
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8056/5.2.2019 (ΦΕΚ 
τ.B΄ 431/14.02.2019) απόφασης του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς επι-
στημονικής επιτροπής με αντικείμενο την εξέτα-
ση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της 
εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης» - Ορισμός 
μέλους.

3 Τροποποίηση - συμπλήρωση οργανισμού του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI RAZA του 
MOHAMMAD YASIN.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών στον TANVEER 
HUSSAIN του FAQIR.

6 Χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από 
δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επω-
νυμία «EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την 
ΠΕΕ 118/19.05.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της. 

   Με την Φ.42427/2018/0024293/26-02-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 

(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 15-03-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ 
(όνομα) ΦΙΛΛΟΝΟΡΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΚ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-1987, και κατοικεί στο 
Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 1520/19/07-02-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

     Αριθμ. 22522 (2)
Τροποποίηση της 8056/5.2.2019 (ΦΕΚ 431/B΄/

14.02.2019) απόφασης του Υπουργού Δικαι-

οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων «Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς 

επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την 

εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστη-

μα, της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης» - 

Ορισμός μέλους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο α΄ του ν. 2408/1996 

(ΦΕΚ 104 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του σωφρονιστικού συ-
στήματος και του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1040

11893



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ11894 Τεύχος Β’ 1040/28.03.2019

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως ισχύει και

ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).

2) Την υπ’ αριθμ. 8056/5.2.2019 (ΦΕΚ τ.B΄ 431/ 
14.02.2019) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία 
συστήθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή.

3) Την ανάγκη ορισμού νέων μελών στην ως άνω επι-
τροπή.

4) Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 8056/5.2.2019 (ΦΕΚ
τ.B΄431/14.02.2019) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εξής:

Ι) Ορίζεται η Κωνσταντίνα Χατζή του Χαραλάμπους, 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
με βαθμό Α΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
μέλος στη διαρκή επιστημονική επιτροπή με αντικείμενο 
την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, 
της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης.

ΙΙ) Ορίζεται η Μαρίτα Λιόντου του Αθανασίου, Δικη-
γόρος Αθηνών, αναπληρωματικό μέλος του Γρηγορίου 
Τσόλια του Βασιλείου, Δικηγόρου Αθηνών στη διαρκή 
επιστημονική επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των 
επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της εισαγωγής της 
τεχνητής νοημοσύνης.

ΙΙΙ) Το υπό σημείο Ι ως άνω μέλος θα εκτελεί χρέη γραμ-
ματέα στην ως άνω επιτροπή.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 8056/5.2.2019 (ΦΕΚ τ.B΄ 431/ 
14.02.2019) απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι

      Αριθμ. Γ2α/13284/16 (3)
Τροποποίηση - συμπλήρωση οργανισμού του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 6 του ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγ-

χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄37), όπως ισχύει,

2. την παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χω-
ρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 241), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 
του άρθρου 49 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση δια-

στημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό 
Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού 
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (Α΄200) 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 90 του
ν. 4583/2018, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 
54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
(Α΄174), όπως ισχύει,

3. το άρθρο 165 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄43),

4. το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98),

5. το υπ΄ αριθ. π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνω-
σης Νοσοκομείων» (Α΄32),

6. το υπ΄ αριθμ. π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄116),

7. το υπ΄ αριθμ. π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208),

8. το υπ΄ αριθμ. 88/2018 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160),

9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄2144), όπως 
ισχύει,

10. την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Υ29/08-10-2015 απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(Β΄2168),

11. την υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ.38856/10-04-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» (Β΄1229), όπως ισχύει,

12. τις υπ΄ αριθμ. 3752/4-4-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ), 7592/30-5-2013, 25494/8-12-2014, 4956/10-2-2016, 
3370/2-2-2017 και 75367/4-12-2018 εισηγήσεις της 5ης 
Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,

13. τις υπ’ αριθμ. 26η/31-05-2013 (ΘΕΜΑ 1ο) και 
93η/14-12-2018 συνεδριάσεις του ΚΕΣΥΠΕ,

14. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/7039/28-01-2019 εισήγη-
ση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας,

15. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.400 ευρώ 
και ειδικότερα σε βάρος του λογ. 2120104002 του Ειδι-
κού Φορέα 1015.901, αποφασίζουμε:

Στην υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ.38856/10-04-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄1229) που αφορά στον ορ-
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γανισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρισας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ΄ 
αριθ. Υ4α/50171/20-08-2014 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄2330), Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄3884), Γ2α/33021/02-08-2018 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄3387) και Γ2α/51825/14-09-2018 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β΄4816) επέρχονται οι κάτωθι 
τροποποιήσεις:

ΑΡΘΡΟ 1
Στην παρ. 1, του άρθρου 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και ειδικότερα:
1. στο Χειρουργικό Τομέα οι λέξεις «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-

ΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ» αντικαθίσταται με τις λέξεις «ΠΑΝΕΠΙΣ-
ΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΣΥ» και εντάσσεται με 
στοιχείο (13) ένα (1) Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσω-
πικής Χειρουργικής.

2. Στον Εργαστηριακό Τομέα οι λέξεις «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» αντικαθίσταται με τις λέξεις «ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΣΥ» και εντάσσε-
ται με στοιχείο (12) ένα (1) Κυτταρολογικό Τμήμα.

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο 
άρθρο παραμένει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI RAZA του 

MOHAMMAD YASIN.

          Με την 157/2016/2018 καταλογιστική [ράξη του Προ-
ϊσταμένου του Α' Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε 
βάρος του ALI RAZA του MOHAMMAD

YASIN, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%): 30,00 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο: 1.536,00 ΕΥΡΩ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (50 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

  Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον TANVEER 

HUSSAIN του FAQIR.

  Με την 92/2016/2018 καταλογιστική πράξη του Προ-
ϊσταμένου του Α' Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε 
βάρος του TANVEER HUSSAIN του FAQIR, αγνώστου δι-
αμονής, τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%) : 30,00 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο: 1.536,00 ΕΥΡΩ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (60 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

        Αριθμ. απόφ. 304/2/15.3.2019 (6)
Χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από 

δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επω-

νυμία «EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» 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 τροποποίηση της με την πράξη Εκτελεστι-
κής 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) τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(ΦΕΚ Α' 176), και ιδίως το άρθρο 1,

δ) τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νο-
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 139),

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

στ) την υπ' αριθ. 195/1/29.07.2016 απόφαση της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Αναθεώρηση του Κώδικα 
Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β' 2376),

ζ) την υπ' αριθ. 281/5/17.3.2009 απόφαση της Επιτρο-
πής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Πρόληψη της χρησιμοποίησης 
των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος 
πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργα-
νισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρα-
τίας» (ΦΕΚ Β' 650),

η) το από 18.02.2019 εισηγητικό σημείωμα των Διευ-
θύνσεων Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και Επιθε-

ώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών προς την Επιτροπή 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, αποφασίζει:

να χορηγήσει άδεια στην εταιρεία με την επωνυμία 
«EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» για τη δια-
χείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς 
πληρούνται στο σύνολό τους οι όροι που προβλέπονται 
στον ν. 4354/2015 και στην ΠΕΕ 118/19.05.2017.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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