
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 164/2/13.12.2019 
Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρω-

μών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήμα-

τος και την καταχώριση των παρόχων της υπη-

ρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, 

β) την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής 

συμμετοχής, γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοι-

κητικού Συμβουλίου και άλλων, δ) τον καθορισμό 

ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγ-

γελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύ-

ησης, ε) τους κανόνες εποπτείας, στ) την τήρηση 

μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
α. τα άρθρα 2 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος (ΦΕΚ 298/Α’/1927),
β. τις διατάξεις του ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις 
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α’), 
και ιδίως την παρ. 6 του άρθρου 5, τις παρ. 5 και 7 του 
άρθρου 6, την παρ. 1 του άρθρου 9, το άρθρο 16, την 
παρ. 8 του άρθρου 19, την παρ. 6 του άρθρου 20, την 
παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23, την παρ. 6 του άρθρου 
29, την παρ. 7 του άρθρου 37 αυτού,

γ. τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Δεύτερου Μέ-
ρους του ν. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας 
και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση 
Θεμάτων Χρηματοπιστωτικού Χαρακτήρα - Κύρωση της 
Σύμβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 218 Α’), και ιδίως την παρ. 4 
και 5 του άρθρου 12 αυτού, 

δ. τις διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και κα-
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο-
κρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α’), και ιδίως τα άρθρα 1 έως 
54 αυτού,

ε. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλί-
ου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών 

καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά 
με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία 
των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287/63, 29.10.2013), 
και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 και το στοιχείο 28 του Προ-
οιμίου αυτού,

στ. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 
Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την 
τροποποίηση της αριθ. 716/2009/ΕΚ απόφασης και την 
κατάργηση της 2009/78/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής 
(ΕΕ L 331/12, 15.12.2010), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού,

ζ. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/2055 της Επιτροπής 
της 23ης Ιουνίου 2017 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με-
ταξύ αρμόδιων αρχών ως προς την άσκηση του δικαιώ-
ματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 
από ιδρύματα πληρωμών (ΕΕ L 294/1, 11.11.2017),

η. την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΠΕΕ) 142/11.6.2018 υπ’ αριθμ. «Διαδικασία 
α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πι-
στωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση 
ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και
γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβου-
λίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 2674 Β’),

θ. την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστω-
τικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΠΘ) υπ’ 
αριθμ. 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης 
των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πι-
στωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανι-
σμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» 
(ΦΕΚ 650 Β’), 

ι. τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται για την απόκτηση άδειας λειτουργίας των 
ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονι-
κού χρήματος και για την καταχώριση των παρόχων 
υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού δυνάμει του 
άρθρου 5 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 
(EBA/GL/2017/9),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ια. τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχι-
στου χρηματικού ποσού της ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης στο πλαίσιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 
(EBA/GL/2017/8),

ιβ. ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Γενικές αρχές
1.1 Το παρόν Κεφάλαιο θεσπίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας ιδρύματος πληρωμών (εφεξής ΙΠ) κατά την 
έννοια του στοιχείου 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 
(ΦΕΚ 84 Α’) και εφαρμόζεται στους αιτούντες άδεια για 
την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών 
των περ. α) έως ζ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018 ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών και 
της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού της περ. η) 
του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018.

1.2 Τα στοιχεία και οι πληροφορίες του παρόντος Κε-
φαλαίου παρέχονται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον 
αιτούντα με την υποβολή της «Αίτησης για τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδρύματος Πληρωμών» 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας, συνοδευόμενης από 
τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 
οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτη-
σης και πρέπει να είναι αληθή, πλήρη, ακριβή και επι-
καιροποιημένα. Για τα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες 
υπάρχει η υποχρέωση τήρησης υπηρεσιακού-επαγγελ-
ματικού απορρήτου του άρθρου 25 του ν. 4537/2018 και 
του άρθρου 54 του ν. 4261/2014 από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, με την επιφύλαξη της εφαρμοστέας ενωσιακής 
νομοθεσίας και των εθνικών απαιτήσεων και διαδικασι-
ών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, 
διόρθωσης, ακύρωσης ή αντίταξης αντιρρήσεων.

1.3 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προτίθενται 
να παρέχουν αποκλειστικά την υπηρεσία πληροφοριών 
λογαριασμού της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 
του ν. 4537/2018, υποβάλλουν «Αίτηση για την καταχώ-
ριση στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/2018 του 
παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού» του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας, συνοδευόμενη από τα 
εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, σύμ-
φωνα με το Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας.

1.4 Οι αιτούντες οφείλουν να συμμορφώνονται και να 
τηρούν το σύνολο των διατάξεων, που εφαρμόζεται σε 
αυτά. Το επίπεδο λεπτομέρειας του περιεχομένου της 
αίτησης πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθος και την 
εσωτερική οργάνωση του αιτούντος, καθώς και με τη 
φύση, την κλίμακα, την πολυπλοκότητα και τον βαθμό 
επικινδυνότητας της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών, που 
προτίθεται να παρέχει ο αιτών.

1.5 Στο πλαίσιο υποβολής της αίτησης και των απαι-
τούμενων στοιχείων και πληροφοριών στην Τράπεζα της 
Ελλάδος ο αιτών δεν παραπέμπει σε εσωτερικές διαδι-

κασίες ή σε άλλα έγγραφά του, αλλά παραθέτει αυτού-
σια τα αποσπάσματα, στα οποία επιθυμεί να αναφερθεί 
επισημαίνοντας την πηγή τους.

1.6 Τα πιστοποιητικά, που υποβάλλονται για τους 
σκοπούς της παρούσας, πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και να έχουν επικυ-
ρωθεί και μεταφρασθεί νομίμως στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα.

1.7 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά πρόσθε-
τα στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις που εύλογα 
απαιτούνται για εποπτικούς σκοπούς οποτεδήποτε κρι-
θεί απαραίτητο κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ή/και 
κατά τη λειτουργία του ΙΠ από τα υπόχρεα πρόσωπα, τα 
οποία της τα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση.

1.8 Σε περίπτωση υποβολής από υπό σύσταση εται-
ρεία αίτησης, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΙΠ παρέ-
χεται από την Τράπεζα της Ελλάδος μόνο μετά από την 
κατά νόμο σύσταση της εταιρείας και εφόσον, κατά το 
χρόνο χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, το 
πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού, στον οποίο είναι 
κατατεθειμένο το μετοχικό κεφάλαιο, και το ύψος των 
ιδίων κεφαλαίων δεν υπολείπονται του ελαχίστου κατά 
νόμο ύψους του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στοιχεία για τη γνωστοποίηση ταυτότητας
2.1 Για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του αιτούντος 

απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
α. η επωνυμία του αιτούντος και ο διακριτικός τίτλος, 

εφόσον είναι διαφορετικός,
β. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το εάν πρόκειται 

για νομικό πρόσωπο που έχει ήδη συσταθεί ή βρίσκεται 
σε διαδικασία σύστασης. Κατά τη στιγμή της χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΙΠ από την Τράπεζα της 
Ελλάδος το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει ήδη συστα-
θεί,

γ. ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (εφεξής 
Γ.Ε.ΜΗ.) και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (εφεξής 
Α.Φ.Μ.) του υπό αδειοδότηση αιτούντος προσώπου, 

δ. η νομική μορφή και το επικυρωμένο αντίγραφο ή 
σχέδιο καταστατικού, με το οποίο να αποδεικνύεται η 
νομική μορφή του,

ε. η ταχυδρομική διεύθυνση των κεντρικών γραφείων 
και της καταστατικής έδρας, στ. η ηλεκτρονική διεύθυν-
ση και ο ιστότοπος, εφόσον υπάρχουν,

ζ. το όνομα ή τα ονόματα των προσώπων που είναι 
υπεύθυνα για το περιεχόμενο της αίτησης και τη διαδι-
κασία αδειοδότησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους,

η. πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αιτών εποπτεύεται 
ή εποπτευόταν από αρμόδια αρχή του χρηματοπιστω-
τικού τομέα,

θ. τυχόν ενώσεις επιχειρήσεων σε σχέση με την παροχή 
υπηρεσιών πληρωμών στις οποίες ο αιτών προτίθεται 
να προσχωρήσει,

ι. η βεβαίωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον έχει ήδη 
συσταθεί, ή σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση από εμπο-
ρικό επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο αντίστοιχο φορέα, με 
την οποία να πιστοποιείται ότι η επωνυμία που χρησιμο-
ποιείται είναι διαθέσιμη.
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3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
3.1 Στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που υποβάλ-

λεται από τον αιτούντα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

α. αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών πληρωμών, 
που ο αιτών προτίθεται να παρέχει, στην οποία μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνεται επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίον οι εν λόγω υπηρεσίες προσδιορίζονται από τον 
ίδιο τον αιτούντα ως δραστηριότητες που εμπίπτουν 
στις αιτούμενες υπηρεσίες του στοιχείου 3 του άρθρου 
4 του ν. 4537/2018,

β. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σχετικά με το αν 
θα περιέρχονται σε οποιαδήποτε στιγμή στην κατοχή 
του χρηματικά ποσά,

γ. περιγραφή της εκτέλεσης των υπηρεσιών πληρω-
μών, με λεπτομερή αναφορά όλων των συμμετεχόντων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των εξής στοιχείων για 
κάθε παρεχόμενη υπηρεσία πληρωμών:

i. διάγραμμα της ροής των χρηματικών ποσών, εκτός 
εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά την 
υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής,

ii. συμφωνίες διακανονισμού, εκτός εάν ο αιτών προ-
τίθεται να παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες εκκίνησης 
πληρωμής,

iii. σχέδια συμβάσεων μεταξύ όλων των μερών που 
συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών, συ-
μπεριλαμβανομένων των συμβάσεων με συστήματα 
πληρωμών με κάρτα, κατά περίπτωση,

iv. χρόνοι διεκπεραίωσης,
δ. αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης-πλαισίου, όπως 

ορίζεται στο στοιχείο 21 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,
ε. ο εκτιμώμενος αριθμός των εγκαταστάσεων, από τις 

οποίες ο αιτών προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες πλη-
ρωμών και/ή να ασκεί δραστηριότητες, που σχετίζονται 
με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, κατά περίπτωση,

στ. περιγραφή τυχόν επικουρικών υπηρεσιών προς 
τις υπηρεσίες πληρωμών κατά τα προβλεπόμενα στην 
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4537/2018, εφό-
σον συντρέχει τέτοια περίπτωση,

ζ. δήλωση του αιτούντος σχετικά με εάν προτίθεται να 
χορηγεί πιστώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
18 του ν. 4537/2018, και σε θετική περίπτωση εντός 
ποιων ορίων,

η. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το αν σχεδιάζει 
να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε άλλα κράτη μέλη 
του Ε.Ο.Χ. ή τρίτες χώρες μετά τη χορήγηση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος,

θ. δήλωση εάν ο αιτών προτίθεται ή όχι, εντός των 
επόμενων τριών πρώτων ετών από την έναρξη της λει-
τουργίας του, να ασκήσει ή αν ήδη ασκεί άλλου είδους 
επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 
18 του ν. 4537/2018, συμπεριλαμβανομένης της περι-
γραφής του είδους και του προβλεπόμενου όγκου των 
εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
ασκούνται σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο 
και υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 4537/2018,

ι. πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση επαγγελ-
ματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης όπως 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο V σε περίπτωση που ο 
αιτών προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες των περ. ζ) 
και η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 
(υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής και υπηρεσία πληρο-
φοριών λογαριασμού).

4. Επιχειρηματικό σχέδιο
4.1 Στο επιχειρηματικό σχέδιο, που παρέχεται από το 

αιτούν πρόσωπο, περιλαμβάνονται τα εξής:
α. σχέδιο ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών 

(marketing), το οποίο περιέχει:
i. ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 

στο σχετικό τμήμα της αγοράς πληρωμών,
ii. περιγραφή των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, 

του υλικού ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών 
(marketing) και των καναλιών διανομής,

β. για ήδη λειτουργούσα επιχείρηση ελεγμένες οικονο-
μικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό 
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, 
όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7 Α’), για τα προ-
ηγούμενα τρία οικονομικά έτη, εφόσον είναι διαθέσιμες. 
Στην περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, υπο-
βάλλεται σύνοψη της χρηματοοικονομικής κατάστασης,

γ. προϋπολογισμός για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη 
από την έναρξη λειτουργίας του, ο οποίος θα καταδει-
κνύει την ικανότητα του αιτούντος να χρησιμοποιεί τα 
κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, τους πόρους και τις 
διαδικασίες, που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία 
του. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:

i. πρόβλεψη κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμά-
των χρήσης και ισολογισμού, περιλαμβανομένων σενα-
ρίων επίτευξης του στόχου και σεναρίων ακραίων κα-
ταστάσεων, καθώς και των βασικών παραδοχών τους, 
όπως όγκος και αξία συναλλαγών, αριθμός πελατών, τι-
μολόγηση, μέσο ποσό ανά συναλλαγή, προβλεπόμενη 
αύξηση του περιθωρίου κέρδους,

ii. ανάλυση των κυριότερων εσόδων και εξόδων, των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και του πάγιου 
ενεργητικού,

iii. διάγραμμα και λεπτομερή ανάλυση των εκτιμώμε-
νων ταμειακών ροών για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας,

δ. πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια του άρ-
θρου 8 του ν. 4537/2018, συμπεριλαμβανομένου του 
ύψους και λεπτομερούς ανάλυσης της σύνθεσης του 
αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 
7 του ν. 4537/2018,

ε. πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαια-
κές απαιτήσεις και υπολογισμός αυτών σύμφωνα με τη 
μέθοδο Β’ του άρθρου 9 του ν. 4537/2018, εκτός εάν ο 
αιτών προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά την υπηρεσία 
εκκίνησης πληρωμής. Στις εν λόγω πληροφορίες συμπε-
ριλαμβάνεται:

i. ετήσια πρόβλεψη της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαί-
ων για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας σύμφωνα με τη 
μέθοδο Β’, και

ii. ετήσια πρόβλεψη των ιδίων κεφαλαίων για τα τρία 
πρώτα έτη λειτουργίας σύμφωνα με τις άλλες μεθόδους 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 του ν. 4537/2018.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56950 Τεύχος B’ 4981/31.12.2019

5. Οργανωτική δομή
5.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της οργανωτικής του 

δομής, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοι-
χεία:

α. λεπτομερές οργανόγραμμα, στο οποίο παρουσι-
άζεται κάθε διεύθυνση, τμήμα ή συναφές διαρθρωτι-
κό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του 
αρμόδιου ή των αρμόδιων προσώπων, ιδίως εκείνων 
που θα είναι υπεύθυνα για τις λειτουργίες του Εσωτερι-
κού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της 
Διαχείρισης Κινδύνων. Το οργανόγραμμα συνοδεύεται 
από περιγραφές των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 
κάθε διεύθυνσης, τμήματος ή συναφούς διαρθρωτικού 
πλαισίου σύμφωνα με τις γενικές αρχές διακυβέρνησης 
της παρ. 4 του Κεφαλαίου ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 
(ΦΕΚ 59 Α’),

β. πρόβλεψη του συνολικού αριθμού των μελών του 
προσωπικού για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας,

γ. καταγεγραμμένη πολιτική για την εξωτερική ανάθε-
ση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους και περι-
γραφή των σχετικών συμβάσεων, αναφορικά με:

i. την ταυτότητα και τη γεωγραφική θέση του παρόχου 
υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης,

ii. την ταυτότητα των προσώπων εντός του ΙΠ που είναι 
αρμόδια για καθεμία από τις δραστηριότητες εξωτερικής 
ανάθεσης σε τρίτους,

iii. σαφή περιγραφή και βασικές λεπτομέρειες των 
δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν 
σε τρίτους,

δ. αντίγραφο των σχεδίων συμβάσεων εξωτερικής 
ανάθεσης, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα:

i. έγγραφο που βεβαιώνει ότι ο εντοπισμός και η ανά-
λυση των κινδύνων που απορρέουν από την εξωτερική 
ανάθεση σε τρίτους, καθώς και η λήψη κατάλληλων μέ-
τρων για το μετριασμό τους και οι κίνδυνοι που παρα-
μένουν μετά από αυτά, είναι σε γνώση του Διοικητικού 
Συμβουλίου,

ii. έγγραφο που βεβαιώνει ότι υφίσταται σχέδιο εξόδου 
από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών με δυνατό-
τητα μεταφοράς του αντικειμένου της εξωτερικής ανά-
θεσης σε άλλο πάροχο υπηρεσιών ή/και στον αιτούντα,

iii. ρητή αναφορά στο σημείο της σύμβασης βάσει 
του οποίου διασφαλίζονται πλήρη δικαιώματα ελέγχου 
και πρόσβασης τόσο του αιτούντος όσο και της Τράπε-
ζας της Ελλάδος στα δεδομένα, τα συστήματα και τις 
εγκαταστάσεις του παρόχου υπηρεσιών όσον αφορά το 
αντικείμενο της εξωτερικής ανάθεσης,

ε. περιγραφή της χρήσης υποκαταστημάτων και αντι-
προσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρ-
θρου 4 του ν. 4537/2018, εφόσον υπάρχουν, η οποία 
περιλαμβάνει:

i. χαρτογράφηση των επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγ-
χων που προτίθεται να διενεργεί ο αιτών, τουλάχιστον 
ετησίως, στα υποκαταστήματα και στους αντιπροσώ-
πους του, καθώς και αναφορά της συχνότητάς τους,

ii. τα συστήματα πληροφορικής, τις διαδικασίες και τις 
υποδομές που θα χρησιμοποιούνται από τους αντιπρο-
σώπους του αιτούντος για την άσκηση δραστηριοτήτων 
εξ ονόματός του,

iii. όσον αφορά τους αντιπροσώπους, την πολιτική 
επιλογής τους, τις διαδικασίες παρακολούθησης τους, 
τις διαδικασίες κατάρτισής τους και σχέδιο σύμβασης 
συνεργασίας μαζί τους,

iv. αναφορά του εθνικού και/ή του διεθνούς συστή-
ματος πληρωμών στο οποίο ο αιτών θα έχει πρόσβαση.

5.2 Σε περίπτωση συνεργασίας με αντιπροσώπους 
κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 
4537/2018 στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. 
υποβάλλονται οι παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία, 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώ-
που για την ακρίβειά τους:

α. σε περίπτωση που ο ανωτέρω αντιπρόσωπος είναι 
φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και δια-
κριτικός τίτλος, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, νομική 
μορφή, αντικείμενο των κυρίων δραστηριοτήτων του, 
αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. για τα υπόχρεα σε καταχώρηση στο μη-
τρώο ή τα προαιρετικώς εντασσόμενα σε αυτό πρόσωπα 
και Α.Φ.Μ.,

β. σε περίπτωση που ο ανωτέρω αντιπρόσωπος είναι 
νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση: τα ανωτέρω υπό 
περ. α) στοιχεία και πληροφορίες, το πιστοποιητικό περί 
μη κηρύξεως σε πτώχευση και το πιστοποιητικό περί μη 
υποβολής αίτησης για πτώχευση που να έχουν εκδοθεί 
το αργότερο εντός του τελευταίου εξαμήνου από την 
υποβολή τους, τη βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασι-
ών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., την περιγραφή των δραστηριο-
τήτων του και αναφορά στις σημαντικότερες από αυτές 
σε όρους κύκλου εργασιών,

γ. περιγραφή της οργανωτικής δομής του αντιπροσώ-
που, με αναφορά των σημείων πώλησης, του αριθμού 
των εργαζομένων και των σχέσεων εξωτερικής ανάθε-
σης δραστηριοτήτων σε τρίτους,

δ. περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου 
που θα χρησιμοποιεί ο αντιπρόσωπος για την τήρηση 
των διατάξεων περί πρόληψης της νομιμοποίησης εσό-
δων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματο-
δότησης της τρομοκρατίας που καθορίζονται σύμφωνα 
με τον ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α’) και την απόφαση ΕΤΠΘ 
281/5/17.3.2009 (ΦΕΚ 650 Β’), εφόσον αυτοί διαφοροποι-
ούνται από τους αντίστοιχους του αιτούντος,

ε. όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη και τους υπεύ-
θυνους διαχείρισης των υπηρεσιών πληρωμών του 
αντιπροσώπου: i) επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας 
ή διαβατηρίου που βρίσκεται σε ισχύ και ii) την ενότητα 
4 με τίτλο «Καταλληλότητα του Φυσικού Προσώπου» 
του «Ερωτηματολογίου αξιολόγησης προτεινόμενης 
απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του 
Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 (ΦΕΚ 2674 Β’), 
συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από 
τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολο-
γητικά. Προκειμένου για κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται επιπλέον και επικυρωμένο αντίγραφο 
άδειας διαμονής ή νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα.

5.3 Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που 
αναφέρονται στις περ. α), β) και ε) της παρ. 5.2 προσαρ-
μόζονται ως προς τη μορφή, τον τύπο, τη διαδικασία 
και την αρχή έκδοσής τους ανάλογα με τις αντίστοιχες 
διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εκά-
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στοτε κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. όπου λειτουργεί ο εν 
λόγω αντιπρόσωπος.

6. Τεκμηρίωση του αρχικού κεφαλαίου
6.1 Για την τεκμηρίωση της ύπαρξης του αρχικού κεφα-

λαίου σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 5 
του ν. 4537/2018, υποβάλλεται αποδεικτικό ολοσχερούς 
καταβολής του απαιτούμενου, κατά περίπτωση, σύμφω-
να με το άρθρο 7 του ν. 4537/2018, ελάχιστου αρχικού 
κεφαλαίου το οποίο κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα 
που εδρεύει στην Ελλάδα ή λειτουργεί στην Ελλάδα με 
υποκατάστημα και δεν αποτελεί συνδεδεμένη με τον 
αιτούντα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου 
μέρους (Related party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/
2014 (ΦΕΚ 251 Α’). Το εν λόγω ποσό παραμένει κατα-
τεθειμένο ή θα πρέπει να έχει κατατεθεί το αργότερο 
κατά την ημέρα της χορήγησης της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας ΙΠ από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατά νόμο 
σύσταση του αιτούντος, εφόσον ο τελευταίος βρισκόταν 
ακόμα σε διαδικασία σύστασης κατά την υποβολή της 
αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου, που έχει ήδη συσταθεί, υποβάλλεται 
επίσης πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή κατά την 
έννοια του ν. 4449/2017 στο οποίο αναφέρεται ότι η κα-
θαρή του θέση του νομικού προσώπου δεν υπολείπεται 
του ελάχιστου απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου βάσει 
επικαιροποιημένου ισολογισμού του.

6.2 Επιπρόσθετα, στις πληροφορίες που παρέχονται 
σχετικά με το αρχικό κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, από ανεξάρτητη και αξιόπιστη 
πηγή, σε σχέση με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
προτίθεται να συμμετάσχει στο αρχικό κεφάλαιο του 
αιτούντος, αναφορικά με την προέλευση των κεφαλαί-
ων, από τα οποία θα καλυφθεί ή έχει ήδη καλυφθεί το 
αρχικό κεφάλαιο.

7. Μέτρα για τη διασφάλιση των χρηματικών ποσών 
των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών

7.1 Τα ΙΠ, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες πληρωμών 
των περιπτώσεων α) έως στ) του στοιχείου 3 του άρθρου 
4, διασφαλίζουν, ανεξαρτήτως του εύρους των παρεχό-
μενων από αυτά υπηρεσιών, τα χρηματικά ποσά που 
λαμβάνουν από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών 
ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την 
εκτέλεση πράξεων πληρωμής.

7.2 Ο αιτών σε περίπτωση που διασφαλίζει τα χρηματι-
κά ποσά των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα 
με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4537/2018, 
τοποθετεί τα εν λόγω ποσά αποκλειστικά σε λογαρια-
σμούς καταθέσεων σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει 
στην Ελλάδα ή λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατά-
στημα και δεν αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα 
οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους 
(Related party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014. 
Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών παρέχει περιγραφή των 
μέτρων διασφάλισης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. τον αριθμό των προσώπων που έχουν πρόσβαση 
στον λογαριασμό διασφάλισης και τα καθήκοντα των 
προσώπων αυτών,

β. περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης και της δι-
αδικασίας επαλήθευσης της συμφωνίας με τις οποίες 
διασφαλίζεται ότι τα χρηματικά ποσά των χρηστών υπη-
ρεσιών πληρωμών προστατεύονται προς το συμφέρον 
των εν λόγω χρηστών υπηρεσιών πληρωμών έναντι 
αξιώσεων άλλων πιστωτών του αιτούντος, ιδίως σε πε-
ρίπτωση αφερεγγυότητας,

γ. αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης με το πιστωτικό 
ίδρυμα, και

δ. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σχετικά με τη συμ-
μόρφωση προς το άρθρο 10 του ν. 4537/2018.

7.3 Ο αιτών σε περίπτωση που διασφαλίζει τα χρηματι-
κά ποσά των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα 
με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4537/2018 
μέσω ασφαλιστηρίου ή συγκρίσιμης εγγύησης από 
ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυμα, τα οποία 
πρέπει να εδρεύουν στην Ελλάδα ή να λειτουργούν 
στην Ελλάδα με υποκατάστημα και να μην αποτελούν 
συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά την έννοια 
του συνδεδεμένου μέρους (Related party) του Παραρ-
τήματος Α’ του ν. 4308/2014, παρέχει περιγραφή των 
μέτρων διασφάλισης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. βεβαίωση ότι το ασφαλιστήριο ή η συγκρίσιμη εγ-
γύηση από ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυμα 
προέρχεται από οντότητα που δεν ανήκει στον ίδιο όμιλο 
εταιρειών με τον αιτούντα,

β. λεπτομέρειες για τη διαδικασία επαλήθευσης της 
συμφωνίας ώστε να διασφαλίζεται ότι το ασφαλιστήριο 
ή η συγκρίσιμη εγγύηση επαρκεί για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων διασφάλισης του αιτούντος ανά πάσα 
στιγμή,

γ. διάρκεια και ανανέωση ισχύος της ασφαλιστικής 
κάλυψης και

δ. αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή της 
συγκρίσιμης εγγύησης ή σχέδιο αυτών.

8. Πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί εσωτερικού 
ελέγχου

8.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή του πλαισίου διακυ-
βέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, η 
οποία περιλαμβάνει:

α. χαρτογράφηση των κινδύνων που εντοπίζονται από 
τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων του είδους των 
κινδύνων και των διαδικασιών που θα εφαρμόζει ο αιτών 
για την αξιολόγηση και την πρόληψή τους,

β. τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των περιοδικών και 
μόνιμων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότη-
τάς τους και των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται 
για τη διεξαγωγή τους,

γ. τις λογιστικές διαδικασίες μέσω των οποίων θα 
καταχωρίζει και θα υποβάλλει τις χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες του,

δ. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγ-
χου των λειτουργικών δραστηριοτήτων που έχουν ανα-
τεθεί σε τρίτους, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο 
υποβάθμισης της ποιότητας των μηχανισμών εσωτερι-
κού ελέγχου του αιτούντος,

ε. την ταυτότητα τυχόν ελεγκτή που δεν είναι ορκωτός 
ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία όπως ορίζονται 
στον ν. 4449/2017,
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στ. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγ-
χου των αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 
38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, και των υποκαταστη-
μάτων στο πλαίσιο των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου 
του αιτούντος, περιλαμβανομένων εκείνων που λειτουρ-
γούν στο εξωτερικό,

ζ. σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί θυγατρική 
επιχείρηση εποπτευόμενης οντότητας σε άλλο κράτος 
μέλος του Ε.Ο.Χ., περιγραφή της διακυβέρνησης του 
ομίλου.

9. Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθη-
σης περιστατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελα-
τών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια

9.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της εφαρμοζόμενης 
διαδικασίας για τον έλεγχο, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση των περιστατικών ασφαλείας και των 
παραπόνων των πελατών για ζητήματα σχετικά με την 
ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. οργανωτικά μέτρα και εργαλεία για την πρόληψη 
της απάτης,

β. στοιχεία του ατόμου ή των ατόμων και των οργά-
νων, που είναι αρμόδια για την παροχή βοήθειας στους 
πελάτες σε περιπτώσεις απάτης, τεχνικών προβλημάτων 
και/ή διαχείρισης αξιώσεων,

γ. γραμμές αναφοράς σε περίπτωση απάτης,
δ. το σημείο επαφής για τους πελάτες, συμπεριλαμβα-

νομένων του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου,

ε. τις διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών, συ-
μπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης των αναφορών 
αυτών σε εσωτερικά ή εξωτερικά όργανα, καθώς και 
της γνωστοποίησης των μεγάλης σημασίας συμβάντων 
στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει του άρθρου 95 του 
ν. 4537/2018 και σύμφωνα με την ΠΕΕ 157/3/2.4.2019 
«Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπα-
ϊκής Αρχής Τραπεζών για την αναφορά μειζόνων συμβά-
ντων δυνάμει της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» (ΦΕΚ 1597 B’), 

στ. τα εργαλεία παρακολούθησης (monitoring tools), 
τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη 
μείωση των κινδύνων ασφάλειας.

10. Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, 
εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαί-
σθητα δεδομένα πληρωμών

10.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της διαδικασίας αρ-
χειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιο-
ρισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρω-
μών, η οποία περιλαμβάνει:

α. περιγραφή των ροών δεδομένων, που χαρακτηρί-
ζονται ως ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών στο πλαίσιο 
του επιχειρηματικού μοντέλου του αιτούντος,

β. τις διαδικασίες για τη χορήγηση πρόσβασης σε ευ-
αίσθητα δεδομένα πληρωμών,

γ. περιγραφή του εργαλείου παρακολούθησης 
(monitoring tool),

δ. την πολιτική για το δικαίωμα πρόσβασης, με αναλυτική 
περιγραφή της πρόσβασης σε όλα τα συναφή επιμέρους 
στοιχεία υποδομής και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων 
των βάσεων δεδομένων και των εφεδρικών υποδομών,

ε. περιγραφή του τρόπου αρχειοθέτησης των δεδομέ-
νων που συλλέγονται, εκτός εάν ο αιτών προτίθεται να 
παρέχει αποκλειστικά την υπηρεσία εκκίνησης πληρω-
μής, στ. την προβλεπόμενη εσωτερική και/ή εξωτερική 
χρήση των δεδομένων που συλλέγονται, μεταξύ άλλων 
και από τους αντισυμβαλλομένους, εκτός εάν ο αιτών 
προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά την υπηρεσία εκ-
κίνησης πληρωμής,

ζ. το σύστημα πληροφορικής και τα τεχνικά μέτρα 
ασφάλειας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, συμπεριλαμ-
βανομένης της κρυπτογράφησης και/ή της τεχνολογίας 
tokenisation,

η. προσδιορισμό των ατόμων, των οργάνων και/ή 
των επιτροπών με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα 
πληρωμών,

θ. επεξήγηση του τρόπου εντοπισμού και αντιμετώπι-
σης παραβιάσεων,

ι. ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά 
την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

11. Επιχειρησιακή συνέχεια
11.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή των ρυθμίσεων επι-

χειρησιακής συνέχειας, με σαφή προσδιορισμό των κρί-
σιμων λειτουργιών, αποτελεσματικών σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης και της διαδικασίας για την τακτική δοκιμή και 
επανεξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότη-
τας των εν λόγω σχεδίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. ανάλυση επιχειρηματικών επιπτώσεων, συμπερι-
λαμβανομένων των επιχειρηματικών διαδικασιών και 
των στόχων αποκατάστασης, όπως των στόχων ως 
προς τον χρόνο αποκατάστασης, των στόχων ως προς 
το σημείο αποκατάστασης και των προστατευόμενων 
στοιχείων ενεργητικού,

β. προσδιορισμό της εφεδρικής τοποθεσίας (back-up 
site), της πρόσβασης σε υποδομές πληροφορικής, καθώς 
και του βασικού λογισμικού και των βασικών δεδομένων, 
που πρέπει να ανακτηθούν σε περίπτωση καταστροφής 
ή διαταραχής,

γ. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών θα 
αντιμετωπίζει τα μεγάλης σημασίας συμβάντα και τις 
διαταραχές της επιχειρησιακής συνέχειας, όπως βλάβη 
βασικών συστημάτων, απώλεια βασικών δεδομένων, 
αδυναμία πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, απώλεια 
κρίσιμου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του 
οργανισμού,

δ. τη συχνότητα με την οποία ο αιτών προτίθεται 
να προβαίνει σε δοκιμές των σχεδίων επιχειρησιακής 
συνέχειας και αποκατάστασης λειτουργίας έπειτα από 
καταστροφή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κατα-
γραφής των αποτελεσμάτων των δοκιμών,

ε. περιγραφή των μέτρων μείωσης των κινδύνων του 
αιτούντος σε περίπτωση παύσης της παροχής των υπη-
ρεσιών πληρωμών, με σκοπό τη διασφάλιση της εκτέ-
λεσης των πράξεων πληρωμών που εκκρεμούν και την 
καταγγελία των συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.

12. Αρχές και ορισμοί για τη συλλογή στατιστικών στοι-
χείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης

12.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή των αρχών και των 
ορισμών που εφαρμόζονται για τη συλλογή στατιστικών 
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στοιχείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης, η οποία 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. το είδος των δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση 
με τους πελάτες, το είδος της υπηρεσίας πληρωμών, το 
κανάλι/δίαυλο, το μέσο, τις γεωγραφικές περιοχές και 
τα νομίσματα,

β. το πεδίο εφαρμογής της συλλογής σε όρους δρα-
στηριοτήτων και οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων κατά την έν-
νοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,

γ. τον τρόπο συλλογής,
δ. τον σκοπό της συλλογής,
ε. τη συχνότητα της συλλογής,
στ. υποστηρικτικά έγγραφα στα οποία περιγράφεται 

ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος, όπως εγχειρίδιο.
13. Πολιτική ασφάλειας
13.1 Ο αιτών παρέχει έγγραφο που περιγράφει την 

πολιτική ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλου-
θες πληροφορίες:

α. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων της υπηρε-
σίας ή των υπηρεσιών πληρωμών, που προτίθεται να 
παρέχει ο αιτών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τους 
κινδύνους απάτης, τον έλεγχο της ασφάλειας, καθώς και 
τα μέτρα μείωσης των κινδύνων που θα λαμβάνονται για 
την επαρκή προστασία των χρηστών των υπηρεσιών 
πληρωμών έναντι των κινδύνων που εντοπίζονται,

β. περιγραφή των συστημάτων πληροφορικής, στην 
οποία περιέχονται τα ακόλουθα:

i. η αρχιτεκτονική των συστημάτων και τα στοιχεία 
δικτύου τους,

ii. τα κύρια επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής 
που υποστηρίζουν τις παρεχόμενες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, όπως ο ιστότοπος του αιτούντος, τα 
πορτοφόλια (wallets), ο μηχανισμός πληρωμής, ο μη-
χανισμός διαχείρισης του κινδύνου και της απάτης και 
η λογιστική πελατών,

iii. τα υποστηρικτικά συστήματα πληροφορικής που 
χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και τη διοίκηση 
του αιτούντος, όπως τα συστήματα λογιστικής, τα συ-
στήματα αναφορών, της διαχείρισης προσωπικού, της 
διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, τους διακομι-
στές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους εσωτερικούς 
διακομιστές αρχείων,

iv. πληροφορίες σχετικά με το αν τα συστήματα αυτά 
χρησιμοποιούνται ήδη από τον αιτούντα ή από τον όμιλο 
στον οποίο ανήκει, και την εκτιμώμενη ημερομηνία που 
αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή, κατά περίπτωση,

γ. το είδος των εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συν-
δέσεων, όπως με συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών, 
οντότητες του ομίλου και υπαλλήλους που εργάζονται 
εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγη-
σης των συνδέσεων αυτών,

δ. για καθεμία από τις συνδέσεις που αναφέρονται 
στην περ. γ), τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής 
ασφάλειας (logical security) που τίθενται, με προσδιο-
ρισμό του ελέγχου που θα ασκεί ο αιτών όσον αφορά την 
πρόσβαση αυτή, καθώς και της φύσης και της συχνότη-
τας κάθε ελέγχου, π.χ. τεχνικός έλεγχος έναντι οργανωτι-
κού ελέγχου, προληπτικός έλεγχος έναντι κατασταλτικού 

ελέγχου, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο έναντι 
τακτικών ελέγχων, όπως είναι η χρήση ενεργού καταλό-
γου (active directory) χωριστά από τον όμιλο, το άνοιγ-
μα/κλείσιμο των γραμμών επικοινωνίας, η διάρθρωση 
του εξοπλισμού ασφάλειας, η παραγωγή κλειδιών ή πι-
στοποιητικών ταυτοποίησης πελάτη, η παρακολούθηση 
συστήματος, η ταυτοποίηση, η εμπιστευτικότητα της 
επικοινωνίας, ο εντοπισμός εισβολών, τα συστήματα 
προστασίας από ιούς και τα αρχεία καταγραφής ιών,

ε. τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής ασφάλειας 
(logical security) που διέπουν την εσωτερική πρόσβαση 
σε συστήματα πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνουν:

i. τον τεχνικό και οργανωτικό χαρακτήρα και τη συχνό-
τητα κάθε μέτρου, όπως αν πρόκειται για προληπτικό 
μέτρο ή κατασταλτικό μέτρο ή κατά πόσον εφαρμόζεται 
ή όχι σε πραγματικό χρόνο,

ii. τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος του διαχω-
ρισμού του περιβάλλοντος πελάτη σε περίπτωση κοινής 
χρήσης των πόρων πληροφορικής του αιτούντος,

στ. τα μέτρα και τους μηχανισμούς φυσικής ασφά-
λειας (physical security) των εγκαταστάσεων και του 
μηχανογραφικού κέντρου του αιτούντος, όπως έλεγχοι 
πρόσβασης και έλεγχοι περιβαλλοντικής ασφάλειας 
(environmental security),

ζ. την ασφάλεια των διαδικασιών για τις πληρωμές, η 
οποία περιλαμβάνει:

i. τη διαδικασία ταυτοποίησης των πελατών (customer 
authentication) που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της 
παροχής πρόσβασης, τόσο για σκοπούς ενημέρωσης 
όσο και για την εκτέλεση συναλλαγών, καθώς και όλων 
των υποκείμενων μέσων πληρωμής,

ii. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζονται 
η ασφαλής παράδοση στον νόμιμο χρήστη της υπηρε-
σίας πληρωμών και η ακεραιότητα των παραγόντων 
ταυτοποίησης, όπως hardware tokens και εφαρμογές 
κινητών συσκευών, τόσο κατά τον χρόνο της αρχικής 
εγγραφής όσο και κατά τον χρόνο της ανανέωσης,

iii. περιγραφή των συστημάτων και των διαδικασιών 
που εφαρμόζει ο αιτών για την ανάλυση των συναλλαγών 
και τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών, 
η. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων των παρεχό-
μενων υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης 
της απάτης, με συσχέτιση προς τα μέτρα ελέγχου και 
μείωσής τους, τα οποία αναλύονται στα σχετικά σημεία 
αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, από όπου να 
καταδεικνύεται ότι οι εν λόγω κίνδυνοι αντιμετωπίζονται,

θ. κατάλογο των κύριων γραπτών διαδικασιών που 
αφορούν τα συστήματα πληροφορικής του αιτούντος ή 
την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για τις διαδι-
κασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

14. Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρ-
φωση με τις υποχρεώσεις που αφορούν στην καταπολέ-
μηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

14.1 Η περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγ-
χου του αιτούντος προκειμένου να συμμορφώνεται, 
κατά περίπτωση, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποί-
ησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
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χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις οι-
κείες διατάξεις του ν. 4557/2018 και της απόφασης ΕΤΠΘ 
281/5/17.3.2009, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των 
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και του βαθμού 
κινδύνου, που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές, περι-
λαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. την αξιολόγηση του αιτούντος όσον αφορά τους 
κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 
που συνδέονται με την επιχειρηματική του δραστηριό-
τητα, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέ-
ονται με την πελατειακή του βάση, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται, τους διαύλους διανομής που 
χρησιμοποιούνται και τις γεωγραφικές περιοχές δρα-
στηριοποίησης. Για την εν λόγω αξιολόγηση κινδύνου 
λαμβάνεται υπόψη η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύ-
νου, η αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και η γνώμη των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά 
με τον κίνδυνο που χαρακτηρίζει τη χρηματοπιστωτική 
αγορά,

β. τα μέτρα που έχει θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσει 
για τη μείωση των κινδύνων και τη συμμόρφωση του αι-
τούντος με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τις πολιτικές και 
τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας ως προς τον πελάτη, καθώς και τις πολιτικές 
και τις διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αναφορά 
ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων,

γ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει ή 
πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι τα υποκα-
ταστήματα και οι αντιπρόσωποί του κατά την έννοια του 
στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 συμμορφώ-
νονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις καταπολέμησης 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες ο 
αντιπρόσωπος ή το υποκατάστημα βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ.,

δ. τις ρυθμίσεις που εφαρμόζει ή θα εφαρμόσει για 
να διασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι αντιπρόσωποί 
του κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018 έχουν λάβει κατάλληλη κατάρτιση σε ζητή-
ματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας,

ε. την ταυτότητα του αρμοδίου διευθυντικού στελέ-
χους του αιτούντος για την καταπολέμηση της νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εφεξής αρμόδιο 
διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 του ν. 4557/2018) 
και αποδείξεις ότι η εμπειρία και οι γνώσεις του στον εν 
λόγω τομέα επαρκούν, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί 
τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο,

στ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει 
ή πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι οι πολι-
τικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζει για την καταπο-
λέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο-

κρατίας παραμένουν ενημερωμένες, αποτελεσματικές 
και συναφείς,

ζ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει ή 
πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι οι αντιπρό-
σωποί του κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου

4 του ν. 4537/2018 δεν τον εκθέτουν σε αυξημένους 
κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

η. το εγχειρίδιο σχετικά με την καταπολέμηση της νο-
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότη-
τες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για το 
προσωπικό και τους αντιπροσώπους κατά την έννοια 
του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 του 
αιτούντος.

15. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των προσώπων με ειδική συμμετοχή

15.1 Για τους σκοπούς της απόδειξης ταυτότητας και 
της καταλληλότητας των προσώπων με ειδική συμμε-
τοχή κατά την έννοια του στοιχείου 36 της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 (ΕΕ L 
176/1, 27.6.2013), άμεσα ή έμμεσα, στο αιτούν πρόσω-
πο, εφαρμόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, κατά 
περίπτωση, που θεσπίζονται στα άρθρα 23 έως 28 του 
ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α’) και στο Κεφάλαιο Β’ της ΠΕΕ 
142/11.6.2018, για τα ακόλουθα πρόσωπα που φέρουν 
την υποχρέωση υποβολής των ακόλουθων στοιχείων 
και πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής:

α. τα φυσικά πρόσωπα που θα κατέχουν στον αιτού-
ντα, άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με τα κριτήρια που περι-
γράφονται στις παρ. 10 έως 12 του κεφαλαίου Β’ της ΠΕΕ 
142/11.6.2018, μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με 
άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 
23 του ν. 4261/2014, ειδική συμμετοχή, καθώς και τα 
φυσικά πρόσωπα, τα οποία παρότι δεν εμπίπτουν στην 
παρούσα περίπτωση θα ασκούν μέσω γραπτών ή άλλων 
συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα 
κατά τα ανωτέρω τον έλεγχο του αιτούντος κατά την 
έννοια του στοιχείου 34 της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4261/2014, υποβάλλουν:

i. το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης 
απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Πα-
ραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,

ii. περιγραφή τυχόν δεσμών με πολιτικώς εκτεθειμένα 
πρόσωπα, όπως ορίζονται στο στοιχείο 9 του άρθρου 3 
του ν. 4557/2018, και

iii. ανάλυση σχετικά με το εάν η ειδική συμμετοχή 
του φυσικού προσώπου στον αιτούντα θα επηρεάσει 
με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα 
των στενών δεσμών κατά την έννοια του στοιχείου 35 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, την ικανότητα 
του τελευταίου να παρέχει εγκαίρως ακριβείς πληροφο-
ρίες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

β. τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους της 
περ. α) ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων 
που δεν έχουν νομική προσωπικότητα όπως οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων, κρατικά επενδυτικά ταμεία ή 
εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης, υποβάλλουν:
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i. το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης 
απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Πα-
ραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,

ii. εάν το νομικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται επί 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να υποχρεούται 
να καταρτίσει δηλώσεις οικονομικής κατάστασης για τα 
τρία οικονομικά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης, υποβάλλονται οι υφιστάμενες 
δηλώσεις οικονομικής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, 
και

iii. εάν τα κεντρικά γραφεία (ή/και η καταστατική έδρα) 
του νομικού προσώπου ή της οντότητας βρίσκονται σε 
τρίτη χώρα, γενικές πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστι-
κό καθεστώς της εν λόγω τρίτης χώρας που εφαρμόζεται 
στο νομικό πρόσωπο ή στην οντότητα, συμπεριλαμβα-
νομένων των πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό στον 
οποίο το καθεστώς της τρίτης χώρας όσον αφορά στην 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας είναι συνεπές με τις συστάσεις της Ομά-
δας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task 
Force), και

iv. ανάλυση σχετικά με το εάν η ειδική συμμετοχή θα 
επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων ως 
αποτέλεσμα των στενών δεσμών, κατά την έννοια του 
στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, 
του νομικού προσώπου ή της οντότητας με τον αιτού-
ντα, την ικανότητα του τελευταίου να παρέχει εγκαίρως 
ακριβείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

15.2 Επιπλέον των ανωτέρω, υποβάλλονται:
α. περιγραφή της διάρθρωσης του ομίλου στον οποίο 

τυχόν ανήκει ή πρόκειται να ανήκει ο αιτών με αναφορά 
της μητρικής επιχείρησης. Εφόσον συντρέχει τέτοια πε-
ρίπτωση, απαιτούνται επίσης, οι οικονομικές καταστά-
σεις του εν λόγω ομίλου για τα τελευταία τρία χρόνια 
ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή από ελεγκτική 
εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και 
τυχόν έκθεση ή εκθέσεις από εξωτερικούς οργανισμούς 
πιστοληπτικής αξιολόγησης για τον αιτούντα και/ή τον 
συγκεκριμένο όμιλο,

β. διάγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται η μετοχική 
σύνθεση του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων του 
ονόματος και του ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου ή δι-
καιωμάτων ψήφου κάθε προσώπου που κατέχει, άμεσα 
ή έμμεσα, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή στα δι-
καιώματα ψήφου του αιτούντος, με προσδιορισμό των 
προσώπων που έχουν ειδική συμμετοχή και των λόγων 
για αυτή την ειδική συμμετοχή,

γ. κατάλογος των ονομάτων όλων των προσώπων και 
άλλων οντοτήτων που θα έχουν ειδικές συμμετοχές, άμε-
σα ή έμμεσα, στον αιτούντα, με αναφορά για κάθε τέτοιο 
πρόσωπο ή οντότητα:

i. του αριθμού και του είδους των μετοχών ή άλλων 
συμμετοχών που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδο-
θούν,

ii. της ονομαστικής αξίας των εν λόγω μετοχών ή άλ-
λων συμμετοχών.

δ. κατάλογος όλων των φυσικών ή νομικών προσώ-
πων που έχουν στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του 
στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, 
με τον αιτούντα, με αναφορά των στοιχείων ταυτότητας 
των προσώπων και της φύσης των δεσμών αυτών.

15.3 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη 
μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο κατά την 
έννοια του στοιχείου 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 
να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερω-
τηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νο-
μικών προσώπων που αποκτούν έμμεσα συμμετοχή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

15.4 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία 
για την ταυτότητα και το ποσοστό συμμετοχής, καθώς 
και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερω-
τηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν 
ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αλλά θα κατέχουν, 
άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται 
στην παρ. 10 του Κεφαλαίου Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018), 
συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο 
του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του αιτούντος.

16. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας με-
λών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών

16.1 Για τους σκοπούς της απόδειξης ταυτότητας 
και της αξιολόγησης της καταλληλότητας των αναφε-
ρόμενων στην περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018 προσώπων, απαιτείται η υποβολή του 
«Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του 
Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμέ-
νου, υπογεγραμμένου και συνοδευόμενου από τα αντι-
στοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

16.2 Για την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου η υπο-
βολή των ερωτηματολογίων απαιτείται τουλάχιστον από 
τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. τον επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επι-

θεώρησης, 
γ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύ-

νων,
δ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμ-

μόρφωσης, 
ε. τον ανώτερο οικονομικό διευθυντή,
στ. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ή τυχόν άλλο επο-

πτικό όργανο/επιτροπή, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
ζ. το αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 

του ν. 4557/2018.
16.3 Επίσης, υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με την 

αξιολόγηση καταλληλότητας των ανωτέρω προσώπων, 
που έχει διενεργηθεί από τον αιτούντα, ήτοι λεπτομέρει-
ες σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης, 
όπως σχετικά πρακτικά επιτροπής ή εκθέσεις αξιολόγη-
σης καταλληλότητας ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα.

17. Ταυτότητα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της 
ελεγκτικής εταιρείας

17.1 Για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του ορκω-
τού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπως 
ορίζονται στον ν. 4449/2017, παρέχονται τα ονόματα, οι 
διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
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18. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη 
εγγύηση για υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής ή/και υπη-
ρεσία πληροφοριών λογαριασμού

18.1 Ο αιτών, όταν προτίθεται να παρέχει την υπηρεσία 
εκκίνησης πληρωμής ή/και την υπηρεσία πληροφοριών 
λογαριασμού, παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να αποδείξει ότι δι-
αθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη 
εγγύηση, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018:

α. ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγρα-
φο, το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ασφάλισης επαγ-
γελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμης εγγύησης, με ποσό 
κάλυψης που συνάδει με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 
V και το οποίο καλύπτει τις σχετικές ευθύνες,

β. τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών υπο-
λογίζει το ελάχιστο ποσό κατά τρόπο που να συμμορ-
φώνεται με το Κεφάλαιο V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ-
ΧΩΡΙΣΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

1. Γενικές αρχές
1.1 Το παρόν Κεφάλαιο θεσπίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την καταχώριση στο μητρώο του άρ-
θρου 14 του ν. 4537/2018, που τηρείται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος, των παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών λο-
γαριασμού (εφεξής ΠΥΠΛ) κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 34 του ανωτέρω νόμου, και απευθύνεται προς 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται να παρέχουν 
αποκλειστικά και μόνον την υπηρεσία πληροφοριών λο-
γαριασμού της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 
του ν. 4537/2018. Τα εν λόγω πρόσωπα υποβάλλουν την 
«Αίτηση για την καταχώριση στο μητρώο του άρθρου 14 
του ν. 4537/2018 του παρόχου υπηρεσίας πληροφορι-
ών λογαριασμού» του Παραρτήματος Ι της παρούσας, 
συνοδευόμενη από τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά.

1.2 Εφόσον ο αιτών, πέραν της υπηρεσίας πληρο-
φοριών λογαριασμού, προτίθεται να παρέχει επιπλέον 
υπηρεσίες πληρωμών του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018, υποβάλλει την «Αίτηση για χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών» 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι.

1.3 Οι διατάξεις των παρ. 1.2 και 1.4 έως 1.8 του Κεφα-
λαίου Ι, που ισχύουν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας ΙΠ, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν την «Αίτηση για 
την καταχώριση στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/
2018 του παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαρια-
σμού» του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

2. Στοιχεία για τη γνωστοποίηση ταυτότητας
2.1 Εφόσον ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, για τη 

γνωστοποίηση της ταυτότητάς του απαιτούνται οι ακό-
λουθες πληροφορίες:

α. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ιθαγένεια, ημερομηνία 
και τόπος γέννησης,

β. αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή ισοδύναμου 
εγγράφου ταυτοποίησης, Α.Φ.Μ. και οικεία ΔΟΥ,

γ. ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα,
δ. ποινικό μητρώο, που έχει εκδοθεί εντός του τελευ-

ταίου τριμήνου,
ε. το όνομα ή τα ονόματα των προσώπων που είναι 

υπεύθυνα για το περιεχόμενο της αίτησης και τη διαδι-
κασία αδειοδότησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους.

2.2 Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, για τη γνω-
στοποίηση της ταυτότητάς του απαιτούνται οι ακόλου-
θες πληροφορίες:

α. η επωνυμία του αιτούντος και ο διακριτικός τίτλος, 
εφόσον είναι διαφορετικός,

β. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το εάν πρόκειται 
για νομικό πρόσωπο που έχει ήδη συσταθεί ή βρίσκεται 
σε διαδικασία σύστασης. Κατά τη στιγμή της καταχώρι-
σης στο μητρώο των ΠΥΠΛ από την Τράπεζα της Ελλά-
δος το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει ήδη συσταθεί,

γ. ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και ο Α.Φ.Μ. του υπό αδειοδότηση 
αιτούντος προσώπου,

δ. η νομική μορφή και το επικυρωμένο αντίγραφο ή 
σχέδιο καταστατικού με το οποίο να αποδεικνύεται η 
νομική μορφή του,

ε. η ταχυδρομική διεύθυνση των κεντρικών γραφείων 
και της καταστατικής έδρας, στ. η ηλεκτρονική διεύθυν-
ση και ο ιστότοπος, εφόσον υπάρχουν,

ζ. το όνομα ή τα ονόματα των προσώπων που είναι 
υπεύθυνα για το περιεχόμενο της αίτησης και τη διαδι-
κασία αδειοδότησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους,

η. πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αιτών εποπτεύεται 
ή εποπτευόταν από αρμόδια αρχή του χρηματοπιστω-
τικού τομέα,

θ. η βεβαίωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον έχει ήδη 
συσταθεί, ή σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση από εμπο-
ρικό επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο αντίστοιχο φορέα, με 
την οποία να πιστοποιείται ότι η επωνυμία που χρησιμο-
ποιείται είναι διαθέσιμη.

3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
3.1 Στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που υποβάλλε-

ται από τον αιτούντα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

α. αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας πληροφο-
ριών λογαριασμού, που ο αιτών πρόκειται να παρέχει, 
στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται επεξήγηση 
του τρόπου, με τον οποίο η εν λόγω υπηρεσία προσδι-
ορίζεται από τον ίδιο τον αιτούντα ως δραστηριότητα 
που εμπίπτει στον ορισμό της υπηρεσίας της περ. η) του 
στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,

β. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι σε καμία στιγ-
μή δεν περιέρχονται στην κατοχή του χρηματικά ποσά,

γ. περιγραφή της παροχής της υπηρεσίας πληροφορι-
ών λογαριασμού η οποία περιέχει:

i. τα σχέδια συμβάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχό-
ντων μερών, κατά περίπτωση,

ii. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή της 
υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού,

iii. τους χρόνους διεκπεραίωσης,
δ. ο εκτιμώμενος αριθμός των εγκαταστάσεων από 

τις οποίες ο αιτών προτίθεται να παρέχει την υπηρεσία, 
κατά περίπτωση,
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ε. περιγραφή τυχόν επικουρικών υπηρεσιών προς την 
υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού, εφόσον συντρέ-
χει περίπτωση,

στ. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το εάν σχεδιάζει 
να παρέχει την υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού σε 
άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. ή τρίτες χώρες μετά την κα-
ταχώριση στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/2018,

ζ. δήλωση εάν ο αιτών προτίθεται ή όχι, εντός των επό-
μενων τριών πρώτων ετών από την έναρξη της λειτουρ-
γίας του να ασκήσει ή εάν ήδη ασκεί άλλου είδους επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες του άρθρου 18 του ν. 4537/
2018, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του είδους 
και του προβλεπόμενου όγκου των εν λόγω δραστη-
ριοτήτων. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα ασκούνται 
σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και υπό την 
επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018,

η. πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση επαγγελ-
ματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης όπως 
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο V, σε περίπτωση που ο 
αιτών προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά την υπηρεσία 
πληροφοριών λογαριασμού της περ. η) του στοιχείου 3 
του άρθρου 4 του ν. 4537/2018.

4. Επιχειρηματικό σχέδιο
4.1 Στο επιχειρηματικό σχέδιο που παρέχεται από τον 

αιτούντα, περιλαμβάνονται τα εξής:
α. σχέδιο ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών 

(marketing) το οποίο περιέχει:
i. ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης του αιτούντος,
ii. περιγραφή των χρηστών της υπηρεσίας πληροφο-

ριών λογαριασμού στο σχετικό τμήμα της αγοράς της 
υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, του υλικού ανά-
πτυξης και προώθησης της υπηρεσίας (marketing) και 
των καναλιών διανομής,

β. για ήδη λειτουργούσα επιχείρηση ελεγμένες οικονο-
μικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό 
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, 
όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017, για τα προηγούμενα 
τρία οικονομικά έτη, εφόσον είναι διαθέσιμες. Στην πε-
ρίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες υποβάλλεται 
σύνοψη της χρηματοοικονομικής κατάστασης,

γ. προϋπολογισμός για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη 
από την έναρξη λειτουργίας του, ο οποίος θα καταδει-
κνύει την ικανότητα του αιτούντος να χρησιμοποιεί τα 
κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, τους πόρους και τις 
διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία 
του. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:

i. πρόβλεψη κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμά-
των χρήσης και ισολογισμού, περιλαμβανομένων σενα-
ρίων επίτευξης του στόχου και σεναρίων ακραίων κα-
ταστάσεων, καθώς και των βασικών παραδοχών τους, 
όπως αριθμός πελατών, τιμολόγηση και προβλεπόμενη 
αύξηση του περιθωρίου κέρδους,

ii. ανάλυση των κυριότερων εσόδων και εξόδων, των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και του πάγιου 
ενεργητικού,

iii. διάγραμμα και λεπτομερή ανάλυση των εκτιμώμε-
νων ταμειακών ροών για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας.

5. Οργανωτική δομή
5.1 Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, η περιγραφή 

της οργανωτικής δομής του περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α. συνολική πρόβλεψη του αριθμού των μελών του 
προσωπικού για τα πρώτα τρία έτη λειτουργίας,

β. καταγεγραμμένη πολιτική για την εξωτερική ανάθε-
ση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους και περι-
γραφή των σχετικών συμβάσεων, αναφορικά με:

i. την ταυτότητα και τη γεωγραφική θέση του παρόχου 
υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης,

ii. τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων εντός του 
παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού που 
είναι αρμόδια για καθεμία από τις δραστηριότητες εξω-
τερικής ανάθεσης σε τρίτους,

iii. σαφή περιγραφή και βασικές λεπτομέρειες των 
δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν 
σε τρίτους,

γ. αντίγραφο των σχεδίων συμβάσεων εξωτερικής ανά-
θεσης, συνοδευόμενο από τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην περ. δ) της παρ. 5.1 του Κεφαλαίου Ι,

δ. περιγραφή της χρήσης υποκαταστημάτων και αντι-
προσώπων κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 
4 του ν. 4537/2018, εφόσον υπάρχουν, η οποία περιέχει:

i. χαρτογράφηση των επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγ-
χων που προτίθεται να διενεργεί ο αιτών στα υποκατα-
στήματα και στους αντιπροσώπους του,

ii. τα συστήματα πληροφορικής, τις διαδικασίες και τις 
υποδομές που θα χρησιμοποιούνται από τους αντιπρο-
σώπους του αιτούντος για την άσκηση δραστηριοτήτων 
εξ ονόματός του,

iii. όσον αφορά τους αντιπροσώπους, την πολιτική επι-
λογής τους, τις διαδικασίες παρακολούθησης και κατάρ-
τισής τους και, σχέδιο σύμβασης συνεργασίας μαζί τους, 
ε. κατάλογο όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων 
που έχουν στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοι-
χείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με 
τον αιτούντα, με αναφορά των στοιχείων ταυτότητας των 
προσώπων και της φύσης των δεσμών αυτών.

5.2 Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η περιγραφή 
της οργανωτικής δομής του περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α. λεπτομερές οργανόγραμμα στο οποίο παρουσι-
άζεται κάθε διεύθυνση, τμήμα ή συναφές διαρθρωτι-
κό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του 
αρμόδιου ή των αρμόδιων προσώπων, ιδίως εκείνων 
που θα είναι υπεύθυνα για τις λειτουργίες του Εσωτερι-
κού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της 
Διαχείρισης Κινδύνων. Το οργανόγραμμα συνοδεύεται 
από περιγραφές των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 
κάθε διεύθυνσης, τμήματος ή συναφούς διαρθρωτικού 
πλαισίου σύμφωνα με τις γενικές αρχές διακυβέρνησης 
της παρ. 4 του Κεφαλαίου ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,

β. πρόβλεψη του συνολικού αριθμού των μελών του 
προσωπικού για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας,

γ. περιγραφή των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης 
λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους, αναφορικά με:

i. την ταυτότητα και τη γεωγραφική θέση του παρόχου 
υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης,
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ii. την ταυτότητα των προσώπων εντός του ΠΥΠΛ που 
είναι αρμόδια για καθεμία από τις δραστηριότητες εξω-
τερικής ανάθεσης σε τρίτους,

iii. σαφή περιγραφή και βασικές λεπτομέρειες των 
δραστηριοτήτων, που έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν 
σε τρίτους,

δ. αντίγραφο των σχεδίων συμβάσεων εξωτερικής 
ανάθεσης,

ε. περιγραφή της χρήσης των υποκαταστημάτων και 
των αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 
του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, σε άλλο κράτος μέλος 
του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχουν σε άλλα κράτη μέλη του 
Ε.Ο.Χ., η οποία περιλαμβάνει:

i. χαρτογράφηση των επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγ-
χων που προτίθεται να διενεργεί ο αιτών, στα υποκατα-
στήματα και στους αντιπροσώπους του,

ii. τα συστήματα πληροφορικής, τις διαδικασίες και τις 
υποδομές που θα χρησιμοποιούνται από τους αντιπρο-
σώπους του αιτούντος για την άσκηση δραστηριοτήτων 
εξ ονόματός του,

iii. όσον αφορά τους αντιπροσώπους, την πολιτική 
επιλογής τους, τις διαδικασίες παρακολούθησης τους, 
τις διαδικασίες κατάρτισής τους και σχέδιο σύμβασης 
συνεργασίας μαζί τους,

στ. κατάλογο όλων των φυσικών ή νομικών προσώ-
πων που έχουν στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του 
στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, 
με τον αιτούντα, με αναφορά των στοιχείων ταυτότητας 
των προσώπων και της φύσης των δεσμών αυτών.

5.3 Σε περίπτωση συνεργασίας με αντιπροσώπους 
κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018 σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ., υποβάλ-
λονται οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρ. 5.2 του 
Κεφαλαίου Ι λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5.3 του ίδιου 
Κεφαλαίου, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
αντιπροσώπου για την ακρίβειά τους.

6. Πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί εσωτερικού 
ελέγχου

6.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή του πλαισίου διακυ-
βέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, η 
οποία περιλαμβάνει:

α. χαρτογράφηση των κινδύνων που εντοπίζονται από 
τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων του είδους των 
κινδύνων και των διαδικασιών, που θα εφαρμόζει ο αιτών 
για την αξιολόγηση και την πρόληψή τους,

β. τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των περιοδικών και 
μόνιμων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότη-
τάς τους και των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται 
για τη διεξαγωγή τους,

γ. τις λογιστικές διαδικασίες μέσω των οποίων θα 
καταχωρίζει και θα υποβάλλει τις χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες του,

δ. την ταυτότητα τυχόν ελεγκτών,
ε. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγ-

χου των λειτουργικών δραστηριοτήτων, που έχουν ανα-
τεθεί σε τρίτους, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο 
υποβάθμισης της ποιότητας των μηχανισμών εσωτερι-
κού ελέγχου του αιτούντος,

στ. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγ-
χου των αντιπροσώπων κατά την έννοια του στοιχείου 
38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και των υποκαταστη-
μάτων στο πλαίσιο των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου 
του αιτούντος, περιλαμβανομένων εκείνων που λειτουρ-
γούν στο εξωτερικό,

ζ. σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί θυγατρική 
επιχείρηση εποπτευόμενης οντότητας σε άλλο κράτος 
μέλος του Ε.Ο.Χ., περιγραφή της διακυβέρνησης του 
ομίλου.

7. Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθη-
σης περιστατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελα-
τών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια

7.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της διαδικασίας για 
τον έλεγχο, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των 
περιστατικών ασφαλείας και των παραπόνων των πε-
λατών σχετικά με την ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα:

α. οργανωτικά μέτρα και εργαλεία για την πρόληψη 
της απάτης,

β. στοιχεία του ατόμου ή των ατόμων και των οργά-
νων που είναι αρμόδια για την παροχή βοήθειας στους 
πελάτες σε περιπτώσεις απάτης, τεχνικών προβλημάτων 
και/ή διαχείρισης αξιώσεων,

γ. γραμμές αναφοράς σε περίπτωση απάτης,
δ. το σημείο επαφής για τους πελάτες, συμπεριλαμβα-

νομένων του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου,

ε. τις διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών, συ-
μπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης των αναφορών 
αυτών σε εσωτερικά ή εξωτερικά όργανα, καθώς και 
της γνωστοποίησης των μεγάλης σημασίας συμβάντων 
στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει του άρθρου 95 του ν. 
4537/2018, και σύμφωνα με την ΠΕΕ 157/3/2.4.2019 «Υι-
οθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών για την αναφορά μειζόνων συμβάντων 
δυνάμει της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ»,

στ. τα εργαλεία παρακολούθησης (monitoring tools), 
τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη 
μείωση των κινδύνων ασφάλειας.

8. Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντο-
πισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα 
δεδομένα πληρωμών

8.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της διαδικασίας αρ-
χειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιο-
ρισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρω-
μών, η οποία περιλαμβάνει:

α. περιγραφή των ροών δεδομένων που χαρακτηρί-
ζονται ως ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών στο πλαίσιο 
του επιχειρηματικού μοντέλου του αιτούντος,

β. τις διαδικασίες για τη χορήγηση πρόσβασης σε ευ-
αίσθητα δεδομένα πληρωμών, 

γ. περιγραφή του εργαλείου παρακολούθησης 
(monitoring tool),

δ. την πολιτική για το δικαίωμα πρόσβασης, με ανα-
λυτική περιγραφή της πρόσβασης σε όλα τα συναφή 
επιμέρους στοιχεία υποδομής και συστήματα, συμπε-
ριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και των εφε-
δρικών υποδομών,
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ε. περιγραφή του τρόπου αρχειοθέτησης των δεδομέ-
νων που συλλέγονται,

στ. την προβλεπόμενη εσωτερική και/ή εξωτερική 
χρήση των δεδομένων που συλλέγονται, μεταξύ άλλων 
και από τους αντισυμβαλλομένους,

ζ. το σύστημα πληροφορικής και τα τεχνικά μέτρα 
ασφάλειας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, συμπεριλαμ-
βανομένης της κρυπτογράφησης και/ή της τεχνολογίας 
tokenisation,

η. προσδιορισμό των ατόμων, των οργάνων και/ή 
των επιτροπών με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα 
πληρωμών,

θ. επεξήγηση του τρόπου εντοπισμού και αντιμετώπι-
σης παραβιάσεων,

ι. ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά 
την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

9. Επιχειρησιακή συνέχεια
9.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή των ρυθμίσεων επιχει-

ρησιακής συνέχειας, με σαφή προσδιορισμό των κρίσι-
μων λειτουργιών, αποτελεσματικών σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης και της διαδικασίας για την τακτική δοκιμή και 
επανεξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότη-
τας των εν λόγω σχεδίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. ανάλυση επιχειρηματικών επιπτώσεων, συμπερι-
λαμβανομένων των επιχειρηματικών διαδικασιών και 
των στόχων αποκατάστασης, όπως των στόχων ως 
προς τον χρόνο αποκατάστασης, των στόχων ως προς 
το σημείο αποκατάστασης και των προστατευόμενων 
στοιχείων ενεργητικού,

β. προσδιορισμό της εφεδρικής τοποθεσίας (back-up 
site), της πρόσβασης σε υποδομές πληροφορικής, καθώς 
και του βασικού λογισμικού και των βασικών δεδομένων 
που πρέπει να ανακτηθούν σε περίπτωση καταστροφής 
ή διαταραχής,

γ. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών θα 
αντιμετωπίζει τα μεγάλης σημασίας συμβάντα και τις 
διαταραχές της επιχειρησιακής συνέχειας, όπως βλάβη 
βασικών συστημάτων, απώλεια βασικών δεδομένων, 
αδυναμία πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, απώλεια 
κρίσιμου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του 
οργανισμού,

δ. τη συχνότητα με την οποία ο αιτών προτίθεται 
να προβαίνει σε δοκιμές των σχεδίων επιχειρησιακής 
συνέχειας και αποκατάστασης λειτουργίας έπειτα από 
καταστροφή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κατα-
γραφής των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

10. Πολιτική ασφάλειας
10.1 Ο αιτών παρέχει έγγραφο, που περιγράφει την 

πολιτική ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλου-
θες πληροφορίες:

α. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων της υπηρεσίας 
ή των υπηρεσιών πληρωμών που προτίθεται να παρέχει 
ο αιτών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τους κινδύ-
νους απάτης, τον έλεγχο της ασφάλειας, καθώς και τα 
μέτρα μείωσης των κινδύνων που θα λαμβάνονται για 
την επαρκή προστασία των χρηστών των υπηρεσιών 
πληρωμών έναντι των κινδύνων που εντοπίζονται,

β. περιγραφή των συστημάτων πληροφορικής, στην 
οποία περιέχονται τα ακόλουθα:

i. η αρχιτεκτονική των συστημάτων και τα στοιχεία 
δικτύου τους,

ii. τα κύρια επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής 
που υποστηρίζουν τις παρεχόμενες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, όπως ο ιστότοπος του αιτούντος, ο 
μηχανισμός διαχείρισης του κινδύνου και της απάτης, 
η λογιστική πελατών,

iii. τα υποστηρικτικά συστήματα πληροφορικής που 
χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και τη διοίκηση 
του αιτούντος, όπως τα συστήματα λογιστικής, τα συ-
στήματα αναφορών, της διαχείρισης προσωπικού, της 
διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, τους διακομι-
στές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους εσωτερικούς 
διακομιστές αρχείων,

iv. πληροφορίες σχετικά με το αν τα συστήματα αυτά 
χρησιμοποιούνται ήδη από τον αιτούντα ή από τον όμιλο 
στον οποίο ανήκει, και την εκτιμώμενη ημερομηνία που 
αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή, κατά περίπτωση,

γ. το είδος των εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συν-
δέσεων, όπως με συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών, 
οντότητες του ομίλου και υπαλλήλους που εργάζονται 
εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγη-
σης των συνδέσεων αυτών,

δ. για καθεμία από τις συνδέσεις που αναφέρονται 
στην περ. γ), τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής 
ασφάλειας (logical security) που τίθενται, με προσδι-
ορισμό του ελέγχου που θα ασκεί ο αιτών όσον αφο-
ρά την πρόσβαση αυτή, καθώς και της φύσης και της 
συχνότητας κάθε ελέγχου, π.χ. τεχνικός έλεγχος έναντι 
οργανωτικού ελέγχου, προληπτικός έλεγχος έναντι κα-
τασταλτικού ελέγχου, και παρακολούθηση σε πραγματι-
κό χρόνο έναντι τακτικών ελέγχων, όπως είναι η χρήση 
ενεργού καταλόγου (active directory) χωριστά από τον 
όμιλο, το άνοιγμα/κλείσιμο των γραμμών επικοινωνίας, 
η διάρθρωση του εξοπλισμού ασφάλειας, η παραγω-
γή κλειδιών ή πιστοποιητικών ταυτοποίησης πελάτη, η 
παρακολούθηση συστήματος, η ταυτοποίηση, η εμπι-
στευτικότητα της επικοινωνίας, ο εντοπισμός εισβολών, 
τα συστήματα προστασίας από ιούς και τα αρχεία κατα-
γραφής ιών,

ε. τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής ασφάλειας 
(logical security) που διέπουν την εσωτερική πρόσβαση 
σε συστήματα πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνουν:

i. τον τεχνικό και οργανωτικό χαρακτήρα και τη συχνό-
τητα κάθε μέτρου, όπως αν πρόκειται για προληπτικό 
μέτρο ή κατασταλτικό μέτρο ή κατά πόσον εφαρμόζεται 
ή όχι σε πραγματικό χρόνο,

ii. τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος του διαχω-
ρισμού του περιβάλλοντος πελάτη σε περίπτωση κοινής 
χρήσης των πόρων πληροφορικής του αιτούντος,

στ. τα μέτρα και τους μηχανισμούς φυσικής ασφά-
λειας (physical security) των εγκαταστάσεων και του 
μηχανογραφικού κέντρου του αιτούντος, όπως έλεγχοι 
πρόσβασης και έλεγχοι περιβαλλοντικής ασφάλειας 
(environmental security),

ζ. την ασφάλεια των διαδικασιών για τις πληρωμές, η 
οποία περιλαμβάνει:
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i. τη διαδικασία ταυτοποίησης των πελατών (customer 
authentication) που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της 
παροχής πρόσβασης, τόσο για σκοπούς ενημέρωσης 
όσο και για την εκτέλεση συναλλαγών,

ii. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζονται 
η ασφαλής παράδοση στον νόμιμο χρήστη της υπηρε-
σίας πληρωμών και η ακεραιότητα των παραγόντων 
ταυτοποίησης, όπως hardware tokens και εφαρμογές 
κινητών συσκευών, τόσο κατά τον χρόνο της αρχικής 
εγγραφής όσο και κατά τον χρόνο της ανανέωσης,

iii. περιγραφή των συστημάτων και των διαδικασιών 
που εφαρμόζει ο αιτών για την ανάλυση των συναλλα-
γών και τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλ-
λαγών,

η. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων των παρεχό-
μενων υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης 
της απάτης, με συσχέτιση προς τα μέτρα ελέγχου και 
μείωσής τους, τα οποία αναλύονται στα σχετικά σημεία 
της αίτησης άδειας καταχώρισης, από όπου να καταδει-
κνύεται ότι οι εν λόγω κίνδυνοι αντιμετωπίζονται,

θ. κατάλογο των κύριων γραπτών διαδικασιών που 
αφορούν τα συστήματα πληροφορικής του αιτούντος ή 
την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για τις διαδι-
κασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

11. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας με-
λών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών

11.1 Για τους σκοπούς της απόδειξης ταυτότητας 
και της αξιολόγησης της καταλληλότητας των αναφε-
ρόμενων στην περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018 προσώπων, απαιτείται η υποβολή του 
«Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του 
Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμέ-
νου, υπογεγραμμένου και συνοδευόμενου από τα αντι-
στοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

11.2 Για την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου η υπο-
βολή των ερωτηματολογίων απαιτείται τουλάχιστον από 
τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. τον επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επιθε-

ώρησης, γ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης 
Κινδύνων,

δ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμ-
μόρφωσης, 

ε. τον ανώτερο οικονομικό διευθυντή,
στ. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ή τυχόν άλλο επο-

πτικό όργανο/επιτροπή, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
ζ. το αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 

του ν. 4557/2018.
11.3 Επίσης, υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με 

την αξιολόγηση καταλληλότητας των ανωτέρω προ-
σώπων, που έχει διενεργηθεί από τον αιτούντα, ήτοι 
λεπτομέρειες σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω 
αξιολόγησης, όπως σχετικά πρακτικά επιτροπής ή εκ-
θέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας ή άλλα αντίστοιχα 
έγγραφα.

11.4 Εφόσον ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, απαιτείται 
η υποβολή του «Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λει-
τουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 

για τον ίδιο, εξαιρουμένων των ερωτήσεων που σύμφω-
να με το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνονται από το 
ίδρυμα, συμπληρωμένου, υπογεγραμμένου και συνοδευ-
όμενου από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά.

12. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη 
εγγύηση

12.1 Ο αιτών παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να αποδείξει ότι δι-
αθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη 
εγγύηση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/
2018:

α. ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγ-
γραφο, το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ασφάλισης 
επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμης εγγύησης με 
ποσό κάλυψης, που συνάδει με τα αναφερόμενα στο 
Κεφάλαιο V και το οποίο καλύπτει τις σχετικές ευθύνες,

β. τεκμηρίωση του τρόπου, με τον οποίο ο αιτών υπο-
λογίζει το ελάχιστο ποσό κατά τρόπο που να συμμορ-
φώνεται με το Κεφάλαιο V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

1. Γενικές αρχές
1.1 Το παρόν Κεφάλαιο θεσπίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (εφεξής 
ΙΗΧ) κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 10 του 
ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α’) και απευθύνεται προς τους 
αιτούντες την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήμα-
τος και, ενδεχομένως, της οποιασδήποτε ή των οποιων-
δήποτε υπηρεσιών πληρωμών των περ. α) έως η) του 
στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, οι οποίοι 
υποβάλλουν την «Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος» του 
Παραρτήματος Ι, συνοδευόμενη από τα εκεί προβλεπό-
μενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

1.2 Οι αιτούντες, που δεν προτίθενται να παρέχουν 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος, αλλά επιθυμούν 
να παρέχουν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρω-
μών των περ. α) έως ζ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 
του ν. 4537/2018 ή την υπηρεσία πληροφοριών λογα-
ριασμού της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018 σε οποιοδήποτε συνδυασμό με τις προα-
ναφερόμενες υπηρεσίες πληρωμών, υποβάλλουν την 
«Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδρύματος πληρωμών» του Παραρτήματος Ι σύμφωνα 
με το Κεφάλαιο Ι.

1.3 Οι διατάξεις των παρ. 1.2 έως 1.8 του Κεφαλαίου 
Ι, που ισχύουν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας ΙΠ, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πρόσω-
πα που υποβάλλουν την «Αίτηση για χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρή-
ματος» του Παραρτήματος Ι.

2. Στοιχεία για τη γνωστοποίηση ταυτότητας
2.1 Για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του αιτούντος 

απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
α. η επωνυμία του αιτούντος και ο διακριτικός τίτλος, 

εφόσον είναι διαφορετικός,
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β. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το εάν πρόκειται 
για νομικό πρόσωπο, που έχει ήδη συσταθεί ή βρίσκεται 
σε διαδικασία σύστασης. Κατά τη στιγμή της χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΙΗΧ από την Τράπεζα 
της Ελλάδος το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει ήδη 
συσταθεί,

γ. ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και ο Α.Φ.Μ. του υπό αδειοδότηση 
αιτούντος προσώπου,

δ. η νομική μορφή και το επικυρωμένο αντίγραφο ή 
σχέδιο καταστατικού, με το οποίο να αποδεικνύεται η 
νομική μορφή του,

ε. η ταχυδρομική διεύθυνση των κεντρικών γραφείων 
και της καταστατικής έδρας, στ. η ηλεκτρονική διεύθυν-
ση και ο ιστότοπος, εφόσον υπάρχουν,

ζ. το όνομα ή τα ονόματα των προσώπων που είναι 
υπεύθυνα για το περιεχόμενο της αίτησης και τη διαδι-
κασία αδειοδότησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους,

η. πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αιτών εποπτεύεται 
ή εποπτευόταν από αρμόδια αρχή του χρηματοπιστω-
τικού τομέα,

θ. τυχόν ενώσεις επιχειρήσεων σε σχέση με την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και/ή υπηρεσιών 
πληρωμών στις οποίες ο αιτών προτίθεται να προσχω-
ρήσει,

ι. η βεβαίωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον έχει ήδη 
συσταθεί, ή σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση από εμπο-
ρικό επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο αντίστοιχο φορέα με 
την οποία να πιστοποιείται ότι η επωνυμία που χρησιμο-
ποιείται είναι διαθέσιμη.

3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
3.1 Στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που υποβάλλεται 

από τον αιτούντα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πλη-
ροφορίες:

α. οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος που προτίθε-
ται να παρέχει ο αιτών, ήτοι έκδοση, εξαργύρωση, δια-
νομή ηλεκτρονικού χρήματος, με ειδική αναφορά στο 
είδος και τη μορφή του ηλεκτρονικού υποθέματος στο 
οποίο πρόκειται να αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό χρήμα, 
τις ακριβείς διαδικασίες και τα ακριβή μέσα έκδοσης, 
διάθεσης και εξαργύρωσης του ηλεκτρονικού χρήματος, 
καθώς και στο ανώτατο και το κατώτατο όριο της νομι-
σματικής αξίας που θα αποθηκεύεται σε κάθε μονάδα 
ηλεκτρονικού υποθέματος (ηλεκτρονικό πορτοφόλι),

β. κατά περίπτωση, αναλυτική περιγραφή των υπη-
ρεσιών πληρωμών που ο αιτών προτίθεται να παρέχει 
σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4021/2011, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται 
επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι εν λόγω υπη-
ρεσίες προσδιορίζονται από τον ίδιο τον αιτούντα ως 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αιτούμενες υπη-
ρεσίες του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, 
και διευκρίνιση σχετικά με το εάν οι εν λόγω υπηρεσίες 
πληρωμών θα παρέχονται επιπλέον των υπηρεσιών ηλε-
κτρονικού χρήματος ή αν θα συνδέονται με την έκδοση 
ηλεκτρονικού χρήματος,

γ. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σχετικά με το αν 
θα περιέρχονται σε οποιαδήποτε στιγμή στην κατοχή 
του χρηματικά ποσά,

δ. περιγραφή της εκτέλεσης των υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικού χρήματος και, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών 
πληρωμών, με λεπτομερή αναφορά όλων των συμμετε-
χόντων μερών, συμπεριλαμβανομένης της παράθεσης 
για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία ηλεκτρονικού χρήματος 
και κατά περίπτωση για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία πλη-
ρωμών των εξής στοιχείων:

i. διαγράμματος της ροής των χρηματικών ποσών,
ii. συμφωνιών διακανονισμού,
iii. σχεδίων συμβάσεων μεταξύ όλων των μερών που 

συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών, συ-
μπεριλαμβανομένων των συμβάσεων με συστήματα 
πληρωμών με κάρτα, κατά περίπτωση,

iv. χρόνων διεκπεραίωσης,
ε. αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του εκδό-

τη ηλεκτρονικού χρήματος και του κατόχου ηλεκτρονι-
κού χρήματος και του σχεδίου σύμβασης-πλαισίου, όπως 
ορίζεται στο στοιχείο 21 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, 
εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών 
επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος,

στ. ο εκτιμώμενος αριθμός των εγκαταστάσεων, από 
τις οποίες ο αιτών προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες, 
κατά περίπτωση,

ζ. περιγραφή τυχόν επικουρικών υπηρεσιών προς τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος, και, κατά περίπτωση, 
προς τις υπηρεσίες πληρωμών κατά τα προβλεπόμενα 
στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4021/2011,

η. σε περίπτωση που ο αιτών προτίθεται να παρέχει 
υπηρεσίες πληρωμών επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικού χρήματος, δήλωση του αιτούντος σχετικά με εάν 
προτίθεται να χορηγεί πιστώσεις σύμφωνα με την περ. 
β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4021/2011, και σε 
θετική περίπτωση και τα όρια αυτών,

θ. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το αν σχεδιάζει 
να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά 
περίπτωση, υπηρεσίες πληρωμών σε άλλα κράτη μέλη 
του Ε.Ο.Χ. ή τρίτες χώρες μετά τη χορήγηση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος,

ι. δήλωση εάν ο αιτών προτίθεται ή όχι, εντός των επό-
μενων τριών πρώτων ετών από την έναρξη της λειτουρ-
γίας του, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4021/2011, να 
ασκήσει ή αν ήδη ασκεί άλλου είδους επιχειρηματικές 
δραστηριότητες άλλες από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
χρήματος και, κατά περίπτωση, τις υπηρεσίες πληρωμών, 
συμπεριλαμβάνοντας την περιγραφή του είδους και τον 
προβλεπόμενο όγκο των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν 
λόγω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με το ενω-
σιακό και εθνικό δίκαιο και υπό την επιφύλαξη της παρ. 
5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018,

ια. πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση επαγγελ-
ματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης όπως 
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο V, σε περίπτωση που ο 
αιτών προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες ζ) και/ή η) 
του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (υπηρε-
σία εκκίνησης πληρωμής και υπηρεσία πληροφοριών 
λογαριασμού).

4. Επιχειρηματικό σχέδιο
4.1 Στο επιχειρηματικό σχέδιο που παρέχεται από τον 

αιτούντα, περιλαμβάνονται τα εξής:
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α. σχέδιο ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών 
(marketing) το οποίο περιέχει:

i. ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 
στο σχετικό τμήμα της αγοράς ηλεκτρονικού χρήματος 
και, κατά περίπτωση, στο σχετικό τμήμα της αγοράς 
πληρωμών,

ii. περιγραφή των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και 
των κατόχων ηλεκτρονικού χρήματος, του υλικού ανά-
πτυξης και προώθησης των υπηρεσιών (marketing) και 
των καναλιών διανομής,

β. για ήδη λειτουργούσα επιχείρηση ελεγμένες οικονο-
μικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό 
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, 
όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017, για τα προηγούμενα 
τρία οικονομικά έτη, εφόσον είναι διαθέσιμες. Στην πε-
ρίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες υποβάλλεται 
σύνοψη της χρηματοοικονομικής κατάστασης,

γ. προϋπολογισμός για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη 
από την έναρξη λειτουργίας του, ο οποίος θα καταδει-
κνύει την ικανότητα του αιτούντος να χρησιμοποιεί τα 
κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, τους πόρους και τις 
διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία 
του. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:

i. πρόβλεψη κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμά-
των χρήσης και ισολογισμού, περιλαμβανομένων σενα-
ρίων επίτευξης του στόχου και σεναρίων ακραίων κα-
ταστάσεων, καθώς και των βασικών παραδοχών τους, 
όπως όγκος και αξία συναλλαγών, αριθμός πελατών, τι-
μολόγηση, μέσο ποσό ανά συναλλαγή, προβλεπόμενη 
αύξηση του περιθωρίου κέρδους,

ii. ανάλυση των κυριότερων εσόδων και εξόδων, των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και του πάγιου 
ενεργητικού,

iii. διάγραμμα και λεπτομερή ανάλυση των εκτιμώμε-
νων ταμειακών ροών για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας,

δ. πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια του άρ-
θρου 15 του ν. 4021/2011, συμπεριλαμβανομένου του 
ύψους και λεπτομερούς ανάλυσης της σύνθεσης του 
αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 14 του ν. 4021/2011,

ε. πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαια-
κές απαιτήσεις και υπολογισμό αυτών σύμφωνα με τη 
μέθοδο Δ’ της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν. 4021/2011, εφόσον ο αιτών προτίθεται να παρέχει 
αποκλειστικά υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος. Σε 
περίπτωση που ο αιτών πέραν των υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικού χρήματος προτίθεται να παρέχει και υπηρεσίες 
πληρωμών των περ. α) έως στ) του στοιχείου 3 του άρ-
θρου 4 του ν. 4357/2018, υποβάλλει επίσης πληροφο-
ρίες σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 
και υπολογισμό αυτών σύμφωνα με τη μέθοδο Β’ του 
άρθρου 9 του ν. 4537/2018. Στις εν λόγω πληροφορίες 
συμπεριλαμβάνεται:

i. ετήσια πρόβλεψη της σύνθεσης των ιδίων κεφα-
λαίων για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας σύμφωνα με 
τη μέθοδο Δ’ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τη 
μέθοδο Β’, και

ii. εφόσον συντρέχει περίπτωση, ετήσια πρόβλεψη 
των ιδίων κεφαλαίων για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας 

σύμφωνα με τις άλλες μεθόδους που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 του ν. 4537/2018.

5. Οργανωτική δομή
5.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της οργανωτικής του 

δομής η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. λεπτομερές οργανόγραμμα στο οποίο παρουσι-

άζεται κάθε διεύθυνση, τμήμα ή συναφές διαρθρωτι-
κό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του 
αρμόδιου ή των αρμόδιων προσώπων, ιδίως εκείνων 
που θα είναι υπεύθυνα για τις λειτουργίες του Εσωτερι-
κού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της 
Διαχείρισης Κινδύνων. Το οργανόγραμμα συνοδεύεται 
από περιγραφές των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 
κάθε διεύθυνσης, τμήματος ή συναφούς διαρθρωτικού 
πλαισίου σύμφωνα με τις γενικές αρχές διακυβέρνησης 
της παρ. 4 του Κεφαλαίου ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,

β. πρόβλεψη του συνολικού αριθμού των μελών του 
προσωπικού για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας,

γ. καταγεγραμμένη πολιτική για την εξωτερική ανάθε-
ση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους και περι-
γραφή των σχετικών συμβάσεων, αναφορικά με:

i. την ταυτότητα και τη γεωγραφική θέση του παρόχου 
υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης,

ii. την ταυτότητα των προσώπων εντός του ΙΗΧ που 
είναι αρμόδια για καθεμία από τις δραστηριότητες εξω-
τερικής ανάθεσης σε τρίτους,

iii. σαφή περιγραφή και βασικές λεπτομέρειες των 
δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί ή πρόκειται να 
ανατεθούν σε τρίτους,

δ. αντίγραφο των σχεδίων συμβάσεων εξωτερικής 
ανάθεσης, συνοδευόμενο από τα στοιχεία που αναφέ-
ρονται στην περ. δ) της παρ. 5.1 του Κεφαλαίου Ι,

ε. περιγραφή της χρήσης των υποκαταστημάτων και 
των αντιπροσώπων κατά την έννοια του στοιχείου 38 του 
άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και κατά την έννοια της παρ. 
5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011, κατά περίπτωση, η 
οποία περιλαμβάνει:

i. χαρτογράφηση των επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγ-
χων που προτίθεται να διενεργεί ο αιτών, τουλάχιστον 
ετησίως, στα υποκαταστήματα και στους ανωτέρω αντι-
προσώπους, καθώς και αναφορά της συχνότητάς τους,

ii. τα συστήματα πληροφορικής, τις διαδικασίες και τις 
υποδομές που θα χρησιμοποιούνται από τους ανωτέρω 
αντιπροσώπους του αιτούντος για την άσκηση δραστη-
ριοτήτων εξ’ ονόματός του,

iii. όσον αφορά τους ανωτέρω αντιπροσώπους, την 
πολιτική επιλογής τους, τις διαδικασίες παρακολούθησης 
τους, τις διαδικασίες κατάρτισής τους και σχέδιο σύμβα-
σης συνεργασίας μαζί τους,

στ. αναφορά του εθνικού και/ή διεθνούς συστήματος 
πληρωμών στο οποίο ο αιτών θα έχει πρόσβαση.

5.2 Σε περίπτωση συνεργασίας με αντιπροσώπους 
κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του 
ν. 4357/2018 στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη του 
Ε.Ο.Χ. υποβάλλονται οι παρακάτω πληροφορίες και στοι-
χεία, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω 
αντιπροσώπου για την ακρίβεια τους:

α. σε περίπτωση που ο ανωτέρω αντιπρόσωπος είναι 
φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και δια-
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κριτικός τίτλος, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, νομική 
μορφή, αντικείμενο των κυρίων δραστηριοτήτων του, 
αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. για τα υπόχρεα σε καταχώρηση στο μη-
τρώο ή τα προαιρετικώς εντασσόμενα σε αυτό πρόσωπα 
και Α.Φ.Μ.,

β. σε περίπτωση που ο ανωτέρω αντιπρόσωπος είναι 
νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση: τα ανωτέρω υπό 
περ. α) στοιχεία και πληροφορίες, το πιστοποιητικό περί 
μη κηρύξεως σε πτώχευση και το πιστοποιητικό περί μη 
υποβολής αίτησης για πτώχευση που να έχουν εκδοθεί 
το αργότερο εντός του τελευταίου εξαμήνου από την 
υποβολή τους, τη βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασι-
ών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., την περιγραφή των δραστηριο-
τήτων του και αναφορά στις σημαντικότερες από αυτές 
σε όρους κύκλου εργασιών,

γ. περιγραφή της οργανωτικής δομής του ανωτέρω 
αντιπροσώπου, με αναφορά των σημείων πώλησης, του 
αριθμού των εργαζομένων και των σχέσεων εξωτερικής 
ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους,

δ. περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου 
που θα χρησιμοποιεί ο ανωτέρω αντιπρόσωπος για την 
τήρηση των διατάξεων περί πρόληψης της νομιμοποίη-
σης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που καθορίζονται 
σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 και την απόφαση ΕΤΠΘ 
281/5/17.3.2009, εφόσον αυτοί διαφοροποιούνται από 
τους αντίστοιχους του αιτούντος,

ε. όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη και τους υπεύ-
θυνους διαχείρισης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρή-
ματος ή/και των υπηρεσιών πληρωμών του ανωτέρω 
αντιπροσώπου: i) επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας 
ή διαβατηρίου που βρίσκεται σε ισχύ και ii) την ενότητα 
4 με τίτλο: «Καταλληλότητα του Φυσικού Προσώπου» 
του «Ερωτηματολογίου αξιολόγησης προτεινόμενης 
απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Πα-
ραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένη, 
υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Προκειμέ-
νου για κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
επιπλέον και επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής 
ή νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα.

5.3 Σε περίπτωση ορισμού αντιπροσώπου κατά την 
έννοια της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011, το 
ΙΗΧ υποβάλλει μόνο τα στοιχεία που προβλέπονται στις 
περ. α), β) και δ) της ανωτέρω παρ. 5.2., συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω αντιπροσώπου για 
την ακρίβειά τους.

5.4 Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που 
αναφέρονται στις περ. α), β) και ε) της παρ. 5.2 προσαρ-
μόζονται ως προς τη μορφή, τον τύπο, τη διαδικασία 
και την αρχή έκδοσής τους ανάλογα με τις αντίστοιχες 
διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εκά-
στοτε κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. όπου λειτουργεί ο εν 
λόγω αντιπρόσωπος.

6. Τεκμηρίωση του αρχικού κεφαλαίου
6.1 Για την τεκμηρίωση της ύπαρξης του αρχικού κεφα-

λαίου υποβάλλεται αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής 
του απαιτούμενου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
14 του ν. 4021/2011 ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου το 

οποίο κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει 
στην Ελλάδα ή λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατά-
στημα και δεν αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα 
οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους 
(Related party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014. 
Το εν λόγω ποσό παραμένει κατατεθειμένο ή θα πρέπει 
να έχει κατατεθεί το αργότερο κατά την ημέρα της χο-
ρήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΙΗΧ από 
την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, πριν 
από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατά νόμο σύσταση 
του αιτούντος, εφόσον ο τελευταίος βρισκόταν ακόμα 
σε διαδικασία σύστασης κατά την υποβολή της αίτησης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Σε περίπτωση νομικού 
προσώπου που έχει ήδη συσταθεί υποβάλλεται επίσης 
πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή κατά την έννοια 
του ν. 4449/2017 στο οποίο αναφέρεται ότι η καθαρή 
του θέση του νομικού προσώπου δεν υπολείπεται του 
ελάχιστου απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου βάσει επι-
καιροποιημένου ισολογισμού του.

6.2 Επιπρόσθετα, στις πληροφορίες που παρέχονται 
σχετικά με το αρχικό κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, από ανεξάρτητη και αξιόπιστη 
πηγή, σε σχέση με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
προτίθεται να συμμετάσχει στο αρχικό κεφάλαιο του 
αιτούντος, αναφορικά με την προέλευση των κεφαλαί-
ων από τα οποία θα καλυφθεί ή έχει ήδη καλυφθεί το 
αρχικό κεφάλαιο.

7. Μέτρα για τη διασφάλιση των χρηματικών ποσών 
των χρηστών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτω-
ση, των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών

7.1 Ο αιτών, σε περίπτωση που διασφαλίζει τα χρηματι-
κά ποσά των χρηστών ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα 
με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4021/2011 σε 
συνδυασμό με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του 
ν. 4357/2018, παρέχει περιγραφή των μέτρων διασφάλι-
σης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής που διασφα-
λίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού που επιλέγονται είναι 
ασφαλή, ρευστά και χαμηλού κινδύνου, εφόσον συντρέ-
χει περίπτωση,

β. τον αριθμό των προσώπων που έχουν πρόσβαση 
στον λογαριασμό διασφάλισης και τα καθήκοντα των 
προσώπων αυτών,

γ. περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης και της δι-
αδικασίας επαλήθευσης της συμφωνίας με τις οποίες 
διασφαλίζεται ότι τα χρηματικά ποσά των χρηστών ηλε-
κτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, των χρηστών 
υπηρεσιών πληρωμών προστατεύονται προς το συμ-
φέρον των εν λόγω χρηστών έναντι αξιώσεων άλλων 
πιστωτών του αιτούντος, ιδίως σε περίπτωση αφερεγ-
γυότητας,

δ. αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης με το πιστωτικό 
ίδρυμα και

ε. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σχετικά με τη συμ-
μόρφωση προς το άρθρο 10 του ν. 4537/2018.

Εφόσον ως μέτρο διασφάλισης επιλεγεί η επένδυση σε 
ασφαλή και ρευστά στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κιν-
δύνου, το ΙΗΧ βεβαιώνει ότι σχετικοί χρεωστικοί τίτλοι ή 
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τα μερίδια φυλάσσονται σε ειδικό λογαριασμό φύλαξης 
και διαχείρισης τίτλων (θεματοφυλακής), ξεχωριστά από 
τους λοιπούς τίτλους ή μερίδια του επενδυτικού χαρτο-
φυλακίου του ιδρύματος, θεματοφύλακας του οποίου 
είναι πιστωτικό ίδρυμα που πρέπει να εδρεύει στην Ελ-
λάδα ή να λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα και 
να μην αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότη-
τα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (Related 
party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014. Εφόσον 
ως μέτρο διασφάλισης επιλεγεί η τοποθέτηση των εν 
λόγω ποσών αποκλειστικά σε λογαριασμό καταθέσεων 
το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να εδρεύει στην Ελλάδα ή 
να λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα και να μην 
αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά 
την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (Related party) 
του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014.

7.2 Ο αιτών σε περίπτωση που διασφαλίζει τα χρημα-
τικά ποσά των χρηστών ηλεκτρονικού χρήματος σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4021/2011 
σε συνδυασμό με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 
10 του ν. 4357/2018 μέσω ασφαλιστηρίου ή συγκρίσι-
μης εγγύησης από ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό 
ίδρυμα, τα οποία πρέπει να εδρεύουν στην Ελλάδα ή 
να λειτουργούν στην Ελλάδα με υποκατάστημα και να 
μην αποτελούν συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότη-
τα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (Related 
party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014, παρέχει 
περιγραφή των μέτρων διασφάλισης που περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα:

α. βεβαίωση ότι το ασφαλιστήριο ή η συγκρίσιμη εγ-
γύηση από ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυμα 
προέρχεται από οντότητα, που δεν ανήκει στον ίδιο 
όμιλο εταιρειών με τον αιτούντα,

β. λεπτομέρειες για τη διαδικασία επαλήθευσης της 
συμφωνίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ασφαλιστήριο 
ή η συγκρίσιμη εγγύηση επαρκεί για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων διασφάλισης του αιτούντος ανά πάσα 
στιγμή,

γ. διάρκεια και ανανέωση ισχύος της ασφαλιστικής 
κάλυψης και

δ. αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή της 
συγκρίσιμης εγγύησης ή σχέδιο αυτών.

7.3 Επισημαίνεται ότι ο αιτών σε περίπτωση που, πέ-
ραν των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος, παρέχει και 
υπηρεσίες πληρωμών των περ. α) έως στ) του στοιχείου 
3 του άρθρου 4 του ν. 4357/2018 διασφαλίζει τα χρημα-
τικά ποσά των, κατά περίπτωση, χρηστών υπηρεσιών 
πληρωμών σύμφωνα με την ενότητα 7 του Κεφαλαίου 
Ι της παρούσας.

8. Πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί εσωτερικού 
ελέγχου

8.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή του πλαισίου διακυ-
βέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, η 
οποία περιλαμβάνει:

α. χαρτογράφηση των κινδύνων που εντοπίζονται 
από τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων του είδους 
των κινδύνων και των διαδικασιών που θα εφαρμόζει 
ο αιτών για την αξιολόγηση και την πρόληψή τους, σε 

σχέση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά 
περίπτωση, με τις υπηρεσίες πληρωμών,

β. τις διάφορες διαδικασίες για τη διεξαγωγή των πε-
ριοδικών και μόνιμων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης 
της συχνότητάς τους και των ανθρώπινων πόρων, που 
απαιτούνται για τη διεξαγωγή τους,

γ. τις λογιστικές διαδικασίες, μέσω των οποίων θα 
καταχωρίζει και θα υποβάλλει τις χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες του,

δ. την ταυτότητα τυχόν ελεγκτή που δεν είναι ορκωτός 
ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία όπως ορίζονται 
στον ν. 4449/2017,

ε. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγ-
χου των λειτουργικών δραστηριοτήτων, που έχουν ανα-
τεθεί σε τρίτους, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο 
υποβάθμισης της ποιότητας των μηχανισμών εσωτερι-
κού ελέγχου του αιτούντος,

στ. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγ-
χου των αντιπροσώπων κατά την έννοια του στοιχείου 38 
του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και κατά την έννοια της 
παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 και των υποκα-
ταστημάτων στο πλαίσιο των μηχανισμών εσωτερικού 
ελέγχου του αιτούντος, περιλαμβανομένων εκείνων που 
λειτουργούν στο εξωτερικό,

ζ. σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί θυγατρική 
επιχείρηση εποπτευόμενης οντότητας σε άλλο κράτος 
μέλος του Ε.Ο.Χ., περιγραφή της διακυβέρνησης του 
ομίλου.

9. Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθη-
σης περιστατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελα-
τών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια

9.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της διαδικασίας για 
τον έλεγχο, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των 
περιστατικών ασφαλείας και των παραπόνων των πε-
λατών σχετικά με την ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα:

α. οργανωτικά μέτρα και εργαλεία για την πρόληψη 
της απάτης,

β. στοιχεία του ατόμου ή των ατόμων και των οργά-
νων, που είναι αρμόδια για την παροχή βοήθειας στους 
πελάτες σε περιπτώσεις απάτης, τεχνικών προβλημάτων 
και/ή διαχείρισης αξιώσεων,

γ. γραμμές αναφοράς σε περίπτωση απάτης,
δ. το σημείο επαφής για τους πελάτες, συμπεριλαμβα-

νομένων του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου,

ε. τις διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών, συ-
μπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης των αναφορών 
αυτών σε εσωτερικά ή εξωτερικά όργανα, για τους αιτού-
ντες που προτίθενται να παρέχουν υπηρεσίες πληρω-
μών επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος, 
καθώς και της γνωστοποίησης των μεγάλης σημασίας 
συμβάντων στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει του 
άρθρου 95 του ν. 4537/2018 και σύμφωνα με την ΠΕΕ 
157/3/2.4.2019 «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμ-
μών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αναφο-
ρά μειζόνων συμβάντων δυνάμει της Οδηγίας 2015/
2366/ΕΕ»,
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στ. τα εργαλεία παρακολούθησης (monitoring tools), 
τα μέτρα και τις διαδικασίες, που εφαρμόζονται για τη 
μείωση των κινδύνων ασφάλειας.

10. Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, 
εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαί-
σθητα δεδομένα πληρωμών

10.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της διαδικασίας αρ-
χειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιο-
ρισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρω-
μών, η οποία περιλαμβάνει:

α. την περιγραφή των ροών δεδομένων, που χαρακτη-
ρίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών στο πλαίσιο 
του επιχειρηματικού μοντέλου του αιτούντος,

β. τις διαδικασίες για τη χορήγηση πρόσβασης σε ευ-
αίσθητα δεδομένα πληρωμών,

γ. περιγραφή του εργαλείου παρακολούθησης 
(monitoring tool),

δ. την πολιτική για το δικαίωμα πρόσβασης, με ανα-
λυτική περιγραφή της πρόσβασης σε όλα τα συναφή 
επιμέρους στοιχεία υποδομής και συστήματα, συμπε-
ριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και των εφε-
δρικών υποδομών,

ε. περιγραφή του τρόπου αρχειοθέτησης των δεδομέ-
νων που συλλέγονται,

στ. την προβλεπόμενη εσωτερική και/ή εξωτερική 
χρήση των δεδομένων που συλλέγονται, μεταξύ άλλων 
και από τους αντισυμβαλλομένους,

ζ. το σύστημα πληροφορικής και τα τεχνικά μέτρα 
ασφάλειας, που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, συμπεριλαμ-
βανομένης της κρυπτογράφησης και/ή της τεχνολογίας 
tokenisation,

η. προσδιορισμό των ατόμων, των οργάνων και/ή 
των επιτροπών με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα 
πληρωμών,

θ. επεξήγηση του τρόπου εντοπισμού και αντιμετώπι-
σης παραβιάσεων,

ι. ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά 
την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

11. Επιχειρησιακή συνέχεια
11.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή των ρυθμίσεων επι-

χειρησιακής συνέχειας, με σαφή προσδιορισμό των κρί-
σιμων λειτουργιών, αποτελεσματικών σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης και της διαδικασίας για την τακτική δοκιμή και 
επανεξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότη-
τας των εν λόγω σχεδίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. ανάλυση επιχειρηματικών επιπτώσεων, συμπερι-
λαμβανομένων των επιχειρηματικών διαδικασιών και 
των στόχων αποκατάστασης, όπως των στόχων ως 
προς τον χρόνο αποκατάστασης, των στόχων ως προς 
το σημείο αποκατάστασης και των προστατευόμενων 
στοιχείων ενεργητικού,

β. προσδιορισμό της εφεδρικής τοποθεσίας (back-up 
site), της πρόσβασης σε υποδομές πληροφορικής, καθώς 
και του βασικού λογισμικού και των βασικών δεδομένων 
που πρέπει να ανακτηθούν σε περίπτωση καταστροφής 
ή διαταραχής,

γ. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών θα αντι-
μετωπίζει τα μεγάλης σημασίας συμβάντα και τις διαταρα-

χές της επιχειρησιακής συνέχειας, όπως βλάβη βασικών 
συστημάτων, απώλεια βασικών δεδομένων, αδυναμία 
πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, απώλεια κρίσιμου προ-
σωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού,

δ. τη συχνότητα με την οποία ο αιτών προτίθεται 
να προβαίνει σε δοκιμές των σχεδίων επιχειρησιακής 
συνέχειας και αποκατάστασης λειτουργίας έπειτα από 
καταστροφή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κατα-
γραφής των αποτελεσμάτων των δοκιμών,

ε. περιγραφή των μέτρων μείωσης των κινδύνων του 
αιτούντος σε περίπτωση παύσης της παροχής των οικεί-
ων υπηρεσιών πληρωμών, με σκοπό τη διασφάλιση της 
εκτέλεσης των πράξεων πληρωμών που εκκρεμούν και 
την καταγγελία των συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.

12. Αρχές και ορισμοί για τη συλλογή στατιστικών στοι-
χείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης

12.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή των αρχών και των 
ορισμών, που εφαρμόζονται για τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης, η οποία 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. το είδος των δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση 
με τους πελάτες, το είδος της υπηρεσίας πληρωμών, το 
κανάλι/δίαυλο, το μέσο, τις γεωγραφικές περιοχές και 
τα νομίσματα,

β. το πεδίο εφαρμογής της συλλογής σε όρους δρα-
στηριοτήτων και οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων κατά την έν-
νοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 
και κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4021/2011,

γ. τον τρόπο συλλογής,
δ. τον σκοπό της συλλογής,
ε. τη συχνότητα της συλλογής,
στ. υποστηρικτικά έγγραφα στα οποία περιγράφεται 

ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος όπως εγχειρίδιο.
13. Πολιτική ασφαλείας
13.1 Ο αιτών παρέχει έγγραφο που περιγράφει την πο-

λιτική ασφάλειας στο πλαίσιο της ή των υπηρεσιών ηλε-
κτρονικού χρήματος που παρέχει και, κατά περίπτωση, 
στο πλαίσιο της ή των υπηρεσιών πληρωμών, το οποίο 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων της ή των υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, της 
υπηρεσίας ή των υπηρεσιών πληρωμών που προτίθεται 
να παρέχει ο αιτών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τους 
κινδύνους απάτης, τον έλεγχο της ασφάλειας, καθώς και 
τα μέτρα μείωσης των κινδύνων που θα λαμβάνονται 
για την επαρκή προστασία των χρηστών ηλεκτρονικού 
χρήματος και, κατά περίπτωση, των χρηστών των υπηρε-
σιών πληρωμών έναντι των κινδύνων που εντοπίζονται,

β. περιγραφή των συστημάτων πληροφορικής, στην 
οποία περιέχονται τα ακόλουθα:

i. η αρχιτεκτονική των συστημάτων και τα στοιχεία 
δικτύου τους,

ii. τα κύρια επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής, 
που υποστηρίζουν τις παρεχόμενες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, όπως ο ιστότοπος του αιτούντος, τα 
πορτοφόλια (wallets), ο μηχανισμός πληρωμής, ο μη-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56966 Τεύχος B’ 4981/31.12.2019

χανισμός διαχείρισης του κινδύνου και της απάτης, η 
λογιστική πελατών,

iii. τα υποστηρικτικά συστήματα πληροφορικής που 
χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και τη διοίκηση 
του αιτούντος, όπως τα συστήματα λογιστικής, τα συ-
στήματα αναφορών, της διαχείρισης προσωπικού, της 
διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, τους διακομι-
στές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους εσωτερικούς 
διακομιστές αρχείων,

iv. πληροφορίες σχετικά με το αν τα συστήματα αυτά 
χρησιμοποιούνται ήδη από τον αιτούντα ή από τον όμιλο 
στον οποίο ανήκει, και την εκτιμώμενη ημερομηνία που 
αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή, κατά περίπτωση,

γ. το είδος των εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συν-
δέσεων, όπως με συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών, 
οντότητες του ομίλου και υπαλλήλους που εργάζονται 
εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγη-
σης των συνδέσεων αυτών,

δ. για καθεμία από τις συνδέσεις που αναφέρονται 
στην περ. γ), τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής 
ασφάλειας (logical security) που τίθενται, με προσδιο-
ρισμό του ελέγχου που θα ασκεί ο αιτών όσον αφορά 
την πρόσβαση αυτή, καθώς και της φύσης και της συ-
χνότητας κάθε ελέγχου, π.χ. ο τεχνικός έλεγχος έναντι 
του οργανωτικού ελέγχου, ο προληπτικός έλεγχος έναντι 
του κατασταλτικού ελέγχου, και η παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο έναντι των τακτικών ελέγχων, όπως 
είναι η χρήση ενεργού καταλόγου (active directory) χω-
ριστά από τον όμιλο, το άνοιγμα/κλείσιμο των γραμμών 
επικοινωνίας, η διάρθρωση του εξοπλισμού ασφάλειας, 
η παραγωγή κλειδιών ή πιστοποιητικών ταυτοποίησης 
πελάτη, η παρακολούθηση συστήματος, η ταυτοποίη-
ση, η εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας, ο εντοπισμός 
εισβολών, τα συστήματα προστασίας από ιούς και τα 
αρχεία καταγραφής ιών,

ε. τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής ασφάλειας 
(logical security) που διέπουν την εσωτερική πρόσβαση 
σε συστήματα πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνουν:

i. τον τεχνικό και οργανωτικό χαρακτήρα και τη συχνό-
τητα κάθε μέτρου, όπως αν πρόκειται για προληπτικό 
μέτρο ή κατασταλτικό μέτρο ή κατά πόσον εφαρμόζεται 
ή όχι σε πραγματικό χρόνο,

ii. τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος του διαχω-
ρισμού του περιβάλλοντος πελάτη σε περίπτωση κοινής 
χρήσης των πόρων πληροφορικής του αιτούντος,

στ. τα μέτρα και τους μηχανισμούς φυσικής ασφά-
λειας (physical security) των εγκαταστάσεων και του 
μηχανογραφικού κέντρου του αιτούντος, όπως έλεγχοι 
πρόσβασης και έλεγχοι περιβαλλοντικής ασφάλειας 
(environmental security),

ζ. την ασφάλεια των διαδικασιών για τις πληρωμές, η 
οποία περιλαμβάνει:

i. τη διαδικασία ταυτοποίησης των πελατών (customer 
authentication) που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της 
παροχής πρόσβασης, τόσο για σκοπούς ενημέρωσης 
όσο και για την εκτέλεση συναλλαγών, καθώς και όλων 
των υποκείμενων μέσων πληρωμής,

ii. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζονται 
η ασφαλής παράδοση στον νόμιμο χρήστη των υπηρε-

σιών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, στον 
χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών και η ακεραιότητα 
των παραγόντων ταυτοποίησης, όπως hardware tokens 
και εφαρμογές κινητών συσκευών, τόσο κατά τον χρό-
νο της αρχικής εγγραφής όσο και κατά τον χρόνο της 
ανανέωσης,

iii. περιγραφή των συστημάτων και των διαδικασιών 
που εφαρμόζει ο αιτών για την ανάλυση των συναλλα-
γών και τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλ-
λαγών, η. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά 
περίπτωση, των παρεχόμενων υπηρεσιών πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απάτης, με συσχέτιση προς 
τα μέτρα ελέγχου και μείωσής τους, τα οποία αναλύο-
νται στα σχετικά σημεία της αίτησης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας, από όπου να καταδεικνύεται ότι οι εν λόγω 
κίνδυνοι αντιμετωπίζονται,

θ. κατάλογο των κύριων γραπτών διαδικασιών που 
αφορούν τα συστήματα πληροφορικής του αιτούντος ή 
την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για τις διαδι-
κασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

14. Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρ-
φωση με τις υποχρεώσεις που αφορούν στην καταπολέ-
μηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

14.1 Η περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγ-
χου του αιτούντος προκειμένου να συμμορφώνεται, 
κατά περίπτωση, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποί-
ησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις οι-
κείες διατάξεις του ν. 4557/2018 και της απόφασης ΕΤΠΘ 
281/5/17.3.2009, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των 
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και του βαθμού 
κινδύνου που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές, περι-
λαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. την αξιολόγηση του αιτούντος όσον αφορά τους 
κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
που συνδέονται με την επιχειρηματική του δραστηριό-
τητα, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέ-
ονται με την πελατειακή του βάση, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται, τους διαύλους διανομής που 
χρησιμοποιούνται και τις γεωγραφικές περιοχές δρα-
στηριοποίησης. Για την εν λόγω αξιολόγηση κινδύνου 
λαμβάνεται υπόψη η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύ-
νου, η αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και η γνώμη των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά 
με τον κίνδυνο που χαρακτηρίζει τη χρηματοπιστωτική 
αγορά,

β. τα μέτρα που έχει θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσει 
για τη μείωση των κινδύνων και τη συμμόρφωση του αι-
τούντος με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τις πολιτικές και 
τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας ως προς τον πελάτη, καθώς και τις πολιτικές 
και τις διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αναφορά 
ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων,
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γ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει ή 
πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι τα υποκα-
ταστήματα και οι αντιπρόσωποί του κατά την έννοια του 
στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 
5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 συμμορφώνονται με 
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις καταπολέμησης της νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβα-
νομένων των περιπτώσεων στις οποίες ο αντιπρόσωπος 
ή το υποκατάστημα βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος 
του ΕΟΧ,

δ. τις ρυθμίσεις που εφαρμόζει ή θα εφαρμόσει για 
να διασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι αντιπρόσω-
ποί του κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 
4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4021/2011 έχουν λάβει κατάλληλη κατάρτιση σε ζητή-
ματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας,

ε. την ταυτότητα του αρμοδίου διευθυντικού στελέ-
χους του άρθρου 38 του ν. 4557/2018 του αιτούντος και 
αποδείξεις ότι η εμπειρία και οι γνώσεις του στον εν λόγω 
τομέα επαρκούν ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τα 
καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο,

στ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει 
ή πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι οι πολι-
τικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζει για την καταπο-
λέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο-
κρατίας παραμένουν ενημερωμένες, αποτελεσματικές 
και συναφείς,

ζ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει ή 
πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι οι αντιπρό-
σωποί του κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 
4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4021/2011 δεν τον εκθέτουν σε αυξημένους κινδύνους 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

η. το εγχειρίδιο σχετικά με την καταπολέμηση της νο-
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότη-
τες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για το 
προσωπικό και τους αντιπροσώπους κατά την έννοια 
του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και της 
παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 του αιτούντος.

15. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των προσώπων με ειδική συμμετοχή

15.1 Για τους σκοπούς της απόδειξης ταυτότητας και 
της καταλληλότητας των προσώπων με ειδική συμμε-
τοχή κατά την έννοια του στοιχείου 36 της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, άμεσα 
ή έμμεσα, στο αιτούν πρόσωπο, εφαρμόζονται η δια-
δικασία και τα κριτήρια, κατά περίπτωση, που θεσπί-
ζονται στα άρθρα 23 έως 28 του ν. 4261/2014 και στο 
Κεφάλαιο Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, για τα ακόλουθα 
πρόσωπα που φέρουν την υποχρέωση υποβολής των 
ακόλουθων στοιχείων και πληροφοριών στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, ως εξής:

α. τα φυσικά πρόσωπα που θα κατέχουν στον αι-
τούντα, άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με τα κριτήρια που 

περιγράφονται στην παρ. 10 του Κεφαλαίου Β’ της ΠΕΕ 
142/11.6.2018, μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με 
άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 
23 του ν. 4261/2014, ειδική συμμετοχή, καθώς και τα 
φυσικά πρόσωπα τα οποία παρότι δεν εμπίπτουν την 
παρούσα περίπτωση θα ασκούν, μέσω γραπτών ή άλλων 
συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα 
κατά τα ανωτέρω, τον έλεγχο του αιτούντος κατά την 
έννοια του στοιχείου 34 της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4261/2014, υποβάλλουν:

i. το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης 
απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Πα-
ραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,

ii. περιγραφή τυχόν δεσμών με πολιτικώς εκτεθειμένα 
πρόσωπα, όπως ορίζονται στο στοιχείο 9 του άρθρου 3 
του ν. 4557/2018 και

iii. ανάλυση σχετικά με το εάν η ειδική συμμετοχή θα 
επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων ως 
αποτέλεσμα των στενών δεσμών κατά την έννοια του 
στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 
του φυσικού προσώπου με τον αιτούντα, την ικανότητα 
του τελευταίου να παρέχει εγκαίρως ακριβείς πληροφο-
ρίες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

β. τα νομικά πρόσωπα, που πληρούν τους όρους της 
περ. α) ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων, 
που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, όπως οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων, κρατικά επενδυτικά ταμεία ή 
εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης, υποβάλλουν:

i. το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης 
απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Πα-
ραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,

ii. εάν το νομικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται επί 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να υποχρεούται 
να καταρτίσει δηλώσεις οικονομικής κατάστασης για τα 
τρία οικονομικά έτη, που προηγούνται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης, υποβάλλονται οι υφιστάμενες 
δηλώσεις οικονομικής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν,

iii. εάν τα κεντρικά γραφεία (ή/και η καταστατική έδρα) 
του νομικού προσώπου ή της οντότητας βρίσκονται σε 
τρίτη χώρα, γενικές πληροφορίες σχετικά με το ρυθμι-
στικό καθεστώς της εν λόγω τρίτης χώρας που εφαρμό-
ζεται στο νομικό πρόσωπο ή στην οντότητα, συμπερι-
λαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό 
στον οποίο το καθεστώς της τρίτης χώρας όσον αφορά 
στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας είναι συνεπές με τις συστάσεις της 
Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action 
Task Force), και

iv. ανάλυση σχετικά με το εάν η ειδική συμμετοχή θα 
επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων ως 
αποτέλεσμα των στενών δεσμών κατά την έννοια του 
στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, 
του προσώπου με τον αιτούντα, την ικανότητα του τε-
λευταίου να παρέχει εγκαίρως ακριβείς πληροφορίες 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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15.2 Επιπλέον των ανωτέρω, υποβάλλονται:
α. περιγραφή της διάρθρωσης του ομίλου στον οποίο 

τυχόν ανήκει ή πρόκειται να ανήκει ο αιτών με αναφορά 
της μητρικής επιχείρησης. Εφόσον συντρέχει τέτοια πε-
ρίπτωση, απαιτούνται επίσης, οι οικονομικές καταστά-
σεις του εν λόγω ομίλου για τα τελευταία τρία χρόνια 
ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή από ελεγκτική 
εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και 
τυχόν έκθεση ή εκθέσεις από εξωτερικούς οργανισμούς 
πιστοληπτικής αξιολόγησης για τον αιτούντα και/ή τον 
συγκεκριμένο όμιλο,

β. διάγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται η μετοχική 
σύνθεση του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων του 
ονόματος και του ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου ή 
δικαιωμάτων ψήφου κάθε προσώπου που θα κατέχει, 
άμεσα ή έμμεσα, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή 
στα δικαιώματα ψήφου του αιτούντος, με προσδιορισμό 
των προσώπων που έχουν ειδική συμμετοχή και των λό-
γων για αυτή την ειδική συμμετοχή,

γ. κατάλογος των ονομάτων όλων των προσώπων και 
άλλων οντοτήτων, που θα έχουν ειδικές συμμετοχές, 
άμεσα ή έμμεσα, στον αιτούντα, με αναφορά για κάθε 
τέτοιο πρόσωπο ή οντότητα:

i. του αριθμού και του είδους των μετοχών ή άλλων 
συμμετοχών που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδο-
θούν,

ii. της ονομαστικής αξίας των εν λόγω μετοχών ή άλ-
λων συμμετοχών,

δ. κατάλογος όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων 
που έχουν στενούς δεσμούς κατά την έννοια του στοιχεί-
ου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 με τον 
αιτούντα, με αναφορά των στοιχείων ταυτότητας των 
εν λόγω προσώπων και της φύσης των δεσμών αυτών.

15.3 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη 
μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο κατά την 
έννοια του στοιχείου 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 
να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερω-
τηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νο-
μικών προσώπων, που αποκτούν έμμεσα συμμετοχή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

15.4 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία 
για την ταυτότητα και το ποσοστό συμμετοχής, καθώς 
και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτη-
ματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν 
ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αλλά θα κατέχουν, 
άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται 
στην παρ. 10 του Κεφαλαίου Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018), 
συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο 
του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του αιτούντος.

16. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας με-
λών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών

16.1 Για τους σκοπούς της απόδειξης ταυτότητας 
και της αξιολόγησης της καταλληλότητας των αναφε-
ρόμενων στην περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018 προσώπων, απαιτείται η υποβολή του 
«Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του 
Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμέ-

νου, υπογεγραμμένου και συνοδευόμενου από τα αντι-
στοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

16.2 Για την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου η υπο-
βολή των ερωτηματολογίων απαιτείται τουλάχιστον από 
τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. τον επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επιθε-

ώρησης, γ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης 
Κινδύνων,

δ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμ-
μόρφωσης, ε. τον ανώτερο οικονομικό διευθυντή,

στ. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ή τυχόν άλλο επο-
πτικό όργανο/επιτροπή, εφόσον συντρέχει περίπτωση,

ζ. το αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 
του ν. 4557/2018.

16.3 Επίσης, υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με 
την αξιολόγηση καταλληλότητας των ανωτέρω προ-
σώπων, που έχει διενεργηθεί από τον αιτούντα, ήτοι 
λεπτομέρειες σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω 
αξιολόγησης, όπως σχετικά πρακτικά επιτροπής ή εκ-
θέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας ή άλλα αντίστοιχα 
έγγραφα.

17. Ταυτότητα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της 
ελεγκτικής εταιρείας

17.1 Για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του ορκω-
τού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπως 
ορίζονται στον ν. 4449/2017, παρέχονται τα ονόματα, οι 
διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

18. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη 
εγγύηση για υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής και υπηρε-
σία πληροφοριών λογαριασμού

18.1 Όταν ο αιτών προτίθεται να παρέχει την υπηρεσία 
εκκίνησης πληρωμής ή/και την υπηρεσία πληροφοριών 
λογαριασμού επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
χρήματος, παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να αποδείξει ότι δι-
αθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη 
εγγύηση σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018:

α. ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγρα-
φο το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ασφάλισης επαγ-
γελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμης εγγύησης, με ποσό 
κάλυψης που συνάδει με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 
V και το οποίο καλύπτει τις σχετικές ευθύνες,

β. τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών υπο-
λογίζει το ελάχιστο ποσό κατά τρόπο που να συμμορ-
φώνεται με το Κεφάλαιο V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Οι αιτήσεις θεωρούνται πλήρεις για τους σκοπούς 
του άρθρου 12 του ν. 4537/2018 όταν περιλαμβάνουν 
όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξι-
ολόγησή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα 
με τον ν. 4537/2018 και με την παρούσα.

2. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται 
στην αίτηση αξιολογηθούν ως ελλιπείς, η Τράπεζα της 
Ελλάδος αποστέλλει στον αιτούντα γνωστοποίηση, σε 
έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικά μέσα, με την οποία 
επισημαίνονται με σαφήνεια οι σχετικές ελλείψεις και 
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παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να υποβάλει τα 
στοιχεία, που ελλείπουν.

3. Εφόσον η αίτηση κριθεί πλήρης, η Τράπεζα της Ελλά-
δος ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα αναφέροντας την 
ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης ή, κατά πε-
ρίπτωση, την ημερομηνία παραλαβής όλων των πληρο-
φοριών που διασφαλίζουν την πληρότητα της αίτησης.

4. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος δύνα-
ται να ζητεί από τον αιτούντα να παρέχει διευκρινίσεις 
σχετικά με τις πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιο-
λόγησης της αίτησης. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να 
ζητεί πρόσθετα στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις 
που εύλογα απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης 
από τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία της τα παρέχουν 
χωρίς καθυστέρηση.

5. Εάν η αίτηση, που έχει υποβληθεί στην Τράπεζα της 
Ελλάδος και για την οποία εκκρεμεί η αξιολόγησή της, 
περιέχει πληροφορίες ή βασίζεται σε πληροφορίες, που 
διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά δεν είναι πλέον 
αληθείς, ακριβείς ή πλήρεις, οι αιτούντες και/ή τα υπό-
χρεα πρόσωπα οφείλουν να τις επικαιροποιούν χωρίς 
καθυστέρηση ενημερώνοντας εγγράφως την Τράπεζα 
της Ελλάδος. Στην εν λόγω ενημέρωση προσδιορίζο-
νται οι πληροφορίες, που χρήζουν επικαιροποίησης, 
παρατίθενται τα σημεία της ήδη υποβληθείσας αίτησης, 
όπου βρίσκονται οι υπό επικαιροποίηση πληροφορίες, 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι σχετικές πλη-
ροφορίες δεν είναι πλέον αληθείς, ακριβείς ή πλήρεις, 
καθορίζονται οι επικαιροποιημένες πληροφορίες και 
βεβαιώνεται ότι οι υπόλοιπες πληροφορίες που περι-
έχονται στην ήδη υποβληθείσα αίτηση εξακολουθούν 
να είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛ-
ΛΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και συγκρίσιμη 
εγγύηση

1.1 Σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018, οι αιτούντες άδεια ίδρυσης και λειτουρ-
γίας για την παροχή της υπηρεσίας πληρωμών της περ. 
ζ) ή/και της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018 και οι αιτούντες άδεια καταχώρισης για την 
παροχή της υπηρεσίας πληρωμών αποκλειστικά της περ. 
η) πρέπει να διαθέτουν είτε ασφάλιση επαγγελματικής 
ευθύνης (εφεξής ΑΕΕ) είτε άλλη συγκρίσιμη εγγύηση.

1.2 Για τους σκοπούς των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 
του ν. 4537/2018, η ΑΕΕ ή η συγκρίσιμη εγγύηση, που δι-
αθέτουν οι πάροχοι, πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα:

α. στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας για την παροχή της υπηρεσί-
ας εκκίνησης πληρωμών, καλύπτουν τις υποχρεώσεις 
τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 73, 90, 91 και 93 του 
ν. 4537/2018,

β. στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση καταχώρι-
σης της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών λογαριασμού, 
καλύπτουν την ευθύνη τους έναντι του παρόχου υπη-
ρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (εφε-
ξής ΠΥΠΕΛ) ή του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών που 
προκύπτει από μη εγκεκριμένη ή παράνομη πρόσβαση 

σε πληροφορίες λογαριασμού πληρωμών ή από μη εγκε-
κριμένη ή παράνομη χρήση των πληροφοριών αυτών,

γ. στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση απόκτη-
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την παροχή και 
των δύο ανωτέρω υπηρεσιών πληρωμών, καλύπτουν 
τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
ανωτέρω περ. α) και β).

1.3 Το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρί-
σιμης εγγύησης πρέπει να καλύπτει το κόστος και τις 
δαπάνες των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και των 
ΠΥΠΕΛ που ζητούν από τις επιχειρήσεις να καλύπτουν 
ζημίες που προκύπτουν από μία ή περισσότερες υποχρε-
ώσεις που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 
του ν. 4537/2018.

1.4 Το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρί-
σιμης εγγύησης πρέπει να επιτρέπει στους παρόχους να 
εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους σε 
σχέση με τις δραστηριότητές τους. Οι πάροχοι πρέπει να 
επαληθεύουν ότι η ΑΕΕ ή η συγκρίσιμη εγγύηση δεν έχει 
οποιοδήποτε πρόσθετο ή αφαιρετικό στοιχείο ή οποιο-
δήποτε άλλο όριο, που θα μπορούσε να διακυβεύσει τις 
επιστροφές που απορρέουν από τις αιτήσεις επιστροφής 
χρηματικών ποσών εκ μέρους των χρηστών υπηρεσιών 
πληρωμών και των ΠΥΠΕΛ και πρέπει να έχουν ισχύ όταν 
προκύπτει η υποχρέωση.

1.5 Το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρί-
σιμης εγγύησης πρέπει να καλύπτει τη γεωγραφική περι-
οχή όπου οι πάροχοι προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών, 
ανεξαρτήτως των χωρών όπου είναι εγκατεστημένοι οι 
χρήστες τους ή του τόπου παροχής των υπηρεσιών.

2. Κριτήρια και δείκτες
2.1 Κατά τον καθορισμό του ελάχιστου χρηματικού 

ποσού της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης χρησιμο-
ποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια και δείκτες:

α. το κριτήριο των χαρακτηριστικών κινδύνου:
i. η αξία των αιτήσεων επιστροφής χρηματικών ποσών, 

για τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 
του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, που λαμβάνει ο πάροχος,

ii. ο αριθμός των πράξεων πληρωμής για τις οποίες 
διενεργήθηκε εκκίνηση από πάροχο υπηρεσίας εκκίνη-
σης πληρωμής,

iii. ο αριθμός των λογαριασμών πληρωμών που προ-
σπελάστηκαν από πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών 
λογαριασμού,

β. το κριτήριο του είδους δραστηριότητας:
i. κατά πόσον πρόκειται για πάροχο αποκλειστικά της 

υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής ή της υπηρεσίας πλη-
ροφοριών λογαριασμού ή και των δύο υπηρεσιών,

ii. κατά πόσον πρόκειται για πάροχο και άλλων υπη-
ρεσιών πληρωμών του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018,

iii. κατά πόσον πρόκειται για πάροχο υπηρεσιών πλη-
ρωμών που πραγματοποιεί και άλλη επιχειρηματική δρα-
στηριότητα εκτός από τις υπηρεσίες πληρωμών,

γ. το κριτήριο μεγέθους της δραστηριότητας:
i. για τους παρόχους της υπηρεσίας εκκίνησης πλη-

ρωμής, η αξία των πράξεων για τις οποίες διενεργήθηκε 
εκκίνηση,
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ii. για τους παρόχους της υπηρεσίας πληροφοριών λο-
γαριασμού, ο αριθμός των πελατών που κάνουν χρήση 
της εν λόγω υπηρεσίας,

δ. το κριτήριο της συγκρίσιμης εγγύησης:
i. τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκρίσιμης εγγύησης,
ii. τους μηχανισμούς ενεργοποίησης (triggers) της 

εφαρμογής της συγκρίσιμης εγγύησης.
3. Τύπος
3.1. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρηματικού 

ποσού της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης χρησιμο-
ποιείται ο ακόλουθος τύπος:

Ελάχιστο χρη-
ματικό ποσό 
ΕΑΑ ή άλλης 
συγκρίσιμης 

εγγύησης

=

Ποσό που 
αντιπρο-

σωπεύει το 
κριτήριο των 

χαρακτηριστι-
κών κινδύνου 
+ Ποσό που 

αντιπρο-
σωπεύει το 

κριτήριο του 
είδους της 

δραστηριό-
τητας

+

Ποσό που 
αντιπρο-

σωπεύει το 
κριτήριο του 
μεγέθους της 
δραστηριό-

τητας

3.2 Για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρηματικού πο-
σού της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης, οι πάροχοι συ-
μπληρώνουν τους δείκτες κάτω από κάθε κριτήριο με τις 
αντίστοιχες τιμές που καθορίζονται στις ενότητες 4 και 
5 του παρόντος Κεφαλαίου και υπολογίζουν ξεχωριστά 
το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο προσθέτοντας 
τα ποσά που αντιστοιχούν στους δείκτες.

3.3 Οι τιμές εκφράζονται σε ευρώ.
3.4 Το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρί-

σιμης εγγύησης που υπολογίζεται από τους αιτούντες 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή καταχώρισης πρέπει 
να εκφράζεται ως ποσό ανά έτος.

4. Υπολογισμός του κριτηρίου των χαρακτηριστικών 
κινδύνου

Αξία των αιτήσεων επιστροφής χρηματικών ποσών 
που υποβλήθηκαν

4.1 Κατά τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη «αιτήσεις 
επιστροφής χρηματικών ποσών», οι πάροχοι χρησιμο-
ποιούν τη συνολική αξία όλων των αιτήσεων επιστροφής 
χρηματικών ποσών που υποβλήθηκαν από τους χρήστες 
υπηρεσιών πληρωμών τους και από τους ΠΥΠΕΛ κατά 
τους τελευταίους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, 
για ζημίες που προέκυψαν από μία ή περισσότερες υπο-
χρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 
5 του ν. 4537/2018.

4.2 Εάν δεν έχουν υποβληθεί στον πάροχο αιτήσεις 
επιστροφής χρηματικών ποσών κατά τους τελευταίους 
δώδεκα (12) μήνες, η τιμή για αυτόν τον δείκτη στον τύπο 
ορίζεται στο μηδέν (0).

4.3 Οι πάροχοι, που δεν πρόσφεραν υπηρεσίες ουδέ-
ποτε κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, χρησι-
μοποιούν τη συνολική αξία όλων των αιτήσεων επιστρο-
φής χρηματικών ποσών που έχουν προβλεφθεί από την 
επιχείρηση για τους σκοπούς της αίτησης απόκτησης 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή αίτησης καταχώρισης, 
κατά περίπτωση.

4.4 Εάν ο πάροχος δεν παρέχει προβλέψεις σχετικά 
με τις αιτήσεις επιστροφής χρηματικών ποσών ή εάν η 
προβλεπόμενη συνολική αξία των αιτήσεων επιστροφής 
χρηματικών ποσών είναι μικρότερη από 50.000 ευρώ, η 
τιμή για αυτόν τον δείκτη στον τύπο ορίζεται σε 50.000 
ευρώ.

Αριθμός των πράξεων πληρωμής για τις οποίες διενερ-
γήθηκε εκκίνηση από έναν πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης 
πληρωμής.

4.5 Η αξία του δείκτη «αριθμός των πράξεων πλη-
ρωμής που εκκινούνται» υπολογίζεται ως το άθροισμα 
των ακόλουθων στοιχείων, όπου το Α αντιστοιχεί στον 
αριθμό των πράξεων πληρωμής που εκκινήθηκαν από 
μια επιχείρηση κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) 
μήνες:

α. 40 % του μεριδίου του Α για μέχρι και 10.000 πλη-
ρωμές που εκκινήθηκαν συν

β. 25 % του μεριδίου του Α για πάνω από 10.000 και 
μέχρι 100.000 πληρωμές που εκκινήθηκαν συν

γ. 10 % του μεριδίου του Α για πάνω από 100.000 μέχρι 
και 1 εκατ. πληρωμές που εκκινήθηκαν συν

δ. 5 % του μεριδίου του Α για πάνω από 1 εκατ. μέχρι 
και 10 εκατ. πληρωμές που εκκινήθηκαν συν

ε. 0,025 % του μεριδίου του Α για πάνω από 10 εκατ. 
πληρωμές που εκκινήθηκαν.

4.6 Οι πάροχοι, που δεν πρόσφεραν υπηρεσίες ου-
δέποτε κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, χρη-
σιμοποιούν ως αριθμό των πράξεων πληρωμής που 
εκκινήθηκαν τον αριθμό που είχαν προβλέψει για τους 
σκοπούς της αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

4.7 Εάν ο πάροχος δεν παρέχει προβλέψεις σχετικά με 
τον αριθμό πράξεων πληρωμής για τις οποίες διενεργεί-
ται εκκίνησης πληρωμής ή εάν ο προβλεπόμενος αριθ-
μός πράξεων πληρωμής για τις οποίες διενεργείται εκκί-
νησης πληρωμής είναι μικρότερος από 50.000, η τιμή για 
αυτόν τον δείκτη στον τύπο ορίζεται σε 50.000. Αριθμός 
των λογαριασμών πληρωμών που προσπελάστηκαν από 
πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού

4.8 Η αξία του δείκτη «αριθμός των προσβάσιμων λο-
γαριασμών πληρωμών» υπολογίζεται ως το άθροισμα 
των ακόλουθων στοιχείων, όπου το Α αντιστοιχεί στον 
αριθμό των διάφορων λογαριασμών πληρωμών που 
προσπελάστηκαν από πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών 
λογαριασμού κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες:

α. 40% του μεριδίου του Α για μέχρι και 10.000 λογα-
ριασμούς που προσπελάστηκαν συν

β. 25 % του μεριδίου του Α για πάνω από 10.000 λο-
γαριασμούς που προσπελάστηκαν μέχρι και 100.000 
λογαριασμούς που προσπελάστηκαν συν

γ. 10 % του μεριδίου του Α για πάνω από 100.000 
λογαριασμούς που προσπελάστηκαν μέχρι και 1 εκατ. 
λογαριασμούς που προσπελάστηκαν συν 

δ. 5 % του μεριδίου του Α για πάνω από 1 εκατ. λο-
γαριασμούς που προσπελάστηκαν μέχρι και 10 εκατ. 
λογαριασμούς που προσπελάστηκαν συν

ε. 0,025 % του μεριδίου του Α για πάνω από 10 εκατ. 
λογαριασμούς που προσπελάστηκαν.
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4.9 Οι πάροχοι, που δεν πρόσφεραν υπηρεσίες ουδέ-
ποτε κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, χρησι-
μοποιούν ως αριθμό των λογαριασμών πληρωμών που 
προσπελάστηκαν τον αριθμό που είχαν προβλέψει για 
τους σκοπούς υποβολής της αίτησης καταχώρισης ή 
απόκτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, κατά περί-
πτωση.

4.10 Εάν ο πάροχος δεν παρέχει προβλέψεις σχετικά με 
τον αριθμό των λογαριασμών πληρωμών που προσπελά-
στηκαν ή εάν ο προβλεπόμενος αριθμός λογαριασμών 
πληρωμών που προσπελάστηκαν είναι μικρότερος από 
50.000, η τιμή για αυτόν τον δείκτη στον τύπο ορίζεται 
σε 50.000.

5. Υπολογισμός του κριτηρίου του είδους δραστηρι-
ότητας

5.1 Η τιμή του τύπου για τον εν λόγω δείκτη ορίζεται 
στο μηδέν (0) για τους αιτούντες άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας για την παροχή μόνο της υπηρεσίας εκκίνησης 
πληρωμής.

5.2 Η τιμή του τύπου για τον εν λόγω δείκτη ορίζεται 
στο μηδέν (0) για τους αιτούντες άδεια καταχώρισης για 
την παροχή μόνο της υπηρεσίας πληροφοριών λογα-
ριασμού.

5.3 Για τους αιτούντες άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
για την παροχή τόσο της υπηρεσίας εκκίνησης πληρω-
μής όσο και της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, 
το ελάχιστο χρηματικό ποσό υπολογίζεται ξεχωριστά 
για κάθε υπηρεσία και τα ποσά που προκύπτουν προ-
στίθενται προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο 
χρηματικό ποσό που καλύπτει και τις δύο υπηρεσίες. Οι 
ρυθμίσεις της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης πρέπει να 
καλύπτουν την παροχή τόσο της υπηρεσίας εκκίνησης 
πληρωμής όσο και της υπηρεσίας πληροφοριών λογα-
ριασμού, αντικατοπτρίζοντας τις υποχρεώσεις και τις 
ευθύνες που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 
5 του ν. 4537/2018.

5.4 Για τα ΙΠ και τα ΙΗΧ τα οποία παρέχουν οποιαδήπο-
τε υπηρεσία πληρωμών των περ. α) έως στ) του στοιχείου 
3 του άρθρου 4 του ν.4537/2018 παράλληλα είτε μόνο 
με την υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής είτε μόνο με την 
υπηρεσία παροχής λογαριασμών ή παράλληλα και με τις 
δύο, το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρί-
σιμης εγγύησης για την παροχή είτε μόνο της υπηρεσίας 
εκκίνησης πληρωμής είτε μόνο της υπηρεσίας πληροφο-
ριών λογαριασμού, ή και των δύο, υπολογίζεται, με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων σχετικά με τον υπολογισμό 
του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
ν. 4537/2018 ή/και των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του ιδίου νόμου.

5.5 Όταν ο πάροχος ασκεί επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες εκτός της παροχής υπηρεσιών πληρωμών του 
στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, στον τύπο 
προστίθεται, πέρα από τις τιμές που απαιτούνται για τις 
υπηρεσίες πληρωμών που προτίθεται να παρέχει, η τιμή 
50.000.

5.6 Ωστόσο, όταν ο πάροχος της παρ. 5.5 μπορεί να 
αποδείξει ότι η παροχή επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων (εκτός της παροχής υπηρεσιών πληρωμών) δεν 
έχει επιπτώσεις στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνη-

σης πληρωμής ή/και πληροφοριών λογαριασμού, είτε 
επειδή διατηρεί εγγύηση που καλύπτει τις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που δεν είναι 
υπηρεσίες πληρωμών, είτε επειδή η Τράπεζα της Ελλά-
δος έχει ζητήσει τη σύσταση χωριστού φορέα για τις 
δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018, η τιμή στον τύπο 
ορίζεται σε μηδέν (0).

6. Υπολογισμός του κριτηρίου του μεγέθους της δρα-
στηριότητας

6.1 Το ποσό που αντικατοπτρίζει το κριτήριο του με-
γέθους της δραστηριότητας για πάροχο της υπηρεσίας 
εκκίνησης πληρωμής υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
ακόλουθων στοιχείων, όπου το Α αντιστοιχεί στη συνο-
λική αξία όλων των συναλλαγών για τις οποίες διενερ-
γήθηκε εκκίνηση από την εν λόγω επιχείρηση κατά τους 
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες:

α. 40 % του μεριδίου του Α μέχρι και 500.000 ευρώ συν
β. 25 % του μεριδίου του Α άνω των 500.000 ευρώ 

μέχρι και 1 εκατ. ευρώ συν
γ. 10 % του μεριδίου του Α άνω του 1 εκατ. ευρώ μέχρι 

και 5 εκατ. ευρώ συν
δ. 5 % του μεριδίου του Α άνω των 5 εκατ. ευρώ μέχρι 

και 10 εκατ. ευρώ συν
ε. 0,025 % του μεριδίου του Α άνω των 10 εκατ. ευρώ.
6.2 Το ποσό που αντικατοπτρίζει το κριτήριο του με-

γέθους της δραστηριότητας για πάροχο της υπηρεσίας 
πληροφοριών λογαριασμού υπολογίζεται ως το άθροι-
σμα των ακόλουθων στοιχείων, όπου το Α αντιστοιχεί 
στον αριθμό των χρηστών της υπηρεσίας πληροφορι-
ών λογαριασμού οι οποίοι έκαναν χρήση της υπηρεσί-
ας πληροφοριών λογαριασμού κατά τους τελευταίους 
δώδεκα (12) μήνες (κάθε χρήστης/πελάτης λαμβάνεται 
υπόψη ξεχωριστά):

α. 40 % του μεριδίου του Α για μέχρι και 100 πελάτες, 
συν

β. 25 % του μεριδίου του Α για πάνω από 100 και μέχρι 
και 10.000 πελάτες, συν

γ. 10 % του μεριδίου του Α για πάνω από 10.000 και 
μέχρι και 100.000 πελάτες, συν

δ. 5 % του μεριδίου του Α για πάνω από 100.000 και 
μέχρι και 1 εκατ. πελάτες, συν

ε. 0,025 % του μεριδίου του Α για πάνω από 1 εκατ. 
πελάτες.

6.3 Οι πάροχοι, που δεν πρόσφεραν υπηρεσίες εκκί-
νησης πληρωμής και πληροφοριών λογαριασμού κατά 
τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, χρησιμοποιούν την 
αξία όλων των πράξεων για τις οποίες διενεργήθηκε εκκί-
νηση στην πρώτη περίπτωση ή τον αριθμό των πελατών 
στην δεύτερη περίπτωση που είχαν προβλέψει για τους 
σκοπούς της αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή 
της αίτησης καταχώρισης, κατά περίπτωση.

6.4 Η τιμή για τον εν λόγω δείκτη στον τύπο ορίζεται 
σε 50.000 όταν:

α. ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής δεν πα-
ρέχει προβλέψεις σχετικά με την αξία των πράξεων για 
τις οποίες διενεργείται εκκίνηση,

β. ο πάροχος υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού 
δεν παρέχει προβλέψεις σχετικά με τον αριθμό πελατών,
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γ. ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής προβλέ-
πει ότι η αξία των πράξεων για τις οποίες διενεργείται 
εκκίνηση θα είναι μικρότερη από 50.000,

δ. ο πάροχος υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού 
προβλέπει ότι ο αριθμός των πελατών θα είναι μικρότε-
ρος από 50.000.

7. Επαναξιολόγηση του ελάχιστου χρηματικού ποσού
7.1 Οι πάροχοι των υπηρεσιών εκκίνησης λογαρια-

σμών και πληροφοριών λογαριασμού επαναξιολογούν 
το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης 
εγγύησής τους όποτε το κρίνουν απαραίτητο και τουλά-
χιστον σε ετήσια βάση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ 
ΙΔΡΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

1. Σε περίπτωση που φυσικά ή νομικά πρόσωπα προ-
βαίνουν σε απόκτηση, διάθεση ή αύξηση ειδικής συμμε-
τοχής σε ΙΠ ή ΙΗΧ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 
4537/2018 ή στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4021/2011 
αντίστοιχα, υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος το 
ερωτηματολόγιο με τίτλο: «Απαιτήσεις πληροφόρησης 
που συνδέονται με το ύψος απόκτησης συμμετοχής από 
“υποψήφιο αγοραστή”» του Παραρτήματος III της ΠΕΕ 
142/11.6.2018, και, κατά περίπτωση, το «Ερωτηματολό-
γιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής 
από φυσικά πρόσωπα» ή το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγη-
σης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά 
πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω ΠΕΕ, συνο-
δευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να 
ζητήσει επιπλέον στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

2. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, 
που ισχύουν για λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα με έδρα 
στην Ελλάδα, εφαρμόζονται αναλόγως σε λειτουργούν 
ΙΠ και ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη 
μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο, κατά την 
έννοια του στοιχείου 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, 
να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερω-
τηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομι-
κών προσώπων που αποτελούν έμμεσους υποψήφιους 
αγοραστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που υποχρεούνται 
στην υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτημα-
τολογίων σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και σύμφωνα 
με την ενότητα 15 των Κεφαλαίων Ι και ΙΙΙ, ενημερώνουν 
αμέσως την Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως για κάθε 
μεταβολή ουσιωδών στοιχείων κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
καταλληλότητά τους για τη θέση που κατέχουν, υποβάλ-
λοντας εκ νέου τα σχετικά ερωτηματολόγια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, 
που εφαρμόζονται για την ανάληψη θέσης μέλους Διοι-
κητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουρ-
γιών σε πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα, εφαρ-
μόζονται αναλόγως στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

και στα διευθυντικά στελέχη των ΙΠ, των ΠΥΠΛ και των 
ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται με την 
παρούσα πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Κεφαλαιακές απαιτήσεις
1.1 Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των παρ. 2 

και 3 του άρθρου 8 και της παρ. 3 του άρθρου 9 του 
ν. 4537/2018, τα ίδια κεφάλαια των ΙΠ, όπως αυτά κα-
θορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 8, υπολογίζονται 
σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ που προβλέπεται στο άρθρο 
9 του εν λόγω νόμου. Τα ΙΠ που παρέχουν αποκλειστικά 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. ζ) και/ή στην 
περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου 
δεν υπολογίζουν κεφαλαιακές απαιτήσεις.

1.2 Τα ίδια κεφάλαια του ΙΠ δεν υπολείπονται του με-
γαλύτερου ποσού μεταξύ του ελάχιστου αρχικού κεφα-
λαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4537/2018, κατά 
περίπτωση, και του ποσού των ιδίων κεφαλαίων που 
υπολογίζεται σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ του άρθρου 9 
του εν λόγω νόμου.

1.3 Ειδικά για την παροχή από το ΙΠ πίστωσης σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του 
ν. 4537/2018, υπολογίζονται επιπλέον κεφαλαιακές απαι-
τήσεις ίσες προς το 10% του υπολοίπου της πίστωσης.

1.4 Τυχόν παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών λο-
γιστών του ν. 4449/2017 των ΙΠ, που δρουν αφαιρετικά 
των λογιστικών ιδίων κεφαλαίων του ΙΠ, δύνανται να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των εποπτι-
κών ιδίων κεφαλαίων.

2. Εσωτερική διακυβέρνηση
2.1 Τα ΙΠ εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις της ΠΔ/

ΤΕ 2577/9.3.2006, εκτός από το Παράρτημα 1 αυτής το 
οποίο δεν εφαρμόζεται ούτε για τους σκοπούς του Πα-
ραρτήματος 2 της εν λόγω πράξης. Οι αναφερόμενες 
στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 αρμοδιότητες και υποχρε-
ώσεις των Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων 
και Αποδοχών ασκούνται και εκπληρώνονται από τα 
μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΙΠ όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συγκρότησής 
τους. Στην περίπτωση αυτή κάθε αναφορά της ΠΔ/ΤΕ 
2577/9.3.2006 στις προαναφερθείσες επιτροπές νοείται 
ως αναφορά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΙΠ.

3. Συνεργασία με αντιπροσώπους
3.1 Κατά τη σύναψη κάθε νέας συνεργασίας με αντι-

προσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρ-
θρου 4 του ν. 4537/2018 στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος του Ε.Ο.Χ. υποβάλλονται από το ΙΠ οι πληροφορίες 
και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 5.2 του Κε-
φαλαίου Ι, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5.3 του ιδίου 
Κεφαλαίου, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
αντιπροσώπου για την ακρίβειά τους.

4. Ενημέρωση εξωτερικής ανάθεσης
4.1 Σε περίπτωση που το ΙΠ προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους τη διενέργεια λειτουργικών δραστηριοτήτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 29 του ν. 4537/2018, ενημε-
ρώνει εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τη σκοπούμενη 
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ανάθεση, παρέχοντας ταυτοχρόνως όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αξιολόγηση της νομιμότητας της ανά-
θεσης.

4.2 Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α. περιγραφή του αντικειμένου εξωτερικής ανάθεσης, 

καθώς κι εάν η εν λόγω λειτουργική δραστηριότητα θε-
ωρείται σημαντική με βάση τα κριτήρια της παρ. 3 του 
άρθρου 20 του ν. 4537/2018,

β. στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών, συμπεριλαμβα-
νομένης της διεύθυνσης της έδρας του στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, καθώς και πληροφορίες για το εάν είναι 
μέλος ομίλου στον οποίο ανήκει και το ΙΠ,

γ. στοιχεία τυχόν άλλων παρόχων υπηρεσιών που εξε-
τάστηκαν από το ΙΠ πριν αυτό καταλήξει στην τελική 
επιλογή του παρόχου υπηρεσιών,

δ. πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση της εξω-
τερικής ανάθεσης με την πολιτική εξωτερικής ανάθεσης 
του ΙΠ,

ε. περιγραφή των αναμενόμενων ωφελειών για το ΙΠ 
από την σκοπούμενη εξωτερική ανάθεση,

στ. βεβαίωση ότι υφίσταται υπογεγραμμένη σύμβαση 
εξωτερικής ανάθεσης ή προσχέδιο αυτής η οποία έχει 
εξετασθεί από τις υπεύθυνες μονάδες του ΙΠ (π.χ. νομική 
υπηρεσία) μεταξύ άλλων και για τη συμμόρφωσή της 
με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο,

ζ. πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη δυνατότητα 
υποανάθεσης του αντικειμένου της εξωτερικής ανάθε-
σης, η οποία εφόσον υφίσταται πρέπει να προβλέπεται 
ρητά στη σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης,

η. έγγραφο που βεβαιώνει ότι ο εντοπισμός και η ανά-
λυση των κινδύνων που απορρέουν από την εξωτερική 
ανάθεση σε τρίτους, καθώς και η λήψη κατάλληλων μέ-
τρων για το μετριασμό τους και οι κίνδυνοι που παρα-
μένουν μετά από αυτά, είναι σε γνώση του Διοικητικού 
Συμβουλίου,

θ. έγγραφο που βεβαιώνει ότι υφίσταται σχέδιο εξόδου 
από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών με δυνατό-
τητα μεταφοράς του αντικειμένου της εξωτερικής ανά-
θεσης σε άλλο πάροχο υπηρεσιών ή/και στον αιτούντα,

ι. έγγραφο που βεβαιώνει ότι διασφαλίζονται πλήρη 
δικαιώματα ελέγχου και πρόσβασης τόσο του αιτούντος 
όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος στα δεδομένα, τα συ-
στήματα και τις εγκαταστάσεις του παρόχου υπηρεσιών 
όσον αφορά το αντικείμενο της εξωτερικής ανάθεσης, 
και ότι αυτό προβλέπεται ρητά στη σύμβαση εξωτερικής 
ανάθεσης,

ια. στοιχεία υπεύθυνου στελέχους του ΙΠ για τη λει-
τουργία που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εξω-
τερικής ανάθεσης,

Για τα παραπάνω στοιχεία το ΙΠ πρέπει να διατηρεί 
το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό άμεσα διαθέσιμο 
σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Τράπεζα της 
Ελλάδος.

5. Άσκηση δραστηριοτήτων
5.1 Για την παροχή υπηρεσιών, πέραν των υπηρεσιών 

πληρωμών για τις οποίες παρασχέθηκε η άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι της παρού-
σας, απαιτείται:

α. η προηγουμένη, κατά περίπτωση, έγκριση της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, η οποία μπορεί να παρέχεται με την 
επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018, 
και με συγκεκριμένους όρους, λαμβανομένων υπόψη 
των παράλληλα αναλαμβανόμενων κινδύνων.

β. κάλυψη του απαιτούμενου, κατά περίπτωση, ελά-
χιστου κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 18 του 
ν. 4537/2018 και την ενότητα 1 του παρόντος Κεφαλαίου.

6. Εφαρμογή δυνητικών εξαιρέσεων
6.1 Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 3 

και 4 του άρθρου 37 του ν. 4537/2018, ο ενδιαφερόμενος 
γνωστοποιεί την ταυτότητά του και τα στοιχεία επικοι-
νωνίας του και υποβάλλει τα απαιτούμενα κατά τον εν 
λόγω νόμο στοιχεία.

6.2 Για τους σκοπούς της παρ. 3 του άρθρου 37 του 
ν. 4537/2018, κατά την αρχική υποβολή της γνωστοποί-
ησης τα υποβληθέντα στοιχεία αφορούν στο αμέσως 
προηγούμενο δωδεκάμηνο της ημερομηνίας υποβολής 
του. Μετά την αρχική υποβολή, τα ως άνω αναφερθέντα 
στοιχεία θα υποβάλλονται σε ετήσια βάση και έως το 
τέλος του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου κάθε επό-
μενου έτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την εξέταση 
των αιτημάτων δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία για 
την αξιολόγησή τους.

6.3 Για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 37 του 
ν. 4537/2018, η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογι-
στή υποβάλλεται σε ετήσια βάση και έως το τέλος του 
ημερολογιακού εξαμήνου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1. Εσωτερική διακυβέρνηση
1.1 Οι ΠΥΠΛ εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις της 

ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, εκτός από το Παράρτημα 1 αυτής 
το οποίο δεν εφαρμόζεται ούτε για τους σκοπούς του 
Παραρτήματος 2 της εν λόγω πράξης. Οι αναφερόμενες 
στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 αρμοδιότητες και υποχρε-
ώσεις των Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων 
και Αποδοχών, ασκούνται και εκπληρώνονται από τα 
μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΠΥΠΛ όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συγκρό-
τησής τους. Στην περίπτωση αυτή κάθε αναφορά της 
ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 στις προαναφερθείσες επιτροπές 
νοείται ως αναφορά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΠΥΠΛ.

2. Συνεργασία με αντιπροσώπους
2.1 Κατά τη σύναψη κάθε νέας συνεργασίας με αντι-

προσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρ-
θρου 4 του ν. 4537/2018 σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. 
υποβάλλονται από τον ΠΥΠΛ οι πληροφορίες και τα στοι-
χεία, που προβλέπονται στην παρ. 5.3 του Κεφαλαίου ΙΙ, 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώ-
που για την ακρίβειά τους.

3. Ενημέρωση εξωτερικής ανάθεσης
3.1 Σε περίπτωση που ο ΠΥΠΛ προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. τη διενέργεια 
λειτουργικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 
29 του ν. 4537/2018, ενημερώνει εγγράφως την Τράπεζα 
της Ελλάδος τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από τη σκοπούμενη ανάθεση, παρέχοντας ταυτο-
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χρόνως όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση 
της νομιμότητας της ανάθεσης, όπως αυτά περιγράφο-
νται στην παρ. 4.2 του Κεφαλαίου VIII.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

1. Κεφαλαιακές απαιτήσεις
1.1 Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων των ΙΗΧ τα οποία 

προσμετρώνται για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαι-
τήσεων καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 15 του 
ν. 4021/2011.

1.2 Για τον υπολογισμό του ύψους των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τις δραστηριότητες έκδοσης ηλεκτρο-
νικού χρήματος εφαρμόζεται η Μέθοδος Δ’ της περ. β) 
της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011.

1.3 Όταν το ΙΗΧ ασκεί και υπηρεσίες πληρωμών σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν. 4021/2011, οι επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτή-
σεις για αυτές τις δραστηριότητες υπολογίζονται σύμ-
φωνα με τη Μέθοδο Β’ του άρθρου 9 του ν. 4537/2018.

1.4 Ειδικά για την παροχή πίστωσης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν. 4021/2011 υπολογίζονται επιπλέον κεφαλαιακές 
απαιτήσεις ίσες προς το 10% του υπολοίπου της πίστω-
σης.

1.5 Με την επιφύλαξη τυχόν προσαρμογών που ορίζο-
νται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011, τα 
ίδια κεφάλαια των ΙΗΧ πρέπει ανά πάσα χρονική στιγμή 
να μην υπολείπονται του μεγαλύτερου εκ των κατωτέρω 
ποσών:

α. του ποσού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προ-
κύπτει από το άθροισμα ποσών των παρ. 1.2 ,1.3 και 1.4 
ανωτέρω, ή

β. του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που προβλέπεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4021/2011.

1.6. Για την κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 15 
του ν. 4021/2011 εξαίρεση από την εφαρμογή των παρ. 2 
και 3 του ιδίου άρθρου, το ΙΗΧ υποβάλλει στην Τράπεζα 
της Ελλάδος σχετικό αίτημα εξαίρεσης συνοδευόμενο 
από όλα τα απαραίτητα στοιχεία που στοιχειοθετούν τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

1.7. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να ορισθεί εκ 
των προτέρων το ποσό του ηλεκτρονικού χρήματος σε 
κυκλοφορία κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρ-
θρου 15 του ν. 4021/2011, το ΙΗΧ υποβάλλει στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία 
να προβεί στην προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της 
ανωτέρω διάταξης αξιολόγηση.

1.8. Τυχόν παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών λο-
γιστών του ν. 4449/2017 των ΙΗΧ που δρουν αφαιρετικά 
των λογιστικών ιδίων κεφαλαίων του ΙΗΧ, δύνανται να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των εποπτι-
κών ιδίων κεφαλαίων.

2. Εσωτερική διακυβέρνηση
2.1 Τα ΙΗΧ εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις της 

ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, εκτός από το Παράρτημα 1 αυτής 
το οποίο δεν εφαρμόζεται ούτε για τους σκοπούς του 
Παραρτήματος 2 της εν λόγω πράξης. Οι αναφερόμενες 

στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 αρμοδιότητες και υποχρε-
ώσεις των Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων 
και Αποδοχών, ασκούνται και εκπληρώνονται από τα 
μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΙΗΧ όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συγκρότησής 
τους. Στην περίπτωση αυτή κάθε αναφορά της ΠΔ/ΤΕ 
2577/9.3.2006 στις προαναφερθείσες επιτροπές νοείται 
ως αναφορά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΙΗΧ.

2.2 Τα ΙΗΧ μεριμνούν για την οργανωτική επάρκεια των 
εσωτερικών τους συστημάτων ώστε να είναι δυνατή η 
δυνατότητα ιστορικής ανάκτησης:

α. των στοιχείων που απαιτούνται για την επιβεβαίω-
ση της ορθής εφαρμογής από το ΙΗΧ των απαιτήσεων 
διασφάλισης των χρηματικών ποσών που έχει λάβει ένα-
ντι ηλεκτρονικού χρήματος που έχει εκδοθεί ανά πάσα 
χρονική στιγμή,

β. των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό 
της κεφαλαιακής απαίτησης σε ιστορική βάση.

3. Συνεργασία με αντιπροσώπους
3.1 Κατά τη σύναψη κάθε νέας συνεργασίας με αντι-

προσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρ-
θρου 4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 5 του άρθρου 10 
του ν. 4021/2011, στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη 
του Ε.Ο.Χ. υποβάλλονται από το ΙΗΧ οι πληροφορίες και 
τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 5.2 ή 5.3 του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
παρ. 5.4 του ιδίου Κεφαλαίου, συνοδευόμενα από υπεύ-
θυνη δήλωση του αντιπροσώπου για την ακρίβειά τους.

4. Ενημέρωση εξωτερικής ανάθεσης
4.1 Σε περίπτωση που το ΙΗΧ προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους τη διενέργεια λειτουργικών δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 29 του ν. 4537/2018 σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4021/2011 
ενημερώνει εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος του-
λάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τη 
σκοπούμενη ανάθεση, παρέχοντας ταυτοχρόνως όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της νομι-
μότητας της ανάθεσης, όπως αυτά περιγράφονται στην 
παρ. 4.2 του Κεφαλαίου VIII.

5. Άσκηση δραστηριοτήτων
5.1 Για την παροχή υπηρεσιών, πέραν των υπηρεσιών 

πληρωμών για τις οποίες παρασχέθηκε η άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ της παρού-
σας, απαιτείται:

α. η προηγουμένη, κατά περίπτωση, έγκριση της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, η οποία μπορεί να παρέχεται με την 
επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018, 
και με συγκεκριμένους όρους, λαμβανομένων υπόψη 
των παράλληλα αναλαμβανόμενων κινδύνων.

β. κάλυψη του απαιτούμενου, κατά περίπτωση, ελά-
χιστου κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 18 του 
ν. 4537/2018 και την ενότητα 1 του παρόντος Κεφαλαίου.

6. Εφαρμογή δυνητικών εξαιρέσεων
6.1 Σε περίπτωση συνδρομής των αναφερόμενων 

στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4021/2011 προϋποθέ-
σεων, το ενδιαφερόμενο ΙΗΧ υποβάλλει γραπτή αίτηση 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου η τελευταία, με 
απόφασή της, να προσδιορίσει το εύρος της εξαίρεσής 
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του από τις αναφερόμενες υποχρεώσεις της προαναφε-
ρόμενης διάταξης.

6.2 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α. ιστορικά στοιχεία του κύκλου εργασιών των συνα-

φών προς τη δραστηριότητα έκδοσης ηλεκτρονικού 
χρήματος δραστηριοτήτων (εφόσον υπάρχει συναφής 
επιχειρηματική δραστηριότητα) για τα προηγούμενα 
τρία (3) ημερολογιακά έτη,

β. εκτιμώμενα στοιχεία του κύκλου εργασιών της συνα-
φούς προς την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος δραστη-
ριότητας για τα επόμενα τρία (3) ημερολογιακά έτη και

γ. ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας 
οικονομικής χρήσης,

δ. την υποβολή της ενότητας 4 με τίτλο: «Καταλληλό-
τητα του Φυσικού Προσώπου» του «Ερωτηματολογίου 
αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής 
από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 
142/11.6.2018, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και 
συνοδευόμενη από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, εκ μέρους των φυσικών 
προσώπων τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
και τη λειτουργία της επιχείρησης η οποία αιτείται την 
εξαίρεση.

6.3 Η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την εξέταση της 
αίτησης δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία για την 
αξιολόγησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Ιδρύματα Πληρωμών
1.1 Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής των 

ΙΠ με έδρα στην Ελλάδα προς τις υποχρεώσεις του ν. 
4537/2018, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα, τα ΙΠ 
υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμε-
νων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος τα παρακάτω 
στοιχεία και πληροφορίες του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 
2651/20.1.2012 (ΦΕΚ 248 Α’), σύμφωνα με τη συχνότητα 
και τις προθεσμίες υποβολής του Κεφαλαίου ΙΙ αυτής, σε 
ατομική βάση:

α. ανάλυση μετοχικής διάρθρωσης για τα πρόσωπα 
που κατέχουν ειδική συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, στο 
ΙΠ όπως αυτά προσδιορίζονται στην ενότητα 15 του Κε-
φαλαίου Ι (Υπόδειγμα Α01),

β. ειδικές συμμετοχές σε ιδρύματα εντός του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α02),

γ. ειδικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α03),

δ. διάρθρωση και ύψος ιδίων κεφαλαίων (Υπόδειγμα 
Β01),

ε. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαια-
κής επάρκειας σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ που προβλέ-
πεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4537/2018, καθώς 
και τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό τους (Υπόδειγμα Β06),

στ. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαια-
κής επάρκειας κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.3 του 
Κεφαλαίου VIII και αναλυτικά στοιχεία (το ανεξόφλητο 
υπόλοιπο των πιστώσεων που τυχόν έχουν χορηγηθεί 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του 
ν. 4357/2018, συνολικά και αναλυτικά κατά εναπομέ-

νουσα διάρκεια), για τον υπολογισμό του (Υπόδειγμα
B07),

ζ. το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων σε πι-
στωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και 
τηρούνται από το ΙΠ με τα χρηματικά ποσά που λαμβά-
νονται από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή 
μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (Υπόδειγμα 
Β08),

η. ετήσιες και ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές 
καταστάσεις (κωδικός Η05), θ. ετήσιες εκθέσεις για τα 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τηρουμένης της αρχής 
της αναλογικότητας (κωδικοί Ι101 - Ι103),

ι. ετήσια έκθεση του αρμόδιου διευθυντικού στελέ-
χους του άρθρου 38 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει (κω-
δικός Ι201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της 
ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικό-
τητας της πολιτικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρημα-
τοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από 
την Επιτροπή Ελέγχου (ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
εφόσον αυτή δεν έχει συγκροτηθεί) (κωδικός Ι202), ια. 
εξαμηνιαία στοιχεία για το συνολικό αριθμό και ύψος 
των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από 
και προς το εξωτερικό (εισερχόμενων και εξερχόμενων 
χρηματικών ποσών) ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή 
(για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για 
τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) (Υπόδειγμα Ι203),

ιβ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα πληροφορικής 
(κωδικοί ΙΑ01 - ΙΑ02),

1.2 Τα στοιχεία της περ. ια) της ανωτέρω παρ. 1.1 υπο-
βάλλονται επίσης από τα ΙΠ με έδρα στο εξωτερικό τα 
οποία παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (διενεργούν με-
ταφορές χρηματικών ποσών), μέσω υποκαταστημάτων 
ή αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του 
άρθρου 4 του ν. 4537/2018, στην Ελλάδα (Υπόδειγμα 
Ι203).

1.3 Τα ΙΠ υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης 
Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος 
γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας και της ακρι-
βούς ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΙΠ και των εκάστοτε 
νέων υπηρεσιακών μονάδων του εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την έναρξη λειτουργίας τους.

2. Πάροχοι Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού
2.1 Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής των 

ΠΥΠΛ με έδρα στην Ελλάδα προς τις υποχρεώσεις του 
ν. 4537/2018, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα, οι 
ΠΥΠΛ που είναι νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στη Δι-
εύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος τα παρακάτω στοιχεία και πλη-
ροφορίες του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012, 
σύμφωνα με τη συχνότητα και τις προθεσμίες υποβολής 
του Κεφαλαίου ΙΙ αυτής, σε ατομική βάση:

α. ετήσιες και ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές 
καταστάσεις (κωδικός Η05), 

β. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα εσωτερικού ελέγ-
χου τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας (κωδικοί 
Ι101 - Ι103),

γ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα πληροφορικής 
(κωδικοί ΙΑ01 - ΙΑ02),
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2.2 Οι ΠΥΠΛ που είναι φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν 
στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρει-
ών της Τράπεζας της Ελλάδος τη δήλωση του φόρου 
εισοδήματος και το σχετικό εκκαθαριστικό τους ση-
μείωμα έως τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή της 
δήλωσης.

3. Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος
3.1 Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής των 

ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα προς τις υποχρεώσεις των 
άρθρων 14 έως 17 του ν. 4021/2011, όπως εξειδικεύ-
ονται με την παρούσα, τα εν λόγω ιδρύματα υποβάλ-
λουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων 
Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος τα παρακάτω 
στοιχεία και πληροφορίες του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 
2651/20.1.2012, σύμφωνα με τη συχνότητα και τις προ-
θεσμίες υποβολής του Κεφαλαίου ΙΙ αυτής, σε ατομική 
βάση:

α. ανάλυση μετοχικής διάρθρωσης για τα πρόσωπα 
που κατέχουν ειδική συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, στο 
ΙΗΧ όπως αυτά προσδιορίζονται στην ενότητα 15 του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ (Υπόδειγμα Α01),

β. ειδικές συμμετοχές σε ιδρύματα εντός του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α02),

γ. ειδικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α03),

δ. διάρθρωση και ύψος ιδίων κεφαλαίων (Υπόδειγμα 
Β01),

ε. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαια-
κής επάρκειας σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ που προβλέ-
πεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4537/2018, καθώς 
και τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό τους (Υπόδειγμα Β06),

στ. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαι-
ακής επάρκειας σύμφωνα με τη Μέθοδο Δ’ που προβλέ-
πεται στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4021/
2011, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιμοποι-
ήθηκαν για τον υπολογισμό τους,

ζ. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαι-
ακής επάρκειας κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.4 
του Κεφαλαίου X και αναλυτικά στοιχεία (το ανεξόφλη-
το υπόλοιπο των πιστώσεων που τυχόν έχουν χορηγη-
θεί κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του ν. 4021/2011, συνολικά και αναλυτικά 
κατά εναπομένουσα διάρκεια), για τον υπολογισμό του 
(Υπόδειγμα B07),

η. το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων σε πι-
στωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και 
τηρούνται από το ΙΗΧ με τα χρηματικά ποσά που λαμ-
βάνονται από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή 
μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (Υπόδειγμα 
Β08),

θ. το διαθέσιμο υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέ-
σεων και την αποτίμηση του λογαριασμού φύλαξης και 
διαχείρισης τίτλων (θεματοφυλακής) που αναφέρονται 
στην παρ. 7.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, καθώς και το πιστωτικό 
ίδρυμα στο οποίο αυτοί τηρούνται,

ι. ετήσιες και ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές 
καταστάσεις (κωδικός Η05), ια. ετήσιες εκθέσεις για τα 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τηρουμένης της αρχής 
της αναλογικότητας (κωδικοί Ι101, Ι103),

ιβ. ετήσια έκθεση του αρμόδιου διευθυντικού στε-
λέχους του άρθρου 38 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει 
(κωδικός Ι201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της 
ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικό-
τητας της πολιτικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρημα-
τοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από 
την Επιτροπή Ελέγχου (ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
εφόσον αυτή δεν έχει συγκροτηθεί) (κωδικός Ι202), ιγ. 
εξαμηνιαία στοιχεία για το συνολικό αριθμό και ύψος 
των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από 
και προς το εξωτερικό (εισερχόμενων και εξερχόμενων 
χρηματικών ποσών), ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή 
(για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για 
τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) (Υπόδειγμα Ι203),

ιδ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα πληροφορικής 
(κωδικοί ΙΑ01 - ΙΑ02).

3.2 Τα στοιχεία της περ. ιγ) της ανωτέρω παρ. 3.1 υπο-
βάλλονται επίσης από τα ΙΗΧ με έδρα στο εξωτερικό, τα 
οποία παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (διενεργούν με-
ταφορές χρηματικών ποσών), μέσω υποκαταστημάτων 
ή αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του 
άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 5 του άρθρου 10 
του ν. 4021/2011, στην Ελλάδα (Υπόδειγμα Ι203).

3.3 Τα ΙΗΧ υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης 
Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος 
γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας και της ακρι-
βούς ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΙΗΧ και των εκάστο-
τε νέων υπηρεσιακών μονάδων αυτού εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την έναρξη λειτουργίας τους.

3.4 Τα ΙΗΧ που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011, δυνάμει 
της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, δεν υποβάλλουν 
τα αναφερόμενα στοιχεία στις περ. δ), ε), στ), ζ), ια) και 
ιγ) της ανωτέρω παρ. 3.1.

3.5 Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4021/2011 
η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, κατόπιν αίτησης του 
ΙΗΧ, με απόφασή της να εξαιρεί το εν λόγω ίδρυμα από 
την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της παρούσας 
ενότητας μερικώς ή ολικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΠ, ΤΩΝ ΠΥΠΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΗΧ 
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Σε περίπτωση που στοιχεία και πληροφορίες, συμπε-
ριλαμβανομένων τυχόν νέων υπηρεσιών ή δραστηριο-
τήτων, που είχαν υποβληθεί για τη χορήγηση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ΙΠ ή ΙΗΧ ή για την καταχώριση 
του ΠΥΠΛ στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/2018, 
μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, 
γνωστοποιείται αμέσως η σχετική μεταβολή στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος από το υπόχρεο πρόσωπο ή/και από 
το ΙΠ, τον ΠΥΠΛ ή το ΙΗΧ, κατά περίπτωση, εφόσον η 
μεταβολή αυτή έχει περιέλθει σε γνώση του, και υποβάλ-
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λονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα σχετικά κατά 
περίπτωση ερωτηματολόγια.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά πρόσθε-
τα στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις που εύλογα 
απαιτούνται για εποπτικούς σκοπούς οποτεδήποτε κρι-
θεί απαραίτητο κατά τη λειτουργία του ΙΠ, του ΠΥΠΛ ή 
του ΙΗΧ από τα εκάστοτε υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία 
της τα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII. ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 
ΤΟΥ ν. 4537/2018

1. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρει-
ών καταρτίζει και τηρεί το μητρώο του άρθρου 14 του 
ν. 4537/2018, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Σε διακριτά μέρη του μητρώου 
καταχωρίζονται:

α. τα ΙΠ, οι ΠΥΠΛ και τα ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα,
β. τα υποκαταστήματά και οι αντιπρόσωποί τους, 

κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 
4537/2018 ή/και της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/
2011, σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. των ΙΠ, των ΠΥΠΛ 
και των ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα,

γ. οι αντιπρόσωποι, κατά την έννοια του στοιχείου 38 
του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 ή/και της παρ. 5 του άρ-
θρου 10 του ν. 4021/2011, στην Ελλάδα των ΙΠ και των 
ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα,

δ. τα ΙΗΧ τα οποία έχουν τύχει εξαίρεσης κατ’ εφαρμο-
γή του άρθρου 19 του ν. 4021/2011 και της ενότητας 6 
του Κεφαλαίου Χ της παρούσας,

ε. οι εξαιρούμενες δραστηριότητες που γνωστοποιού-
νται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασκούνται νομίμως 
σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 37 του ν. 4537/
2018.

2. Στο μητρώο καταχωρίζονται οι εξής πληροφορίες:
α. Για τα ΙΠ, τα ΙΗΧ και τους ΠΥΠΛ με έδρα στην Ελλάδα 

(περ. α) της ανωτέρω παρ. 1):
i. η επωνυμία, η οποία δύναται να αναγράφεται και με 

λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον ζητηθεί,
ii. ο διακριτικός τίτλος,
iii. ο Α.Φ.Μ.,
iv. η διεύθυνση της έδρας,
v. τα στοιχεία επικοινωνίας,
vi. οι υπηρεσίες πληρωμών του στοιχείου 3 του άρ-

θρου 4 του ν. 4537/2018 για τις οποίες έχει χορηγηθεί η 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή η άδεια καταχώρισης,

vii. τυχόν υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται από 
τα ΙΗΧ σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 
16 του ν. 4021/2011.

β. Για τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους 
σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. των ΙΠ, των ΙΗΧ και των 
ΠΥΠΛ με έδρα στην Ελλάδα (περ. β) της ανωτέρω παρ. 1):

i. σχετικά με τα υποκαταστήματα: η διεύθυνση, τα στοι-
χεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του υποκαταστήμα-
τος, η επωνυμία του ΙΠ ή του ΠΥΠΛ ή του ΙΗΧ από το 
οποίο γνωστοποιήθηκε, οι υπηρεσίες πληρωμών ή/και 
ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχονται από το υπο-
κατάστημα.

ii. σχετικά με τους αντιπροσώπους: το ονοματεπώνυμο 
ή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, εφόσον πρόκειται 
για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα, η διεύθυνση 

παροχής των υπηρεσιών ή η έδρα του, εφόσον πρόκει-
ται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα, ο Α.Φ.Μ., 
τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου ή το ονο-
ματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των νόμιμων 
εκπροσώπων του αντιπροσώπου, εφόσον πρόκειται για 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα, η επωνυμία του 
ΙΠ ή του ΠΥΠΛ ή του ΙΗΧ από το οποίο γνωστοποιήθηκε, 
οι υπηρεσίες πληρωμών ή/και ηλεκτρονικού χρήματος 
που παρέχονται από τον αντιπρόσωπο.

γ. Για τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα των ΙΠ και των 
ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα (περ. γ) της ανωτέρω παρ. 1):

i. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο διακριτικός 
τίτλος, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
αντίστοιχα,

ii. η διεύθυνση παροχής των υπηρεσιών ή η έδρα του, 
εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντί-
στοιχα,

iii. ο Α.Φ.Μ.,
iv. τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου ή το 

ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των νόμι-
μων εκπροσώπων του αντιπροσώπου, εφόσον πρόκειται 
για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα,

v. η επωνυμία του ΙΠ ή του ΙΗΧ από το οποίο γνωστο-
ποιήθηκε ο αντιπρόσωπος,

vi. οι υπηρεσίες πληρωμών ή/και ηλεκτρονικού χρή-
ματος που παρέχονται από τον αντιπρόσωπο.

δ. Για τα ΙΗΧ τα οποία έχουν τύχει εξαίρεσης (περ. δ) 
της ανωτέρω παρ. 1):

i. η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος,
ii. η διεύθυνση της έδρας,
iii. τα στοιχεία επικοινωνίας,
iv. οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή των άρθρων 13, 

14, 15 και 17 του ν. 4021/2011 που αφορούν το εκάστοτε 
ΙΗΧ.

ε. Για τις εξαιρούμενες δραστηριότητες (περ. ε) της 
ανωτέρω παρ. 1):

i. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο διακριτικός 
τίτλος, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
αντίστοιχα,

ii. η διεύθυνση από την οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες 
του ή η έδρα του, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο αντίστοιχα,

iii. τα στοιχεία επικοινωνίας,
iv. αναφορά της εξαίρεσης ια) ή ιβ) του άρθρου 3 του 

ν. 4537/2018 στην οποία εμπίπτουν οι εν λόγω υπηρεσίες,
v. περιγραφή των εξαιρούμενων δραστηριοτήτων που 

γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασκού-
νται νομίμως σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 
37 του ν. 4537/2018.

3. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν 
αμέσως στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων 
Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος κάθε μεταβολή σε 
σχέση με τα ανωτέρω στοιχεία.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει σε διαγραφή 
όλων των στοιχείων που αφορούν σε ΙΠ, ΙΗΧ, ΠΥΠΛ, 
αντιπροσώπων και υποκαταστημάτων αυτών που λει-
τουργούν σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. από το οικείο 
μητρώο, εφόσον ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας ΙΠ, την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΙΗΧ ή 
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την άδεια καταχώρισης ΠΥΠΛ αντιστοίχως. Η Τράπεζα 
της Ελλάδος προβαίνει επίσης σε διαγραφή των στοι-
χείων αντιπροσώπου όταν διαπιστώνει ότι παύουν να 
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 19 
του ν. 4537/2018.

5. Οι καταχωρίσεις στο μητρώο του άρθρου 13 του ν. 3862/
2010 (ΦΕΚ 113 Α’) που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με 
τον Τίτλο ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010 (ΦΕΚ 1677 Β’) και 
το Κεφάλαιο Β1 της ΠΕΕ 33/19.12.2013 (ΦΕΚ 6/Β’/2014), 
παραμένουν ισχυρές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΠ ΚΑΙ ΙΗΧ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Τα ΙΠ και τα ΙΗΧ που εδρεύουν σε κράτος-μέλος 
του Ε.Ο.Χ. και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα μέσω 
αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του 
άρθρου 4 του ν. 4537/2018 ή της παρ. 5 του άρθρου 10 
του ν. 4021/2011, ορίζουν, εφόσον πληρούνται τα κριτή-
ρια του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1108 
της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2018, για τη συμπλήρωση 
της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που προσδιορίζουν τα κριτήρια για τον ορισμό κεντρι-
κών σημείων επαφής από τους εκδότες ηλεκτρονικού 
χρήματος και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, 
καθώς και με κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα των εν 
λόγω κεντρικών σημείων επαφής (EE L 203/2, 10.8.2018), 
ένα φυσικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδος ως κεντρικό ση-
μείο επαφής κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 36 
του νόμου 4557/2018 και υποβάλλουν στην Διεύθυνση 
Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας 
της Ελλάδος το «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λει-
τουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, 
συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγ-
γραφα και δικαιολογητικά. Το κεντρικό σημείο επαφής, 
επιπρόσθετα των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρ-
θρα 4 και 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1108 της Επιτροπής, ανταποκρίνεται στις εν γένει 
απαιτήσεις παροχής στοιχείων προς την Τράπεζα της 
Ελλάδος, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή άλλη δη-
μόσια αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
30 του ν. 4557/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
α. η ΠΔ/ΤΕ 2628/30.09.2010 «Όροι και προϋποθέ-

σεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και 
κανόνες εποπτείας των, κατά την έννοια του άρθρου 
4, παρ. 4 του ν. 3862/2010, "Ιδρυμάτων Πληρωμών"» 
(ΦΕΚ 1677 Β’),

β. η ΠΕΕ 33/19.12.2013 «Όροι και προϋποθέσεις για 
την χορήγηση άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας 
των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος - Τροποποίη-
ση της ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010 - Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 
2527/8.12.2003» (ΦΕΚ 6/Β’/2014),

γ. η ενότητα ΣΤ’ «ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» του Κεφα-
λαίου ΙΙΙ «Υπόχρεοι προς υποβολή εποπτικών στοιχείων» 
της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες 
που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην 
Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για 
σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώ-
πων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» 
(ΦΕΚ 199 Β’).

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Επο-
πτευόμενων Εταιρειών να παρέχει οδηγίες και διευκρι-
νίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Η πράξη αυτή και το Παράρτημα αυτής, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθούν στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότο-
πο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
 Ιωάννης

 Στουρνάρας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης:
1. Η αίτηση πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη 

και υπογεγραμμένη από δύο νομιμοποιούμενα προς 
τούτο φυσικά πρόσωπα με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους από αρμόδια αρχή. Τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα επισυνάπτονται μαζί με τη δήλωση του Κεφα-
λαίου 19 της παρούσας αίτησης.

2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στην αίτη-
ση ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης 
απάντησης.

3. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμέ-
νες ή, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρέχονται 
οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

4. Επί των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγρά-
φων, προστίθεται σχετική αναφορά στην αντίστοιχη 
παράγραφο και επισυνάπτονται τα εν λόγω στοιχεία ή 
έγγραφα ως αριθμημένα Προσαρτήματα, ακολουθώντας 
την προκαθορισμένη στο παρόν σειρά αρίθμησης. Η 
αρίθμηση των προσαρτημάτων παραμένει αμετάβλητη, 
ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία / έγγραφα που 
θα υποβληθούν.

5. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση 
των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισο-
δύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

6. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμέ-
νη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών μπορεί να οδη-
γήσουν - πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών - στην άμεση, 
χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, απόρριψη της αίτησης.

7. Η έγχαρτη υποβολή της αίτησης και των συνυπο-
βαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνο-
δεύεται από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων 
της προτίμησης του αιτούντος (cd ή usb), στο οποίο θα 
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βρίσκεται αποθηκευμένο (ως pdf ) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων σε 
σαρωμένη μορφή.

8. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών
Ελευθερίου Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205006-7
Αριθμός fax: +30 210 3205405
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Dep.supinspection@bankofgreece.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr
Τα υποβαλλόμενα με την παρούσα Αίτηση στοιχεία ή έγγραφα καλύπτονται από το υπηρεσιακό - επαγγελματικό 

απόρρητο του άρθρου 25 του ν. 4537/2018 και του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.
1. Γενικές πληροφορίες για τη γνωστοποίηση ταυτότητας

1.1

Επωνυμία βάσει Καταστατικού
(επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1,
επικυρωμένο αντίγραφο ή σχέδιο του Καταστατικού 
του αιτούντος κατά περίπτωση)

:

1.2

Διακριτικός τίτλος
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, βεβαίωση με την οποία 
πιστοποιείται ότι η επωνυμία που χρησιμοποιείται είναι 
διαθέσιμη από εμπορικό επιμελητήριο,
μητρώο ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό)

:

1.3
Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνία εγγραφής
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 3, τη  βεβαίωση 
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.)

:

1.4 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, το οικείο αποδεικτικό) :

1.5 Διεύθυνση της έδρας της εταιρείας :

1.6

Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων, εφόσον είναι 
διαφορετική από τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας 
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 5, το
οικείο αποδεικτικό)

:

1.7 Ταχυδρομική διεύθυνση :
1.8 Τηλέφωνα επικοινωνίας :
1.9 Αριθμός Fax :

1.10 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

1.11 Διαδικτυακός τόπος εταιρείας :

1.12 Διαδικτυακός τόπος ομίλου :

1.13 Εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές λογιστές του ν. 4449/2017 σύμφωνα με την ενότητα 17 του Κεφαλαίου 
I της παρούσας

1.13.1 Επωνυμία ελεγκτικής εταιρείας :
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1.13.2 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου
ορκωτού ελεγκτή λογιστή :

1.13.3 Ταχυδρομική διεύθυνση :

1.13.4 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

1.13.5 Τηλέφωνα επικοινωνίας :
1.13.6 Αριθμός Fax :

1.14 Νομικοί Σύμβουλοι :

1.14.1 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου νομικού συμβούλου :

1.14.2 Ταχυδρομική διεύθυνση :
1.14.3 Διεύθυνση ηλ/κού ταχυδρομείου :
1.14.4 Τηλέφωνα επικοινωνίας :
1.14.5 Αριθμός Fax :

1.15
Εκπρόσωποι του αιτούντος σχετικά με την εν λόγω αίτηση
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 6, τα σχετικά νομιμοποιητικά 
έγγραφα)

1.15.1 Πρώτος εκπρόσωπος
1.15.1.1 Ονοματεπώνυμο :
1.15.1.2 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα :
1.15.1.3 Διεύθυνση εργασίας :
1.15.1.4 Ταχυδρομική διεύθυνση :
1.15.1.5 Διεύθυνση ηλ/κού ταχυδρομείου :
1.15.1.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας :
1.15.1.7 Αριθμός Fax :
1.15.2 Δεύτερος εκπρόσωπος
1.15.2.1 Ονοματεπώνυμο :
1.15.2.2 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα :
1.15.2.3 Διεύθυνση εργασίας :
1.15.2.4 Ταχυδρομική διεύθυνση :

1.15.2.5 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

1.15.2.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας :
1.15.2.7 Αριθμός Fax :

1.16
Συμπληρώστε τα στοιχεία των ενώσεων επιχειρήσεων στις 
οποίες προτίθεται ο αιτών να προσχωρήσει σε σχέση με την
παροχή υπηρεσιών πληρωμών

:

2. Εποπτεία από άλλη εποπτική αρχή
Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με το εάν εποπτεύεστε, στο παρόν ή στο παρελθόν, από αρμόδια αρχή του 

χρηματοπιστωτικού τομέα.
3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του αιτούντος με λεπτομερή πληροφόρηση για 

το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην 
ενότητα 3 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

4. Επιχειρηματικό σχέδιο
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 8, το επιχειρηματικό σχέδιο του αιτούντος με λεπτομερή πληροφόρηση για το σύ-

νολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 
4 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.
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5. Οργανωτική δομή
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 9, έγγραφο για την οργα-

νωτική δομή του αιτούντος με λεπτομερή πληροφόρηση 
για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. 
ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και 
στην ενότητα 5 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

6. Αρχικό κεφάλαιο
6.1 Αναφέρετε το ύψος και τα στοιχεία που περιλαμ-

βάνει το αρχικό κεφάλαιο του αιτούντος.
6.2 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 10, το αποδεικτικό 

κατάθεσης του αρχικού κεφαλαίου του αιτούντος, κα-
θώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από ανεξάρτητη 
και αξιόπιστη πηγή, σε σχέση με κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που προτίθεται να συμμετάσχει στο αρχικό 
κεφάλαιο του αιτούντος, αναφέροντας την προέλευση 
των κεφαλαίων με τα οποία θα καλυφθεί ή έχει ήδη κα-
λυφθεί η κάθε συμμετοχή σύμφωνα με την ενότητα 6 
του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης. Επισημαίνεται 
ότι το ανωτέρω αποδεικτικό κατάθεσης δεν απαιτείται 
να υποβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης αλλά 
σε μεταγενέστερο χρόνο και σε κάθε περίπτωση πριν 
από την έκδοση της σχετικής απόφασης παροχής άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας.

6.3 Επισυνάψτε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ως 
Προσάρτημα 11, το πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή κατά την έννοια του ν. 4449/2017 στο οποίο ανα-
φέρεται ότι η καθαρή του θέση του νομικού προσώπου 
δεν υπολείπεται του ελάχιστου απαιτούμενου αρχικού 
κεφαλαίου βάσει επικαιροποιημένου ισολογισμού.

7. Μέτρα διασφάλισης
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 12, έγγραφο για τα μέτρα 

διασφάλισης των χρηματικών ποσών των χρηστών υπη-
ρεσιών πληρωμών του αιτούντος το οποίο εμπεριέχει 
λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων 
που ορίζονται στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 7 του Κεφαλαίου 
Ι της παρούσας πράξης.

8. Πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί εσωτερικού 
ελέγχου

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 13, έγγραφο για το πλαί-
σιο διακυβέρνησης και τους μηχανισμούς εσωτερικού 
ελέγχου του αιτούντος το οποίο περιλαμβάνει λεπτο-
μερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που 
ορίζονται στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 8 του Κεφαλαίου 
Ι της παρούσας πράξης.

9. Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθη-
σης περιστατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελα-
τών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 14, έγγραφο για τη δι-
αδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης 
περιστατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελατών 
για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια του αιτούντος 
το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το 
σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. στ) της 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην 
ενότητα 9 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

10. Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, 
εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαί-
σθητα δεδομένα πληρωμών

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 15, έγγραφο για τη δια-
δικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού 
και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδο-
μένα πληρωμών του αιτούντος το οποίο εμπεριέχει λε-
πτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων 
που ορίζονται στην περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 10 του Κεφαλαίου 
Ι της παρούσας πράξης.

11. Επιχειρησιακή συνέχεια
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 16, έγγραφο για τις ρυθ-

μίσεις επιχειρησιακής συνέχειας του αιτούντος το οποίο 
περιλαμβάνει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο 
των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. η) της παρ. 1 
του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 
11 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

12. Αρχές και ορισμοί για τη συλλογή στατιστικών στοι-
χείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 17, έγγραφο για τις αρχές 
και τους ορισμούς για τη συλλογή στατιστικών στοιχεί-
ων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης του αιτούντος το 
οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνο-
λο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. θ) της παρ. 1 
του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 
12 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

13. Πολιτική ασφάλειας
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 18, έγγραφο για την πο-

λιτική ασφαλείας του αιτούντος το οποίο περιλαμβάνει 
λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων 
που ορίζονται στην περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 13 του Κεφαλαίου 
Ι της παρούσας πράξης.

14. Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρ-
φωση με τις υποχρεώσεις που αφορούν στην καταπολέ-
μηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 19, έγγραφο για τους 
μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρφωση 
με τις υποχρεώσεις που αφορούν στην καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του 
αιτούντος το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση 
για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. 
ια) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και 
στην ενότητα 14 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

15. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των προσώπων με ειδικές συμμετοχές σε Ι.Π. κατά την 
έννοια του στοιχείου 36 της παραγράφου 1 του άρθρου 
4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013

15.1 Αναφέρετε εάν ο αιτών ανήκει ή πρόκειται να 
ανήκει σε κάποιον όμιλο:
Όχι
Ναι
Στην περίπτωση θετικής απάντησης, παρακαλούμε να 

απαντήσετε τις ερωτήσεις παρακάτω.
15.2 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 20, τις οικονομι-

κές καταστάσεις του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει ή 
πρόκειται να ανήκει ο αιτών για τα τελευταία τρία χρό-
νια, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή/ελεγκτική 
εταιρεία.
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15.3 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 21, τυχόν έκθεση ή εκθέσεις από εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικής 
αξιολόγησης για τον αιτούντα και/ή τον όμιλο στον οποίον ανήκει ή πρόκειται να ανήκει.

15.4 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 22, τη διάρθρωση του ομίλου. Το διάγραμμα θα περιλαμβάνει την επωνυμία 
όλων των επιχειρήσεων του ομίλου και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης σε άλλη ή άλλες του 
ομίλου.

15.5 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης του ομίλου.

Επωνυμία εταιρείας Αριθμός Μητρώου Χώρα έδρας Αρμόδια εποπτική 
αρχή Δραστηριότητες

15.6 Αναφέρετε εάν ο αιτών συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί στην ερώτηση 15.4.
Όχι
Ναι
Στην περίπτωση θετικής απάντησης, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Όνομα/Επωνυμία Αριθμός 
Μητρώου Χώρα έδρας Αρμόδια 

εποπτική αρχή Δραστηριότητες Περιγραφή 
στενού δεσμού

15.7 Αναφέρετε εάν ο αιτών ανήκει σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων.
15.8 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 23, τη μετοχική σύνθεση του αιτούντος.
15.9 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των προσώπων με ειδική συμμετοχή κατά την έννοια 

του στοιχείου 36 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, άμεσα ή έμμεσα, στον αιτούντα.

Ον/μο /
επωνυμία

Ποσοστό 
συμ/χής

Δικαιώματα 
ψήφου

Αριθμός και 
είδος των 
μετοχών 
ή άλλων 

συμμετοχών 
που έχουν 
εκδοθεί ή 

πρόκειται να 
εκδοθούν

Ονομαστική 
αξία των 
μετοχών 
ή άλλων 

συμμετοχών

Περιγραφή 
είδους 

συμμετοχής 
(άμεση/
έμμεση) 

ή τρόπου 
ελέγχου του ΙΠ 
(λεπτομέρειες 

για γραπτές 
ή άλλες 

συμφωνίες ή 
κοινή δράση 

κ.λπ.)

Λόγοι για την 
ειδική αυτή 

συμ/χή

15.10 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 24, τα «Ερωτηματολόγια αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής 
από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i) της 
περ. α) της παρ. 15.1 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

15.11 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 25, περιγραφή τυχόν δεσμών με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως 
ορίζονται στο στοιχείο 9 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. ii) της περ. α) της 
παρ. 15.1 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

15.12 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 26, ανάλυση σχετικά με το εάν η ειδική συμμετοχή κάθε φυσικού και νομικού 
προσώπου των περ. α) και β) της παρ. 15.1 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης θα επηρεάσει με οποιονδήποτε 
τρόπο, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα των στενών δεσμών του εκάστοτε προσώπου με τον αιτούντα, την ικανότητα 
του αιτούντος να παρέχει εγκαίρως ακριβείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υποπερ. iii) της περ. α) και την υποπερ. iv) της περ. β) της παρ. 15.1 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

15.13 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 27, τα «Ερωτηματολόγια αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής 
από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i) της 
περ. β) παρ.

15.1 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.
15.14 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 28, τις υφιστάμενες δηλώσεις οικονομικής κατάστασης σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην υποπερ. ii) της περ. β) παρ. 15.1 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.
15.15 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 29, πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστικό καθεστώς τρίτης χώρας σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην υποπερ. iii) της περ. β) παρ.
15.1 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
16. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών
16.1 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των προσώπων της ενότητας 16 του Κεφαλαίου I της 

παρούσας:
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Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

 

16.2 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 30, το «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ. 16.1 και 16.2 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

16.3 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 31, έγγραφο το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για την αξιολόγηση 
καταλληλότητας των προσώπων της παρούσας ενότητας που έχει διενεργηθεί από τον αιτούντα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 16.3 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

17. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση για υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής και υπηρεσία 
πληροφοριών λογαριασμού 

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 32, έγγραφο για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή άλλη συγκρίσιμη εγγύ-
ηση για υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής και υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού του αιτούντος το οποίο εμπε-
ριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 18 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας πράξης.

18. Προσαρτήματα
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά συνοδεύουν την παρούσα αίτηση στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α
Προσαρτήματος Δικαιολογητικά Ερώτηση

Αίτησης
Υποβάλλονται √
ή Μη Διαθέσιμα

1
Επικυρωμένο αντίγραφο 
του Καταστατικού ή σχέδιο 
Καταστατικού

1.1

2

Βεβαίωση με την οποία 
πιστοποιείται ότι η επωνυμία 
είναι διαθέσιμη από εμπορικό 
επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο 
αντίστοιχο οργανισμό

1.2

3 Βεβαίωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 1.3

4 Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού 
Μητρώου 1.4
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5
Αποδεικτικά έγγραφα της 
διεύθυνσης των κεντρικών 
γραφείων

1.6

6 Νομιμοποιητικά έγγραφα των
εκπροσώπων του αιτούντος 1.15

7 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 3
8 Επιχειρηματικό σχέδιο 4
9 Οργανωτική δομή 5

10

Αποδεικτικό κατάθεσης του 
αρχικού κεφαλαίου και έγγραφα 
που τεκμηριώνουν την πηγή 
προέλευσής του

6.2

11

Πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή για την καθαρή θέση 
του νομικού προσώπου (εφόσον 
συντρέχει περίπτωση)

6.3

12 Μέτρα διασφάλισης 7

13 Πλαίσιο διακυβέρνησης και 
μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου 8

14

Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και 
παρακολούθησης
περιστατικών ασφαλείας και 
παραπόνων των πελατών για 
ζητήματα σχετικά με την
ασφάλεια

9

15

Διαδικασία αρχειοθέτησης, 
παρακολούθησης, εντοπισμού και 
περιορισμού της πρόσβασης σε 
ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών

10

16 Επιχειρησιακή συνέχεια 11

17
Αρχές και ορισμοί για τη συλλογή 
στατιστικών στοιχείων επίδοσης,
συναλλαγών και απάτης

12

18 Πολιτική ασφάλειας 13

19 Μηχανισμοί εσωτερικού
ελέγχου για υποχρεώσεις ΚΞΧ/ΧΤ 14

20 Οικονομικές καταστάσεις
ομίλου 15.2

21
Εκθέσεις από εξωτερικούς 
οργανισμούς πιστοληπτικής
αξιολόγησης

15.3

22 Διάρθρωση του ομίλου 15.4

23 Αντίγραφο μετοχικής
σύνθεσης 15.8

24

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης 
προτεινόμενης απόκτησης 
συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα 
(συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα
έγγραφα και δικαιολογητικά)

15.10
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25 Περιγραφή τυχόν δεσμών με
πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα 15.11

26

Ανάλυση σχετικά με το εάν οι
ειδικές συμμετοχές
επηρεάζουν την ικανότητα του 
αιτούντος να παρέχει εγκαίρως 
ακριβείς πληροφορίες στην
Τράπεζα της Ελλάδος

15.12

27

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης 
προτεινόμενης απόκτησης 
συμμετοχής από νομικά πρόσωπα 
(συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα
έγγραφα και δικαιολογητικά)

15.13

28 Δηλώσεις οικονομικής
κατάστασης 15.14

29
Πληροφορίες σχετικά με το 
ρυθμιστικό καθεστώς τρίτης
χώρας

15.15

30

«Ερωτηματολόγια αξιολόγησης 
μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Επικεφαλής Κρίσιμων
Λειτουργιών» (συνοδευόμενα από 
τα αντιστοίχως προβλεπόμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά)

16.2

31
Αξιολόγηση καταλληλότητας των 
προσώπων της ενότητας
16 από τον αιτούντα

16.3

32

Ασφάλιση επαγγελματικής
ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση για 
υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής 
και υπηρεσία πληροφοριών 
λογαριασμού

17

33 Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε

19. Δήλωση
Οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:
α. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνούμε να 

παρέχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις εν αναφορά προς 
την παρούσα αίτηση.

β. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

γ. Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, κατά την περίοδο μεταξύ της 
υποβολής της αίτησης και της απόφασης για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εν αναφορά προς 
τα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα ερωτη-
ματολόγια.

Επιπλέον, βεβαιώνουμε ότι:
α. Γνωρίζουμε ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τρά-

πεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.
β. Δίνουμε με πλήρη επίγνωση των εννόμων συνεπειών τη ρητή συγκατάθεσή μας στην Τράπεζα της Ελλάδος 

καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της, όπως αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος με σκοπό την επαλήθευση των ανωτέρω δηλώσεων και στοιχείων.
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γ. Επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του αιτούντος και επισυνά-
πτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

..................................................... .....................................................
Ονοματεπώνυμο & θέση Ονοματεπώνυμο & θέση

..................................................... .....................................................
(Υπογραφή)           (Υπογραφή)

.....................................................
(Τόπος και ημερομηνία)

 

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 
ΤΟΥ ν. 4537/2018 ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης:
1. Η αίτηση πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από δύο νομιμοποιούμενα προς τούτο 

φυσικά πρόσωπα με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
επισυνάπτονται μαζί με τη δήλωση του Κεφαλαίου 14 της παρούσας αίτησης.

2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στην αίτηση ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης 
απάντησης.

3. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες ή, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρέχονται 
οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

4. Επί των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, προστίθεται σχετική αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο 
και επισυνάπτονται τα εν λόγω στοιχεία ή έγγραφα ως αριθμημένα Προσαρτήματα, ακολουθώντας την προκαθο-
ρισμένη στο παρόν σειρά αρίθμησης. Η αρίθμηση των προσαρτημάτων παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και όταν 
δεν υπάρχουν στοιχεία / έγγραφα που θα υποβληθούν.

5. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύ-
ναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

6. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών μπορεί να οδηγή-
σουν - πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών - στην άμεση, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, απόρριψη της αίτησης.

7. Η έγχαρτη υποβολή της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνοδεύεται 
από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων της προτίμησης του αιτούντος (cd ή usb), στο οποίο θα βρίσκεται 
αποθηκευμένο (ως pdf ) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων σε σαρωμένη 
μορφή.

8. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών
Ελευθερίου Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205006-7
Αριθμός fax: +30 210 3205405
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Dep.supinspection@bankofgreece.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr
Τα υποβαλλόμενα με την παρούσα Αίτηση στοιχεία ή έγγραφα καλύπτονται από το υπηρεσιακό - επαγγελματικό 

απόρρητο του άρθρου 25 του ν. 4537/2018 και του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.
1. Γενικές πληροφορίες για τη γνωστοποίηση ταυτότητας, εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο

1.1

Επωνυμία βάσει Καταστατικού
(επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1,
επικυρωμένο αντίγραφο ή σχέδιο του Καταστατικού 
του αιτούντος κατά περίπτωση)
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1.2

Διακριτικός τίτλος
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, βεβαίωση με την οποία 
πιστοποιείται ότι η επωνυμία που χρησιμοποιείται είναι 
διαθέσιμη από εμπορικό επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο 
αντίστοιχο οργανισμό)

1.3
Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνία εγγραφής
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 3, τη βεβαίωση εγγραφής στο 
Γ.Ε.ΜΗ.)

1.4 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, το οικείο αποδεικτικό)

1.5 Διεύθυνση της έδρας της εταιρείας

1.6
Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων, εφόσον είναι 
διαφορετική από τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας 
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 5, το οικείο αποδεικτικό)

1.7 Ταχυδρομική διεύθυνση
1.8 Τηλέφωνα επικοινωνίας
1.9 Αριθμός Fax

1.10 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1.11 Διαδικτυακός τόπος εταιρείας
1.12 Διαδικτυακός τόπος ομίλου
1.13 Νομικοί Σύμβουλοι

1.13.1 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου
νομικού συμβούλου

1.13.2 Ταχυδρομική διεύθυνση

1.13.3 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1.13.4 Τηλέφωνα επικοινωνίας
1.13.5 Αριθμός Fax

1.14
Εκπρόσωποι του αιτούντος σχετικά με την εν λόγω αίτηση
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 6, τα σχετικά νομιμοποιητικά 
έγγραφα)
1.14.1 Πρώτος εκπρόσωπος
1.14.1.1 Ονοματεπώνυμο
1.14.1.2 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα
1.14.1.3 Διεύθυνση εργασίας
1.14.1.4 Ταχυδρομική διεύθυνση
1.14.1.5 Διεύθυνση ηλ/κού ταχυδρομείου
1.14.1.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας
1.14.1.7 Αριθμός Fax
1.14.2 Δεύτερος εκπρόσωπος
1.14.2.1 Ονοματεπώνυμο
1.14.2.2 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα
1.14.2.3 Διεύθυνση εργασίας
1.14.2.4 Ταχυδρομική διεύθυνση
1.14.2.5 Διεύθυνση ηλ/κού ταχυδρομείου
1.14.2.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας
1.14.2.7 Αριθμός Fax
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1.15
Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με το εάν εποπτεύεστε, στο 
παρόν ή στο παρελθόν, από αρμόδια αρχή του
χρηματοπιστωτικού τομέα

2. Γενικές πληροφορίες για τη γνωστοποίηση ταυτότητας, εφόσον ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο:

2.1
Ονοματεπώνυμο
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, το ενημερωμένο 
βιογραφικό σημείωμα και το πρόσφατο ποινικό μητρώο)

2.2 Ημερομηνία γέννησης
2.3 Τόπος γέννησης
2.4 Ιθαγένεια

2.5
Α.Δ.Τ. ή εναλλακτικά αριθμός ισοδύναμου εγγράφου 
ταυτοποίησης
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 8, το οικείο έγγραφο)

2.6
Α.Φ.Μ. και οικεία Δ.Ο.Υ.
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 9, το
οικείο αποδεικτικό έγγραφο)

2.7 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα

2.8 Διεύθυνση εργασίας

2.9 Ταχυδρομική διεύθυνση

2.10 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

2.11 Τηλέφωνα επικοινωνίας

2.12 Αριθμός Fax

2.13

Εκπρόσωποι του αιτούντος σχετικά με την εν λόγω αίτηση. 
Συμπληρώνεται μόνο εφόσον δεν ταυτίζεται με το φυσικό 
πρόσωπο που αιτείται την καταχώριση στο μητρώο του 
άρθρου 14 του ν. 4537/2018.
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 10, τα σχετικά νομιμοποιητικά 
έγγραφα)

2.13.1 Πρώτος εκπρόσωπος

2.13.1.1 Ονοματεπώνυμο

2.13.1.2 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα

2.13.1.3 Διεύθυνση εργασίας

2.13.1.4 Ταχυδρομική διεύθυνση

2.13.1.5 Διεύθυνση ηλ/κού ταχυδρομείου

2.13.1.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας

2.13.1.7 Αριθμός Fax

2.13.2 Δεύτερος εκπρόσωπος

2.13.2.1 Ονοματεπώνυμο
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2.13.2.2 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα

2.13.2.3 Διεύθυνση εργασίας

2.13.2.4 Ταχυδρομική διεύθυνση

2.13.2.5 Διεύθυνση ηλ/κού ταχυδρομείου

2.13.2.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας

2.13.2.7 Αριθμός Fax

2.14
Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με το εάν εποπτεύεστε, 
στο παρόν ή στο παρελθόν, από αρμόδια αρχή του 
χρηματοπιστωτικού τομέα

3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 11, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του αιτούντος με λεπτομερή πληροφόρηση για 

το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην 
ενότητα 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας πράξης.

4. Επιχειρηματικό σχέδιο
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 12, το επιχειρηματικό σχέδιο του αιτούντος με λεπτομερή πληροφόρηση για το 

σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην 
ενότητα 4 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας πράξης.

5. Οργανωτική δομή
5.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 13, έγγραφο για την οργανωτική δομή του αιτούντος, κατά περίπτωση, με 

λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 5 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας πράξης.

5.2 Αναφέρετε εάν ο αιτών συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 4261/2014, με άλλα πρόσωπα.
 Όχι
 Ναι
Στην περίπτωση θετικής απάντησης, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Όνομα/Επωνυμία Αριθμός 
Μητρώου Χώρα έδρας Αρμόδια 

εποπτική αρχή Δραστηριότητες Περιγραφή 
στενού δεσμού

6. Πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 14, έγγραφο για το πλαίσιο διακυβέρνησης και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγ-

χου του αιτούντος το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται 
στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 6 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας 
πράξης.

7. Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης περιστατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελατών 
για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 15, έγγραφο για τη διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης περι-
στατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελατών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια του αιτούντος το οποίο 
εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. στ) της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 7 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας πράξης.

8. Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα 
δεδομένα πληρωμών

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 16, έγγραφο για τη διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και 
περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών του αιτούντος το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή 
πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, 
καθώς και στην ενότητα 8 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας πράξης.

9. Επιχειρησιακή συνέχεια
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 17, έγγραφο για τις ρυθμίσεις επιχειρησιακής συνέχειας του αιτούντος το οποίο 

περιλαμβάνει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. η) της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 9 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας πράξης.
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10. Πολιτική ασφάλειας
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 18, έγγραφο για την πολιτική ασφαλείας του αιτούντος το οποίο περιλαμβάνει 

λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
4537/2018, καθώς και στην ενότητα 10 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας πράξης.

11. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών 
στελεχών

11.1 Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των προσώπων 
της ενότητας 11 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

 

11.2 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 19, το «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ. 11.1, 11.2 και 11.4 της ενότητας 11 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας πράξης.

11.3 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 20, έγγραφο το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για την αξιολόγηση 
καταλληλότητας των προσώπων της παρούσας ενότητας που έχει διενεργηθεί από τον αιτούντα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 11.3 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας πράξης.

12. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση για υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 21, έγγραφο για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή άλλη συγκρίσιμη εγγύ-

ηση για υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού του αιτούντος το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το 
σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 12 του 
Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας πράξης.

13. Προσαρτήματα
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά συνοδεύουν την παρούσα αίτηση στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α
Προσαρτήματος Δικαιολογητικά Ερώτηση

Αίτησης
Υποβάλλονται √
ή Μη Διαθέσιμα

1 Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού ή 
σχέδιο Καταστατικού 1.1

2

Βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται ότι 
η επωνυμία είναι διαθέσιμη από εμπορικό 
επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο αντίστοιχο 
οργανισμό

1.2

3 Βεβαίωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 1.3

4 Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 1.4
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5 Αποδεικτικά έγγραφα της διεύθυνσης των 
κεντρικών γραφείων 1.6

6 Νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων του 
νομικού προσώπου 1.14

7 Βιογραφικό σημείωμα και το
πρόσφατο ποινικό μητρώο 2.1

8 Α.Δ.Τ. (ή εναλλακτικά
ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης) 2.5

9 Αποδεικτικό έγγραφο για
Α.Φ.Μ. και οικεία Δ.Ο.Υ. 2.6

10 Νομιμοποιητικά έγγραφα των
εκπροσώπων του φυσικού προσώπου 2.13

11 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 3
12 Επιχειρηματικό σχέδιο 4
13 Οργανωτική δομή 5.1

14 Πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί 
εσωτερικού ελέγχου 6

15

Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και 
παρακολούθησης περιστατικών ασφαλείας και 
παραπόνων των πελατών για ζητήματα σχετικά 
με την ασφάλεια

7

16
Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, 
εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε 
ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών

8

17 Επιχειρησιακή συνέχεια 9

18 Πολιτική ασφάλειας 10

19

«Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων
Λειτουργιών» (συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά)

11.2

20 Αξιολόγηση καταλληλότητας των προσώπων της 
ενότητας 10 από τον αιτούντα 11.3

21

Ασφάλιση επαγγελματικής
ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση για υπηρεσία 
εκκίνησης πληρωμής και υπηρεσία πληροφοριών 
λογαριασμού

12

22 Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε

14. Δήλωση
Οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:
α. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνούμε να 

παρέχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις εν αναφορά προς 
την παρούσα αίτηση.

β. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

γ. Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, κατά την περίοδο μεταξύ της 
υποβολής της αίτησης και της απόφασης για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εν αναφορά προς 
τα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα ερωτη-
ματολόγια.

Επιπλέον, βεβαιώνουμε ότι:
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α. Γνωρίζουμε ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

β. Δίνουμε με πλήρη επίγνωση των εννόμων συνεπειών τη ρητή συγκατάθεσή μας στην Τράπεζα της Ελλάδος 
καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της, όπως αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος με σκοπό την επαλήθευση των ανωτέρω δηλώσεων και στοιχείων.

γ. Επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του αιτούντος και επισυνά-
πτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

..................................................... .....................................................
Ονοματεπώνυμο & θέση Ονοματεπώνυμο & θέση

..................................................... .....................................................
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ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
1. Η αίτηση πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από δύο νομιμοποιούμενα προς τούτο 

φυσικά πρόσωπα με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
επισυνάπτονται μαζί με τη δήλωση του Κεφαλαίου 19 της παρούσας αίτησης.

2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στην αίτηση ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης 
απάντησης.

3. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες ή, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρέχονται 
οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

4. Επί των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, προστίθεται σχετική αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο 
και επισυνάπτονται τα εν λόγω στοιχεία ή έγγραφα ως αριθμημένα Προσαρτήματα, ακολουθώντας την προκαθο-
ρισμένη στο παρόν σειρά αρίθμησης. Η αρίθμηση των προσαρτημάτων παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και όταν 
δεν υπάρχουν στοιχεία / έγγραφα που θα υποβληθούν.

5. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύ-
ναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

6. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών μπορεί να οδηγή-
σουν - πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών - στην άμεση, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, απόρριψη της αίτησης.

7. Η έγχαρτη υποβολή της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνοδεύεται 
από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων της προτίμησης του αιτούντος (cd ή usb), στο οποίο θα βρίσκεται 
αποθηκευμένο (ως pdf ) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων σε σαρωμένη 
μορφή.

8. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών
Ελευθερίου Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205006-7
Αριθμός fax: +30 210 3205405
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Dep.supinspection@bankofgreece.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr
Τα υποβαλλόμενα με την παρούσα Αίτηση στοιχεία ή έγγραφα καλύπτονται από το υπηρεσιακό - επαγγελματικό 

απόρρητο του άρθρου 25 του ν. 4537/2018 και του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.
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1. Γενικές πληροφορίες για τη γνωστοποίηση ταυτότητας

1.1
Επωνυμία βάσει Καταστατικού
(επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, επικυρωμένο αντίγραφο ή 
σχέδιο του Καταστατικού του αιτούντος κατά περίπτωση)

1.2

Διακριτικός τίτλος
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, βεβαίωση με την οποία 
πιστοποιείται ότι η επωνυμία που χρησιμοποιείται είναι 
διαθέσιμη από εμπορικό επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο 
αντίστοιχο οργανισμό)

1.3
Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνία εγγραφής
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 3, τη βεβαίωση εγγραφής στο 
Γ.Ε.ΜΗ.)

1.4 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, το οικείο αποδεικτικό)

1.5 Διεύθυνση της έδρας της εταιρείας

1.6
Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων, εφόσον είναι διαφορετική 
από τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας (Επισυνάψτε, ως 
Προσάρτημα 5, το οικείο αποδεικτικό)

1.7 Ταχυδρομική διεύθυνση
1.8 Τηλέφωνα επικοινωνίας
1.9 Αριθμός Fax

1.10 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1.11 Διαδικτυακός τόπος εταιρείας
1.12 Διαδικτυακός τόπος ομίλου

1.13 Εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές λογιστές του ν. 4449/2017 
σύμφωνα με την ενότητα 17 του Κεφαλαίου III της παρούσας
1.13.1 Επωνυμία ελεγκτικής εταιρείας
1.13.2 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου
ορκωτού ελεγκτή λογιστή
1.13.3 Ταχυδρομική διεύθυνση
1.13.4 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1.13.5 Τηλέφωνα επικοινωνίας
1.13.6 Αριθμός Fax

1.14 Νομικοί Σύμβουλοι
1.14.1 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου
νομικού συμβούλου
1.14.2 Ταχυδρομική διεύθυνση
1.14.3 Διεύθυνση ηλ/κού ταχυδρομείου
1.14.4 Τηλέφωνα επικοινωνίας
1.14.5 Αριθμός Fax

1.15
Εκπρόσωποι του αιτούντος σχετικά με την εν λόγω αίτηση
(Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 6, τα σχετικά νομιμοποιητικά 
έγγραφα)
1.15.1 Πρώτος εκπρόσωπος
1.15.1.1 Ονοματεπώνυμο
1.15.1.2 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα
1.15.1.3 Διεύθυνση εργασίας
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1.15.1.4 Ταχυδρομική διεύθυνση
1.15.1.5 Διεύθυνση ηλ/κού ταχυδρομείου
1.15.1.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας
1.15.1.7 Αριθμός Fax
1.15.2 Δεύτερος εκπρόσωπος
1.15.2.1 Ονοματεπώνυμο
1.15.2.2 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα
1.15.2.3 Διεύθυνση εργασίας
1.15.2.4 Ταχυδρομική διεύθυνση
1.15.2.5 Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
1.15.2.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας
1.15.2.7 Αριθμός Fax

1.16

Συμπληρώστε τα στοιχεία των ενώσεων επιχειρήσεων στις 
οποίες προτίθεται ο αιτών να προσχωρήσει σε σχέση με την 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και/ή υπηρεσιών 
πληρωμών

2. Εποπτεία από άλλη εποπτική αρχή
Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με το εάν εποπτεύεστε, στο παρόν ή στο παρελθόν, από αρμόδια αρχή του 

χρηματοπιστωτικού τομέα.
3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του αιτούντος με λεπτομερή πληροφόρηση για 

το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην 
ενότητα 3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

4. Επιχειρηματικό σχέδιο
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 8, το επιχειρηματικό σχέδιο του αιτούντος με λεπτομερή πληροφόρηση για το σύ-

νολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 
4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

5. Οργανωτική δομή
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 9, έγγραφο για την οργανωτική δομή του αιτούντος με λεπτομερή πληροφόρηση 

για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και 
στην ενότητα 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

6. Αρχικό κεφάλαιο
6.1 Αναφέρετε το ύψος και τα στοιχεία που περιλαμβάνει το αρχικό κεφάλαιο του αιτούντος.
6.2 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 10, το αποδεικτικό κατάθεσης του αρχικού κεφαλαίου του αιτούντος, καθώς και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή, σε σχέση με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που προτίθεται να συμμετάσχει στο αρχικό κεφάλαιο του αιτούντος, αναφέροντας την προέλευση των κεφαλαίων 
με τα οποία θα καλυφθεί ή έχει ήδη καλυφθεί η κάθε συμμετοχή σύμφωνα με την ενότητα 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της 
παρούσας πράξης. Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω αποδεικτικό κατάθεσης δεν απαιτείται να υποβάλλεται κατά την 
υποβολή της αίτησης αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση της σχετικής 
απόφασης παροχής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

6.3 Επισυνάψτε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ως Προσάρτημα 11, το πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή 
κατά την έννοια του ν. 4449/2017 στο οποίο αναφέρεται ότι η καθαρή του θέση του νομικού προσώπου δεν υπο-
λείπεται του ελάχιστου απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου βάσει επικαιροποιημένου ισολογισμού.

7. Μέτρα διασφάλισης
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 12, έγγραφο για τα μέτρα διασφάλισης των χρηματικών ποσών των χρηστών ηλε-

κτρονικού χρήματος και/ή υπηρεσιών πληρωμών του αιτούντος το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για 
το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. δ) της παρ. 1 του του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και 
στην ενότητα 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

8. Πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 13, έγγραφο για το πλαίσιο διακυβέρνησης και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγ-

χου του αιτούντος το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται 
στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 8 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας 
πράξης.
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9. Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης περιστατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελατών 
για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 14, έγγραφο για τη διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης περι-
στατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελατών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια του αιτούντος το οποίο 
εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. στ) της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 9 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

10. Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα 
δεδομένα πληρωμών

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 15, έγγραφο για τη διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και 
περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών του αιτούντος το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή 
πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, 
καθώς και στην ενότητα 10 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

11. Επιχειρησιακή συνέχεια
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 16, έγγραφο για τις ρυθμίσεις επιχειρησιακής συνέχειας του αιτούντος το οποίο 

περιλαμβάνει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. η) της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 11 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

12. Αρχές και ορισμοί για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 17, έγγραφο για τις αρχές και τους ορισμούς για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων 

επίδοσης, συναλλαγών και απάτης του αιτούντος το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των 
ζητημάτων που ορίζονται στην περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 12 του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

13. Πολιτική ασφάλειας
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 18, έγγραφο για την πολιτική ασφαλείας του αιτούντος το οποίο περιλαμβάνει 

λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 13 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

14. Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αφορούν στην καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 19, έγγραφο για τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του αιτούντος το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο 
των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 14 
του Κεφαλαίου III της παρούσας πράξης.

15. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων με ειδικές συμμετοχές σε Ι.Π. κατά την έννοια 
του στοιχείου 36 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013

15.1 Αναφέρετε εάν ο αιτών ανήκει ή πρόκειται να ανήκει σε κάποιον όμιλο: 
 Όχι
 Ναι
Στην περίπτωση θετικής απάντησης, παρακαλούμε να απαντήσετε τις ερωτήσεις παρακάτω.
15.2 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 20, τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει ή πρό-

κειται να ανήκει ο αιτών για τα τελευταία τρία χρόνια, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή/ελεγκτική εταιρεία.
15.3 Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 21, τυχόν έκθεση ή εκθέσεις από εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικής 

αξιολόγησης για τον αιτούντα και/ή τον όμιλο στον οποίον ανήκει ή πρόκειται να ανήκει.
15.4 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 22, τη διάρθρωση του ομίλου. Το διάγραμμα θα περιλαμβάνει την επωνυμία 

όλων των επιχειρήσεων του ομίλου και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης σε άλλη ή άλλες του 
ομίλου.

15.5 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης του ομίλου.

Επωνυμία εταιρείας Αριθμός Μητρώου Χώρα έδρας Αρμόδια εποπτική 
αρχή Δραστηριότητες

15.6 Αναφέρετε εάν ο αιτών συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί στην ερώτηση 15.4.
Όχι
Ναι
Στην περίπτωση θετικής απάντησης, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Όνομα/Επωνυμία Αριθμός 
Μητρώου Χώρα έδρας Αρμόδια 

εποπτική αρχή Δραστηριότητες Περιγραφή 
στενού δεσμού

15.7 Αναφέρετε εάν ο αιτών ανήκει σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων.
15.8 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 23, τη μετοχική σύνθεση του αιτούντος.
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15.9 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των προσώπων με ειδική συμμετοχή κατά την έννοια 
του στοιχείου 36 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.575/2013, άμεσα ή έμμεσα, στον αιτούντα.

Ον/μο /
επωνυμία

Ποσοστό 
συμ/χής

Δικαιώματα 
ψήφου

Αριθμός και 
είδος των 
μετοχών 
ή άλλων 

συμμετοχών 
που έχουν 
εκδοθεί ή 

πρόκειται να 
εκδοθούν

Ονομαστική 
αξία των 
μετοχών 
ή άλλων 

συμμετοχών

Περιγραφή 
είδους 

συμμετοχής 
(άμεση/
έμμεση) 

ή τρόπου 
ελέγχου του ΙΠ 
(λεπτομέρειες 

για γραπτές 
ή άλλες 

συμφωνίες ή 
κοινή δράση 

κ.λπ.)

Λόγοι για την 
ειδική αυτή 

συμ/χή

15.10 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 24, τα «Ερωτηματολόγια αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής 
από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i) της 
περ. α) της παρ. 15.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

15.11 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 25, περιγραφή τυχόν δεσμών με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως 
ορίζονται στο στοιχείο 9 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. ii) της περ. α) της 
παρ. 15.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

15.12 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 26, ανάλυση σχετικά με το εάν η ειδική συμμετοχή κάθε φυσικού και νομικού 
προσώπου των περ. α) και β) της παρ. 15.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης θα επηρεάσει με οποιονδήποτε 
τρόπο, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα των στενών δεσμών του εκάστοτε προσώπου με τον αιτούντα, την ικανότητα 
του αιτούντος να παρέχει εγκαίρως ακριβείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υποπερ. iii) της περ. α) και την υποπερ. iv) της περ. β) της παρ. 15.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

15.13 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 27, τα «Ερωτηματολόγια αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής 
από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i) της 
περ. β) παρ. 15.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

15.14 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 28, τις υφιστάμενες δηλώσεις οικονομικής κατάστασης σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην υποπερ. ii) της περ. β) παρ. 15.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

15.15 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 29, πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστικό καθεστώς τρίτης χώρας σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υποπερ. iii) της περ. β) παρ.

15.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
16. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών 

στελεχών
16.1 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των προσώπων της ενότητας 16 του Κεφαλαίου III της 

παρούσας:
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
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16.2 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 30, το «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ. 16.1 και 16.2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

16.3 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 31, έγγραφο το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για την αξιολόγηση 
καταλληλότητας των προσώπων της παρούσας ενότητας που έχει διενεργηθεί από τον αιτούντα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 16.3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

17. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση για υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής και υπηρεσία 
πληροφοριών λογαριασμού

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 32, έγγραφο για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή άλλη συγκρίσιμη εγγύ-
ηση για υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής και υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού του αιτούντος το οποίο εμπε-
ριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του 
ν. 4537/2018, καθώς και στην ενότητα 18 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας πράξης.

18. Προσαρτήματα
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά συνοδεύουν την παρούσα αίτηση στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α
Προσαρτήματος Δικαιολογητικά Ερώτηση Αίτησης Υποβάλλονται √

ή Μη Διαθέσιμα

1 Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού ή 
σχέδιο Καταστατικού 1.1

2

Βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται ότι 
η επωνυμία είναι διαθέσιμη από εμπορικό 
επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο αντίστοιχο 
οργανισμό

1.2

3 Βεβαίωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 1.3

4 Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 1.4

5 Αποδεικτικά έγγραφα της διεύθυνσης των 
κεντρικών γραφείων 1.6

6 Νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων του 
αιτούντος 1.15

7 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 3
8 Επιχειρηματικό σχέδιο 4
9 Οργανωτική δομή 5

10
Αποδεικτικό κατάθεσης του αρχικού κεφαλαίου 
και έγγραφα που τεκμηριώνουν την πηγή 
προέλευσής του

6.2

11
Πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την
καθαρή θέση του νομικού προσώπου (εφόσον 
συντρέχει περίπτωση)

6.3

12 Μέτρα διασφάλισης 7

13 Πλαίσιο διακυβέρνησης και
μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου 8

14

Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και 
παρακολούθησης περιστατικών ασφαλείας και 
παραπόνων των πελατών για ζητήματα σχετικά με 
την ασφάλεια

9

15
Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, 
εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε 
ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών

10

16 Επιχειρησιακή συνέχεια 11
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17 Αρχές και ορισμοί για τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης 12

18 Πολιτική ασφάλειας 13

19 Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου για υποχρεώσεις
ΚΞΧ/ΧΤ 14

20 Οικονομικές καταστάσεις ομίλου 15.2

21 Εκθέσεις από εξωτερικούς οργανισμούς 
πιστοληπτικής αξιολόγησης 15.3

22 Διάρθρωση του ομίλου 15.4

23 Αντίγραφο μετοχικής σύνθεσης 15.8

24

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης προτεινόμενης 
απόκτησης συμμετοχής από φυσικά 
πρόσωπα (συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά)

15.10

25 Περιγραφή τυχόν δεσμών με πολιτικώς 
εκτεθειμένα πρόσωπα 15.11

26

Ανάλυση σχετικά με το εάν οι
ειδικές συμμετοχές επηρεάζουν την ικανότητα 
του αιτούντος να παρέχει εγκαίρως ακριβείς 
πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος

15.12

27

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης προτεινόμενης 
απόκτησης συμμετοχής από νομικά 
πρόσωπα (συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά)

15.13

28 Δηλώσεις οικονομικής κατάστασης 15.14

29 Πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστικό καθεστώς 
τρίτης χώρας 15.15

30

«Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων
Λειτουργιών» (συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά)

16.2

31 Αξιολόγηση καταλληλότητας των προσώπων της 
ενότητας 16 από τον αιτούντα 16.3

32
Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη 
εγγύηση για υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής και 
υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού

17

33 Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε

19. Δήλωση
Οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:
α. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνούμε να 

παρέχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις εν αναφορά προς 
την παρούσα αίτηση.

β. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

γ. Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, κατά την περίοδο μεταξύ της 
υποβολής της αίτησης και της απόφασης για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εν αναφορά προς 
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τα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα ερωτη-
ματολόγια.

Επιπλέον, βεβαιώνουμε ότι:
α. Γνωρίζουμε ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τρά-

πεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.
β. Δίνουμε με πλήρη επίγνωση των εννόμων συνεπειών τη ρητή συγκατάθεσή μας στην Τράπεζα της Ελλάδος 

καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της, όπως αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος με σκοπό την επαλήθευση των ανωτέρω δηλώσεων και στοιχείων.

γ. Επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του αιτούντος και επισυνά-
πτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

..................................................... .....................................................
Ονοματεπώνυμο & θέση Ονοματεπώνυμο & θέση

..................................................... .....................................................
(Υπογραφή)          (Υπογραφή)

.....................................................
(Τόπος και ημερομηνία)

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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*02049813112190056*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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