
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 
1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτ-
λο «Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 110427/1020/ 
20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με 
τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό 
στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξι-
μότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμ-
βάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμε-
σους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των απο-
τελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968).

2 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πλη-
ρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «DOG 
PAYMENT INSTITUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει του ν. 4537/2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 75365 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 
1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτ-
λο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/1020/ 
20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με 
τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό 
στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλε-
ξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημο-
σίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πρά-
ξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσε-
ων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων"» (Β’ 5968). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13-06-2012 (ΕΕL 156/2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του νόμου 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ιδίως των άρ-
θρων 58 (παρ. 2), 21 (παρ. 2) και 28 (παρ. 12).

3. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24 και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπό στοιχεία 69137/ΕΥΘΥ628/22-06-2015 
υπουργική απόφαση για την «Αναδιάρθρωση της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4314/23.12.2014 και αντι-
κατάσταση της υπό στοιχεία 3851/ΕΥΣ 5240/29-01-2008 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’333)» (Β’1451).

8. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
110427/EΥΘΥ1020/20-10-2016 (Β’ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (Β’ 1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη-
ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» 
(Β’5968).

9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/ 
19-12-2018 υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της 
υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’3521) 
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντι-
κατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων”» (Β’5968), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Το άρθρο 40 της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/ 

19-12-2018 (Β’ 5968) υπουργικής απόφασης αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 40
Πεδίο εφαρμογής και στάδια ελέγχου

1. Ο έλεγχος διενεργείται πριν τη δημοσίευση της 
προκήρυξης του διαγωνισμού, για διαδικασίες ανάθε-
σης συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

2. Ο έλεγχος διενεργείται πριν την υπογραφή της σύμ-
βασης, για διαδικασίες ανάθεσης και σχέδια συμβάσεων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

3. Ο έλεγχος διενεργείται κατά την υποβολή της πρώ-
της δήλωσης δαπάνης της σύμβασης, για διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρε-
σιών που δεν ελέγχθησαν κατά τα προηγούμενα στάδια 
λόγω του προϋπολογισμού τους. Για την περίπτωση υπο-
έργων με πολλές συμβάσεις, οι έλεγχος αυτός, δύναται 
να περιορίζεται σε δείγμα συμβάσεων, το οποίο επιλέ-
γεται από τη ΔΑ/ΕΦ λαμβάνοντας υπόψη, τον αριθμό, το 
είδος και τον προϋπολογισμό των επιμέρους συμβάσεων 
του υποέργου.

4. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης ο έλεγ-
χος διενεργείται:

i) πριν την υπογραφή της τροποποίησης για συμβάσεις 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,

ii) κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης της τροποποι-
ημένης σύμβασης στις συμβάσεις έργων, προμηθειών 
ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,

iii) για διαδικασίες ανάθεσης συμπληρωματικών συμ-
βάσεων, καθώς και για συμβάσεις που υπογράφονται 
δυνάμει ενεργοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης, ο 
έλεγχος διενεργείται πριν την έκδοση των αποφάσεων 
για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, και σε κάθε πε-
ρίπτωση πριν την υπογραφή των συμβατικών κειμένων.

5. Ο έλεγχος διενεργείται κατά την αξιολόγηση του 
αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης, για δημόσιες 

συμβάσεις που κατά τη φάση ένταξης της συγχρηματο-
δοτούμενης πράξης έχει ήδη δημοσιευθεί η προκήρυξη 
ή και έχει υπογραφεί η σύμβαση.

6. Ειδικά στις περιπτώσεις ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της Τεχνικής Υπο-
στήριξης της Εφαρμογής ΕΣΠΑ 2014-2020 από αναθέ-
τουσες αρχές που είναι και αρμόδιοι φορείς ελέγχου των 
συμβάσεων αυτών, ο έλεγχος διενεργείται και ολοκλη-
ρώνεται κατ’ εξαίρεση με μόνη την καταχώριση στο ΟΠΣ 
των σχετικών εγγράφων ελέγχου, χωρίς την τήρηση των 
κατωτέρω προθεσμιών και την έκδοση της γνώμης του 
άρθρου 41 της παρούσας.

7. Για τις δημόσιες συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων που υλοποιούνται κατά φάσεις στις περιόδους 
προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020, 
οι ΔΑ/ΕΦ δύνανται να μην επαναλαμβάνουν τον έλεγχο 
που διενεργήθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματι-
κή περίοδο. Η εγκριτική γνώμη της αρμόδιας ΔΑ/ΕΦ της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, όπως αυτή 
είχε αποτυπωθεί, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ. Σε περίπτωση 
που είχαν τεθεί και ειδικές προϋποθέσεις έγκρισης, εξε-
τάζεται από τη ΔΑ/ΕΦ κατά την ένταξη της πράξης στη 
νέα προγραμματική περίοδο, εάν αυτές έχουν πληρωθεί.

8. Ο έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης 
και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που συγχρημα-
τοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, το αντι-
κείμενο των οποίων, ανεξαρτήτως ποσού, συνέχεται άμε-
σα με τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διάδοσης 
του COVID-19, δύναται, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, να διενεργείται κατά 
την υποβολή της πρώτης δήλωσης δαπάνης της υπόψη 
σύμβασης.

9. Οι διαδικασίες ελέγχου διενεργούνται μέσω του 
ΟΠΣ, όπου αποτυπώνονται ηλεκτρονικά τα επιμέρους 
στάδια και οι σχετικές προθεσμίες. Ο Δικαιούχος υπο-
βάλλει στη ΔΑ/ΕΦ μέσω του ΟΠΣ αίτημα για έλεγχο συ-
νοδευόμενο με τα απαραίτητα έγγραφα»

Άρθρο 2
Το άρθρο 41 της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/ 

19-12-2018 (Β’ 5968) υπουργικής απόφασης αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 41
Διαδικασίες και προθεσμίες 
προληπτικού ελέγχου

1. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1, 2 και 4 i) και iii) του 
άρθρου 40 της παρούσας, η ΔΑ/ΕΦ διατυπώνει γνώμη, 
θετική ή αρνητική, επί της διαδικασίας ανάθεσης και 
του σχεδίου σύμβασης ή της σύμβασης, εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης 
παρέλευσης της εικοσαήμερης προθεσμίας, λογίζεται 
ότι η ΔΑ/ΕΦ έχει παράσχει θετική γνώμη.

2. α. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί 
από τη ΔΑ/ΕΦ ότι το υποβληθέν αίτημα δεν συνοδεύε-
ται από το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων, η ΔΑ/
ΕΦ ενημερώνει άμεσα τον Δικαιούχο μέσω του ΟΠΣ 
για την υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών 
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στοιχείων εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Το χρονικό 
διάστημα από την ενημέρωση του Δικαιούχου μέχρι την 
αποστολή από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων 
δεν προσμετρείται στην προθεσμία των είκοσι (20) ερ-
γάσιμων ημερών που έχει η ΔΑ/ΕΦ στη διάθεσή της για 
να εκφράσει γνώμη.

β. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής συ-
μπληρωματικών στοιχείων, ή εκπρόθεσμη υποβολή τους 
ή ελλιπής συμπλήρωση αυτών επιφέρει υποχρεωτικά 
την έκδοση από τη ΔΑ/ΕΦ αρνητικής γνώμης. Στην περί-
πτωση αυτή, ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής 
νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέας 
εικοσαήμερης προθεσμίας για τη ΔΑ/ΕΦ.

3. α. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΔΑ/ΕΦ, δι-
απιστώσει ότι το σχέδιο της διακήρυξης ή της σύμβασης 
ή τροποποιητικής σύμβασης χρειάζεται βελτιωτικές ή 
υποχρεωτικές αλλαγές, ειδοποιεί άμεσα τον Δικαιούχο 
μέσω του ΟΠΣ για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και 
επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό φάκελο. Ο Δικαιούχος 
οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να 
υποβάλει εκ νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων 
ημερών. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του 
Δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φα-
κέλου δεν προσμετρείται στην προθεσμία των είκοσι 
(20) εργάσιμων ημερών που έχει η ΔΑ/ΕΦ στη διάθεσή 
της για να εκφράσει γνώμη.

β. Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών ή 
άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας επανυποβολής του 
φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του επιφέρει υποχρεω-
τικά την έκδοση από τη ΔΑ/ΕΦ αρνητικής γνώμης. Στην 
περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υπο-
βολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη 
νέας εικοσαήμερης προθεσμίας για τη ΔΑ/ΕΦ».

Άρθρο 3
Το άρθρο 42 της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/

19-12-2018 (Β’ 5968) υπουργικής απόφασης αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 42
Αποτελέσματα ελέγχου

1. Για τις περιπτώσεις των διαδικασιών ανάθεσης των 
δημοσίων συμβάσεων που ελέγχονται προληπτικά σύμ-
φωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 i) και iii) του άρθρου 40 της 
παρούσας, η θετική γνώμη της ΔΑ/ΕΦ ή η τεκμαιρόμενη 
θετική γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της 
πράξης και αναφέρεται ρητά στην οικεία απόφαση δι-
ακήρυξης, στην απόφαση ανάθεσης και στα συμβατικά 
κείμενα. Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης ο Δικαιού-
χος ενημερώνεται από τη ΔΑ/ΕΦ για τους λόγους απόρ-
ριψης, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβεί για την έκδοση θετικής γνώμης, εφόσον αυτό 
είναι εφικτό.

2. Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία του ελέγ-
χου εντοπιστεί παρατυπία, στη διατύπωση γνώμης ή/
και στα έγγραφα που προσδιορίζονται στις σχετικές 
διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, 
ορίζονται τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ή/και το 
ποσοστό της κατ’ αποκοπή διόρθωσης που επιβάλλεται 

από τη ΔΑ/ΕΦ, κατά τα ειδικά οριζόμενα στην απόφαση 
της Επιτροπής C(2019) 3452 final 14.5.2019 και την κοινή 
υπουργική απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσεων υπό 
στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/2015 (Β’ 2784), όπως ισχύει».

Άρθρο 4
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 137675/

ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 υπουργική απόφαση (Β’ 5968).
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 394/1/30.06.2021  (2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πλη-

ρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «DOG 

PAYMENT INSTITUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει του ν. 4537/2018 .

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Αφού έλαβε υπόψη: 
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (εφεξής: «ΠΕΕ») 

της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
ανάθεση αρμοδιότητας» (Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την ΠΕΕ 52/2.10.2015 «Σύνθεση 
και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφα-
λιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίαν-
σης της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β’ 2312) και την ΠΕΕ 
165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστι-
κής Επιτροπής 52/2.10.2015» (Β’ 4730),

γ) τον ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες 
πληρωμών και άλλες διατάξεις» (Α’ 84) και ιδίως τα άρθρα 
4, 5, 7 έως 12, 14 και 15, 18 και 23 αυτού,

δ) την ΠΕΕ 164/2/13.12.2019 «Όροι και προϋποθέσεις 
για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 
ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού 
χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρε-
σίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, β) την 
απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής, 
γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 
και άλλων, δ) τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού πο-
σού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συ-
γκρίσιμης εγγύησης, ε) τους κανόνες εποπτείας, στ) την 
τήρηση μητρώου του άρθρου 14 του ν.  4537/2018» 
(Β’4756),
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ε) το από 30.07.2019 (ΑΠ ΔΕΕΕ 2300/31.07.2019) έγ-
γραφο της εταιρείας με την επωνυμία «DOG PAYMENT 
INSTITUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με το οποίο αιτεί-
ται την χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρω-
μών προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες πληρωμών 
του στοιχείου στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018, μετά των συνημμένων αυτού,

στ) τα από 05.09.2019, 12.09.2019, 08.10.2019, 
05.11.2019, 28.11.2019, 17.12.2019, 07.01.2020, 
27.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020, 05.02.2020, 
18.02.2020, 20.02.2020, 16.04.2020, 03.06.2020, 
13.07.2020, 05.08.2020, 21.12.2020, 23.02.2021, 
18.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021 και 20.04.2021 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τράπεζας 
της Ελλάδος προς την εταιρεία με την επωνυμία «DOG 
PAYMENT INSTITUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια των οποίων ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
ή/και τροποποιημένα στοιχεία,

ζ) τα από 08.10.2019 (ΑΠ ΔΕΕΕ 2858/08.10.2019), 
22.10.2019 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3015/23.10.2019), 14.11.2019 
(ΑΠ ΔΕΕΕ 3211/14.11.2019), 09.12.2019 (ΑΠ ΔΕΕΕ 
3469/10.12.2019), 14.01.2020 (ΑΠ ΔΕΕΕ 136/14.01.2020), 
17.01.2020 (ΑΠ ΔΕΕΕ 184/17.01.2020), 22.01.2020 
(ΑΠ ΔΕΕΕ 246/22.01.2020), 15.07.2020 (ΑΠ ΔΕΕΕ 
1939/15.07.2020), 06.08.2020 (ΑΠ ΔΕΕΕ 2267/06.08.2020), 
03.12.2020 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3385/03.12.2020) και 26.01.2021 
(ΑΠ ΔΕΕΕ 210397/26.01.2021) έγγραφα καθώς και τα 
από 03.12.2019, 28.01.2020, 03.02.2020, 06.02.2020, 
21.04.2020, 23.04.2020 (ΑΠ ΔΕΕΕ 1140/23.04.2020), 
08.05.2020 (ΑΠ ΔΕΕΕ 1302/11.05.2020), 15.06.2020 
(ΑΠ ΔΕΕΕ 1589/16.06.2020), 21.07.2020 (ΑΠ ΔΕΕΕ 

2041/21.07.2020), 28.07.2020 (ΑΠ ΔΕΕΕ 2352/19.08.2020), 
09.10.2020 (ΑΠ ΔΕΕΕ 2810/09.10.2020), 12.01.2021 
(ΑΠ ΔΕΕΕ 2101144/12.01.2021), 14.01.2021 (ΑΠ 
ΔΕΕΕ 210234/15.01.2021 και 210235/15.01.2021), 
19.01.2021 (ΑΠ ΔΕΕΕ 210310/19.01.2021), 
05.02.2021 (ΑΠ ΔΕΕΕ 210540/05.02.2021), 08.02.2021 
(ΑΠ ΔΕΕΕ 210550/08.02.2021), 18.03.2021 (ΑΠ 
ΔΕΕΕ 211190/26.03.2021), 27.03.2021 (ΑΠ ΔΕΕΕ 
2111227/29.03.2021), 01.04.2021 (ΑΠ ΔΕΕΕ 
211361/01.04.2021) και 06.05.2021 (ΑΠ ΔΕΕΕ 
211879/06.05.2021) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της εταιρείας με την επωνυμία «DOG PAYMENT 
INSTITUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά των συνημμένων 
αυτών, δια των οποίων υποβλήθηκαν συμπληρωματικά 
ή/και τροποποιημένα στοιχεία και παρασχέθηκαν διευ-
κρινίσεις,

η) το από 10.06.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών, απο-
φασίζει:

Να χορηγήσει στην εταιρεία με την επωνυμία «DOG 
PAYMENT INSTITUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών 
προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες πληρωμών του 
στοιχείου στ’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018.

Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο δημόσιο 
μητρώο στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδoς και να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030510907210004*
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