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ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 

 

Θέκα: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 4/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2453/31.12.2007) ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Υπνινγηζκόο θεθαιαηαθώλ 

απαηηήζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ γηα ηνλ θίλδπλν 

αγνξάο» 

 

 

ΣΟ ∆ΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 

 

Λακβάλνληαο  ππόςε: 

 

α) ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 72 θαη ην άξζξν 81 ηνπ Ν. 3601/1.8.2007 «Αλάιεςε 

θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α/178/1.8.2007),  

β) ηελ Οδεγία 2006/49/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ επελδύζεσλ θαη ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο Οδεγίεο 2009/27/ΔΚ (L 94/08.04.2009) θαη 2009/111/ΔΚ (L 302/17.11.2009), 

γ) ηελ απόθαζε 4/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2453/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Υπνινγηζκόο θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ 

ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο», 

δ) ην άξζξν 90 ηνπ ΠΓ 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε 

θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα» (ΦΔΚ Α/98/2005). 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Άπθπο 1 

 

 



O πίλαθαο 1 ηνπ ηκήκαηνο Γ «Γηαπξαγκαηεύζηκνη Φξεσζηηθνί Τίηινη» ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

Καηεγνξίεο Κεθαιαηαθή απαίηεζε εηδηθνύ 

θηλδύλνπ 

1
η
 

Φξεσζηηθνί ηίηινη:  

      πνπ εθδίδνληαη ή θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί από 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη 

πνιπκεξείο ηξάπεδεο αλάπηπμεο, ή από 

πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο ή ηνπηθέο αξρέο θξαηώλ 

κειώλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 1ε βαζκίδα 

πηζησηηθήο πνηόηεηαο, βάζεη ησλ θαλόλσλ 

ζηάζκηζεο ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη ή ππόθεηληαη ζε 

ζπληειεζηή θηλδύλνπ 0%, βάζεη ησλ θαλόλσλ 

ζηάζκηζεο ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη.  

 

0% 

2
η
 

Φξεσζηηθνί ηίηινη:  

 πνπ εθδίδνληαη ή θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί από 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη 

πνιπκεξείο ηξάπεδεο αλάπηπμεο ή από 

πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο ή ηνπηθέο αξρέο θξαηώλ 

κειώλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 2ε ή ηελ 3ε 

βαζκίδα πηζησηηθήο πνηόηεηαο, βάζεη ησλ θαλόλσλ 

ζηάζκηζεο ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη, 

 πνπ εθδίδνληαη ή θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε 

ηδξπκάησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 1ε ή 2ε 

βαζκίδα πηζησηηθήο πνηόηεηαο, βάζεη ησλ θαλόλσλ 

ζηάζκηζεο ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη, 

 πνπ εθδίδνληαη ή θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε 

ηδξπκάησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 3ε βαζκίδα 

πηζησηηθήο πνηόηεηαο, κε βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηνπο αμηνιόγεζε από αλαγλσξηζκέλν εμσηεξηθό 

 

 

0,25% (ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα 

κέρξη ηε ιήμε έσο έμη κήλεο)  

 

1,00% (ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα 

κέρξη ηε ιήμε κεγαιύηεξε ησλ 

έμη κελώλ θαη κηθξόηεξε ή ίζε 

κε 24 κήλεο)  

 

1,60% (ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα 

κέρξη ηε ιήμε άλσ ησλ 24 

κελώλ)  



νξγαληζκό πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο (ΔΟΠΑ),   

 πνπ εθδίδνληαη ή θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 1ε, 2ε ή 3ε  

βαζκίδα πηζησηηθήο πνηόηεηαο, βάζεη ησλ θαλόλσλ 

ζηάζκηζεο ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη, 

 άιια εγθεθξηκέλα ζηνηρεία, όπσο απηά νξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 5 θαησηέξσ. 

3
η
 

Φξεσζηηθνί ηίηινη:  

 πνπ εθδίδνληαη ή θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί από 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη 

πνιπκεξείο ηξάπεδεο αλάπηπμεο, ή από 

πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο ή ηνπηθέο αξρέο θξαηώλ 

κειώλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 4ε ή ηελ 5ε 

βαζκίδα πηζησηηθήο πνηόηεηαο, βάζεη ησλ θαλόλσλ 

ζηάζκηζεο ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη, 

 πνπ εθδίδνληαη ή θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε 

ηδξπκάησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 3ε βαζκίδα 

πηζησηηθήο πνηόηεηαο, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέζνδνο ζηάζκηζεο ησλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ 

πηζησηηθή πνηόηεηα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο 

ζηελ δηθαηνδνζία ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην ίδξπκα.  

 πνπ εθδίδνληαη ή θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 4ε βαζκίδα 

πηζησηηθήο πνηόηεηαο, βάζεη ησλ θαλόλσλ 

ζηάζκηζεο ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 Αλνίγκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πηζηνιεπηηθή 

αμηνιόγεζε από αλαγλσξηζκέλν εμσηεξηθό 

νξγαληζκό πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο (E.Ο.Π.Α.).  

8,00%  

4η  

Φξεσζηηθνί ηίηινη:  

 πνπ εθδίδνληαη ή θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πνπ εθδίδνληαη από 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη 

πνιπκεξείο ηξάπεδεο αλάπηπμεο, ή από 

πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο ή ηνπηθέο αξρέο θξαηώλ 

κειώλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 6ε βαζκίδα 

πηζησηηθήο πνηόηεηαο, βάζεη ησλ θαλόλσλ 

ζηάζκηζεο ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

12,00% 



Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 πνπ εθδίδνληαη ή θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 5ε ή ηελ 6ε 

βαζκίδα πηζησηηθήο πνηόηεηαο, βάζεη ησλ θαλόλσλ 

ζηάζκηζεο ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 

 

Άπθπο 2 

 

Η παξάγξαθνο 4 ηνπ ηκήκαηνο ΣΤ2 «Πηζησηηθά Παξάγσγα κε ζθνπό ηε 

δηαπξαγκάηεπζε» ηνπ Παξαξηήκαην; Ι, ζην αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο: 

«Αντιμετώπιση τος αγοπαστή τηρ πποστασίαρ  

4. Γηα ην ζπκβαιιόκελν κέξνο πνπ κεηαβηβάδεη πηζησηηθό θίλδπλν (δειαδή γηα ηνλ 

«αγνξαζηή πξνζηαζίαο»), νη ζέζεηο πξνζδηνξίδνληαη σο πηζηά είδσια (mirror 

principle) ηνπ πσιεηή πξνζηαζίαο, κε εμαίξεζε ην πηζησηηθό παξάγσγν ηεο κνξθήο 

«credit linked note» (πνπ δελ ζπλεπάγεηαη αξλεηηθή ζέζε γηα ηνλ εθδόηε). Δάλ ζε 

θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αζθεζεί δηθαίσκα αγνξάο (call option) ζε ζπλδπαζκό κε 

αλαβάζκηζε, ε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζεσξείηαη σο ε ιεθηόηεηα ηεο 

πξνζηαζίαο. Σε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα πηζησηηθά παξάγσγα κε πξώηε ή ληνζηή 

ζεηξά αζέηεζεο, αληί ηεο αξρήο ηνπ εηδώινπ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ πξαθηηθή. 

Πιστωτικά παπάγωγα ππώτηρ αθέτησηρ  

Σηελ πεξίπησζε πνπ κία Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ ιακβάλεη 

πηζησηηθή πξνζηαζία γηα νξηζκέλν αξηζκό νληνηήησλ αλαθνξάο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζύκβαζε πηζησηηθνύ παξαγώγνπ, κε ηνλ όξν όηη ε πξώηε 

αζέηεζε κεηαμύ ησλ νληνηήησλ αλαθνξάο ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή θαη ην πηζησηηθό 

απηό γεγνλόο ιύεη ηε ζύκβαζε, ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ 

κπνξεί λα ζπκςεθίζεη εηδηθνύο θηλδύλνπο γηα εθείλε ηελ νληόηεηα αλαθνξάο, κεηαμύ 

ησλ ππνθείκελσλ ζην πηζησηηθό παξάγσγν νληνηήησλ αλαθνξάο, πνπ έρεη ην 

ρακειόηεξν πνζνζηό θεθαιαηαθήο απαίηεζεο έλαληη ηνπ εηδηθνύ θηλδύλνπ, ζύκθσλα 

κε ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο.  

Πιστωτικά παπάγωγα νιοστήρ αθέτησηρ  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ληνζηή αζέηεζε κεηαμύ ησλ αλνηγκάησλ ελεξγνπνηεί ηελ 

πιεξσκή κε βάζε ηελ ζύκβαζε πηζησηηθήο πξνζηαζίαο, ν αγνξαζηήο πξνζηαζίαο 

κπνξεί λα ζπκςεθίζεη ηνλ εηδηθό θίλδπλν κόλνλ εθόζνλ ε πηζησηηθή πξνζηαζία 

θαιύπηεη 1 έσο λ-1 αζεηήζεηο ή εθόζνλ έρνπλ ήδε επέιζεη λ-1 αζεηήζεηο. Σε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο, αθνινπζείηαη ε σο άλσ κεζνδνινγία γηα ηα πηζησηηθά παξάγσγα 



πξώηεο αζέηεζεο, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε γηα ηα πηζησηηθά παξάγσγα ληνζηήο 

αζέηεζεο.» 

Άπθπο 3 

Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI «Υπνινγηζκόο Κεθαιαηαθώλ 

Απαηηήζεσλ γηα Μεγάια Φξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα» αληηθαζίζηαληαη σο 

αθνινύζσο: 

«1. Σε πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ εθαξκόδεη 

ηελ παξνύζα απόθαζε, επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηνπ 25% επί ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, θαηά παξέθθιηζε 

ησλ νξηδόκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απόθαζεο 7/459/27.12.2007 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη, εθόζνλ 

πιεξνύληαη αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

α) ε ππέξβαζε πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά από ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ζπλαιιαγώλ,  

 

β) ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ ππνινγίδεη πξόζζεηε 

θεθαιαηαθή απαίηεζε επί ηεο ππέξβαζεο απηήο, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα 

ζην παξόλ Παξάξηεκα,  

 

γ) ζε πεξίπησζε παξέιεπζεο 10 ην πνιύ εκεξώλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ππέξβαζεο, ε αμία ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ έλαληη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε ή νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 500% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, 

 

δ) νη ππεξβάζεηο πνπ δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν από 10 εκέξεο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ, ζπλνιηθά, ην 600% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ. 

 

2. Τν ζπλνιηθό άλνηγκα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ έλαληη 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε ή ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 

ιακβάλεη ππόςε όιεο ηηο ζέζεηο θηλδύλνπ. Η ππέξβαζε ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά 

κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο ζέζεο θηλδύλνπ θαη ηνπ νξίνπ πνπ ζέηεη ε απόθαζε 

7/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο 

ηζρύεη.» 

 

Άπθπο 4 

Η παξάγξαθνο 4 ηνπ ηκήκαηνο Β «Δζσηεξηθή Αληηζηάζκηζε» ηνπ Παξαξηήκαηνο 

VIΙ, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο: 

«4. α) Καηά παξέθθιηζε όζσλ νξίδεη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ παξόληνο ηκήκαηνο Β, εάλ 

ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ πξαγκαηνπνηεί εζσηεξηθή 

αληηζηάζκηζε ρξεζηκνπνηώληαο πηζησηηθό παξάγσγν, δειαδή αληηζηαζκίδεη ηνλ 



πηζησηηθό θίλδπλν αλνίγκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ραξηνθπιάθην 

ζπλαιιαγώλ κε πηζησηηθό παξάγσγν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ραξηνθπιάθην 

ζπλαιιαγώλ, ε πξνζηαζία αλαγλσξίδεηαη κόλνλ εθόζνλ ν κεηαθεξόκελνο ζην 

ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ θίλδπλνο αλαιακβάλεηαη ηειηθά από ηξίην ή ηξίηνπο θαη 

εθόζνλ ηθαλνπνηνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο αλαγλώξηζεο κε ρξεκαηνδνηνύκελεο 

πηζησηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ππνπαξαγξάθσλ 6 θαη 18β ηνπ Τκήκαηνο ΣΤ ηεο ΠΓ/ΤΔ 

2588/20.8.2007, όπσο ηζρύεη . Με ηελ επηθύιαμε όζσλ νξίδνληαη θαησηέξσ ππό β) ζε 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ην πηζησηηθό παξάγσγν αληηκεησπίδεηαη γηα ζθνπνύο 

ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ, σο ζηνηρείν εθηόο ραξηνθπιαθίνπ 

ζπλαιιαγώλ. 

β) Δλαιιαθηηθά, κία Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ δύλαηαη λα 

πεξηιακβάλεη ζε ζηαζεξή βάζε όια ηα πηζησηηθά παξάγσγα πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ θαη απνηεινύλ ζηνηρεία εζσηεξηθήο αληηζηάζκηζεο 

θηλδύλνπ ή έρνπλ αγνξαζηεί σο πξνζηαζία έλαληη αλνίγκαηνο πνπ ππόθεηηαη ζε 

θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ, εθόζνλ ε πηζησηηθή πξνζηαζία αλαγλσξίδεηαη, βάζεη 

ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, ή ηεο ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007, όπσο ηζρύνπλ, ζηνλ ππνινγηζκό 

θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ έλαληη θηλδύλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.» 

 

Άπθπο 5 

Σελικέρ Γιατάξειρ 

1. Η απόθαζε απηή ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

2. Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

3. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Τεύρνο Β΄). 

 

Ο Γξακκαηέαο 

   

Ο Πξόεδξνο Η Α΄Αληηπξόεδξνο Ο Β΄ Αληηπξόεδξνο 

   

Αλαζηάζηνο Θ. Γαβξηειίδεο Μαξίλα Σνπγηνπιηδή Ξελνθώλ Απισλίηεο 

   

                            



   

   

   

   

 

 


