήσεις εξεδρών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και
εθνικές επετείους και τον αποχιονισμό, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
6. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 7.992 ευρώ και
αναλύεται ως ακολούθως:
-ΚΑ 20-6022.001 υπερωριακή απογευματινή εργασία
υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ευρώ
6.741,60.
-Κ.Α 30.6022.001 υπερωριακή απογευματινή εργασία
υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού ευρώ 1.250,4.
7. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ανωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού του
Δήμου, οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:
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Α. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση οκτώ (8) υπαλλήλων του Δήμου της υπηρεσίας
Καθαριότητας και ενός (1) υπαλλήλου της υπηρεσίας
Ηλεκτροφωτισμού που υπηρετούν με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για το έτος 2019, για
20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως , με την προβλεπόμενη
από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
Β. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γρεβενά, 6 Δεκεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1449
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των μονίμων
υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την αριθμ. 54/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση λειτουργία σε 24ωρη βάση της υπηρεσίας Καθαριότητας καθώς
και η λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπηρεσιών Καθαριότητας και Μαθητικής Εστίας.
5. Την αριθμ. 36454/16/3/2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με
την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 844/
30-3-2016 ΦΕΚ τ.Β΄.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας και Μαθητικής
Εστίας για την κάλυψη εκτάκτων, απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή
του ν. 3852/2010 αφού τα όρια του νέου Δήμου είναι
διευρυμένα. Η έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων δυσχεραίνει το πρόβλημα, αφού ο όγκος δουλειάς έχει επιμεριστεί στους εναπομείναντες υπαλλήλους
και αυτό επιβάλλει την απασχόληση προσωπικού των

Τεύχος Β’ 5643/14.12.2018

υπηρεσιών Καθαριότητας και Μαθητικής Εστίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 20.417,28 ευρώ
και αναλύεται ως ακολούθως:
- ΚΑ 15-6012.002 υπερωριακή εργασία Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών Υπηρεσίας Μαθητικής Εστίας ευρώ
1.449,60.
- ΚΑ 20-6012.002 υπερωριακή εργασία Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών υπηρεσίας Καθαριότητας ευρώ
18.967.68.
8. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ανωτέρω ΚΑ του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών είκοσι ενός (21) υπαλλήλων της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για το
έτος 2019, για 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως , με την
προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών
του Δήμου.
Β. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών ενός (1) υπαλλήλου της Μαθητικής Εστίας για το έτος 2019, για 16 ώρες μηνιαίως , με
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την
κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γρεβενά, 6 Δεκεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1631/2018
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων και Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων για το έτος 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδάφια δ και θ του άρθρου
58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ τ.Α΄/87/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/
13-7-2010) «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και των
αριθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22.07.2010 και
20868/29.09.2010 διευκρινιστικών εγκυκλίων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή του
ανωτέρω Νόμου.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) Εγκύκλιο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου
Β' του ν. 4354/2015».
5. Την αριθμ. 153/2016 (ΑΔΑ:ΨΕΖΒΩ1Μ-ΑΦΛ) Απόφαση Δημάρχου Σοφάδων για τον ορισμό υπεύθυνου
υπαλλήλου για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών
των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων.
6. Την αριθμ. πρωτ. 17821/193801/01.10.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας για την ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σοφάδων, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2714/τ.Β'/10.10.2014.
7. Την αριθμ. πρωτ. 7427/87373/27.06.2016 (ΑΔΑ:
69ΘΑΟΡ10-Θ3Α) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας
για την ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην Δημοτική
Ενότητα Ρεντίνας του Δήμου Σοφάδων, περίληψη της
οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2136/τ.Β'/11.07.2016
(ΑΔΑ: 69ΘΑΟΡ10-Θ3Α).
8. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης
για τους κάτωθι υπαλλήλους αφού πέραν του ωραρίου
εργασίας τους είναι υποχρεωμένοι να διεκπεραιώνουν
τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζει:
Α) Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι
31.12.2019, η οποία δε θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως, για την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου Σοφάδων,
κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού, η οποία έχει οριστεί ως υπεύθυνη για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σοφάδων.
Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται
ως επί των πλείστων τις απογευματινές ώρες και εκτός
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
Β) Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι
13.12.2019, η οποία δε θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο, για τους Ληξιάρχους των κάτωθι
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σοφάδων:
1. Δημοτική Ενότητα Άρνης για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
2. Δημοτική Ενότητα Ταμασίου για μία (1) μόνιμη
υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών.
3. Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας για έναν (1) μόνιμο
υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών.
4. Δημοτική Ενότητα Μενελαΐδας για έναν (1) μόνιμο
υπάλληλο κατηγορίας TE Τεχνολόγων Γεωπονίας.
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Τα καθήκοντα των Ληξιάρχων εντάσσονται στα έκτακτα και απρόβλεπτα, έχουν να κάνουν με την τέλεση
πολιτικών γάμων και με την καταχώρηση ληξιαρχικών
πράξεων θανάτου τις απογευματινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες και την ανάλογη έκδοση αποσπασμάτων
ληξιαρχικών πράξεων που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
Γ) Η ωριαία αμοιβή των ανωτέρω ορίζεται στο άρθρο
20 του ν. 4354/2015 και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.
10-6012.01 και Κ.Α.: 10-6012.02 οικ. έτους 2019.
Δ) Η κατανομή των ωρών απασχόλησής τους θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση Δημάρχου αναλόγως των
υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σοφάδες, 6 Δεκεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 290/2/27.11.2018
(10)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του
ν. 4537/2018.
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 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. 4537/2018 «Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες
πληρωμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 84) και ιδίως τα
άρθρα 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 23 και 104 αυτού,
δ) τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών της 08.11.2017 σχετικά με τις πληροφορίες
που πρέπει να παρέχονται για την απόκτηση άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων
ηλεκτρονικού χρήματος και για την καταχώριση των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού δυνάμει
του άρθρου 5 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366
(EBA/GL/2017/09),
ε) την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων («ΕΠΑΘ») της Τράπεζας της Ελλάδος
αριθμ. 9/13/2.5.2011 «Παροχή άδειας λειτουργίας στο ίδρυ-
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

μα πληρωμών με την επωνυμία «INTERNATIONAL EXPRESS
REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
στ) την απόφαση της ΕΠΑΘ αριθ. 280/10/23.7.2018
«Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών πληρωμών από την
εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL EXPRESS
REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει του ν. 4537/2018» και την απόφαση ΕΠΑΘ
υπ’ αριθ. 283/1/17.9.2018 «Παράταση απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών πληρωμών από το ίδρυμα πληρωμών
“INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”»,
ζ) το υπ’ ΑΠ ΔΕΕΕ 210/26.03.2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδας προς όλα τα Ιδρύματα Πληρωμών κατά
το οποίο ζητήθηκε η υποβολή αιτήματος προς αδειοδότηση βάσει του ν. 4537/2018 συνοδευόμενο από συγκεκριμένα στοιχεία με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αυτών την 30.04.2018,
η) το από 13.07.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 2210/13.07.2018) έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL
EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «αιτούσα») με το οποίο αιτείται την
χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4537/2018, μετά των
συνημμένων αυτού,
θ) το υπ’ ΑΠ ΔΕΕΕ 582/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 3112/
26.07.2018 έγγραφο και τα από 04.09.2018 και
10.09.2018 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
της Τράπεζας της Ελλάδας προς την αιτούσα αναφορικά με την κοινοποίηση ελλείψεων ως προς τα υποβληθέντα έγγραφα προς αξιολόγηση της αίτησης αδειοδότησης καθώς και το υπ’ ΑΠ ΔΕΕΕ 684/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
3543/07.09.2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδας,
δια του οποίου κοινοποιήθηκαν στην αιτούσα εκ νέου

Τεύχος Β’ 5643/14.12.2018

ελλείψεις των υποβληθέντων εγγράφων και κλήθηκε
σε ακρόαση,
ι) τα υπ’ ΑΠ ΔΕΕΕ 2629/20.08.2018, 3228/05.10.2018
και 3245/08.10.2018 έγγραφα της αιτούσας προς την
Τράπεζα της Ελλάδας, καθώς και τα από 09.09.2018 και
12.09.2018 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με
τα οποία υποβλήθηκαν πρόσθετα στοιχεία για την αξιολόγηση της αίτησης,
ια) τα υπ’ ΑΠ ΔΕΕΕ 769/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 3801/10.10.2018
και υπ’ ΑΠ ΔΕΕΕ 823/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 3930/19.10.2018
έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος προς την αιτούσα,
ιβ) τα υπ’ ΑΠ ΔΕΕΕ 3325/12.10.2018, 3592/30.10.2018
και 3598/31.10.2018 έγγραφα της αιτούσας προς την
Τράπεζα της Ελλάδας, με τα οποία υποβλήθηκε το σύνολο των εκκρεμών στοιχείων προς συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του ν. 4537/2018,
ιγ) το από 09.11.2018 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών προς
την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων,
αποφασίζει:
να χορηγήσει στην εταιρεία με την επωνυμία
«INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών προκειμένου να παρέχει την υπηρεσία
πληρωμών του εδαφίου στ΄ (υπηρεσίες εμβασμάτων) της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018.
Η παρούσα να καταχωρηθεί στο δημόσιο μητρώο
στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδας, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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