ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος
μέσω «ΔΙΑΣ Portal» (εφεξής «η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή»)

Ο Φορέας Γενικής Κυβέρνησης με την επωνυμία:
“…………………………………………………………………………….……………..……………….”,
νομίμως εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον/την
……………………….……………………………………δυνάμει της …………..…….. απόφασης
του Διοικητικού του Συμβουλίου:
1. Αιτείται την παροχή δικαιώματος πρόσβασης στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή για τη,
μέσω αυτής, κίνηση του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος (εφεξής «ο Λογαριασμός») με ΙΒΑΝ:
GR …..….…….……….……………………………………….
2. Για τον ανωτέρω σκοπό,
(α) παρέχονται από τον Φορέα Γενικής Κυβέρνησης στα πρόσωπα που
προσδιορίζονται στο συνυποβαλλόμενο «Έντυπο Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ Portal» τα εκεί
περιγραφόμενα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή,
(β) γίνονται αποδεκτοί από τον Φορέα Γενικής Κυβέρνησης οι προσαρτώμενοι στο
παρόν όροι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πληρωμών Εντολέα Οργανισμού που
προσδιορίζονται στο συνυποβαλλόμενο έντυπο «DCT Debtor-Παράμετροι Φορέα» του
Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ.
3. Η δυνατότητα κίνησης του Λογαριασμού μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής ισχύει
εναλλακτικά ως προς τους άλλους επιτρεπόμενους τρόπους κίνησης του ανωτέρω
Λογαριασμού και πάντοτε σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που εκάστοτε διέπει τη
λειτουργία του Λογαριασμού.
4. Ο Φορέας Γενικής Κυβέρνησης αποδέχεται τις επιβαλλόμενες από την Τράπεζα της
Ελλάδος επιβαρύνσεις οι οποίες ανέρχονται σε (α) 0,05 ευρώ ανά συναλλαγή, (β) εφ’ άπαξ
κόστος δικαιώματος πρόσβασης στην εφαρμογή ύψους € 30 και δίνει την εντολή στην
Τράπεζα της Ελλάδος να χρεώνει τον Λογαριασμό με τις επιβαρύνσεις αυτές. Η Τράπεζα της
Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ποσό της επιβάρυνσης κατόπιν
προηγούμενης ενημέρωσης του Φορέα.

5. Οι εκπρόσωποι του Φορέα θα απευθύνονται για τεχνική υποστήριξη σχετικά με τη
διαδικτυακή εφαρμογή και σύμφωνα με τις Οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τις
εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 09.00 και 16.00:
(α) Για την παροχή οδηγιών ως προς την εισαγωγή στη λειτουργία του ΔΙΑΣ Portal (login:
usernames, passwords), στο e-mail: OrgSupport@dias.com.gr.
(β) Για θέματα που αφορούν στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρεί ο Φορέας
στην Τράπεζα της Ελλάδος και ένταξης του Φορέα στην ειδική εφαρμογή, στο e-mail:
Sec.PublicEntAcc@bankofgreece.gr
(γ) Για τεχνικά θέματα λειτουργίας και διασύνδεσης της ειδικής εφαρμογής με το σύστημα της
Τράπεζας Ελλάδος, στο e -mail: GgePortal@bankofgreece.gr

Αθήνα, …/…./2019
Για τον Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

………………….………………………………….….
[Υπογραφή / ψηφιακή υπογραφή]

