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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4952, 24.6.2016

Κ.Δ.Π. 192/2016

Αριθμός 192
ΟΓΗΓΙΑ ΟΓ144-2007-08(Α) ΣΟΤ 2016 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΔΜΠΟΓΙΗ ΞΔΠΛΤΜΑΣΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ
___________________
(Σξνπνπνηεηηθή ηεο Οδεγίαο ΟΓ144-2007-08 ηνπ 2012 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ Παξεκπφδηζε
Ξεπιχκαηνο Παξάλνκνπ Υξήκαηνο θαη Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο)
πλνπηηθφο ηίηινο.

1.

Η παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε Οδεγία ΟΓ144-2007-08(Α) ηνπ 2016 γηα ηελ
Παξεκπφδηζε Ξεπιχκαηνο Παξάλνκνπ Υξήκαηνο θαη Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο,
ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία ΟΓ144-2007-08 ηνπ 2012 γηα ηελ Παξεκπφδηζε
Ξεπιχκαηνο Παξάλνκνπ Υξήκαηνο θαη Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο.

2.

Σν ζεκείν 1 ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Οδεγίαο ΟΓ144-2007-08 ηνπ 2012
δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε ην λέν ζεκείν 1 σο αθνινχζσο:

Κ.Γ.Π. 480/2012.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
ζεκείνπ 1 ηνπ
Σέηαξηνπ
Παξαξηήκαηνο,
ηεο Οδεγίαο
ΟΓ144-2007-08
ηνπ 2012.

«1. Πειάηεο εμ’ απνζηάζεσο
(α) Όηαλ έλαο πειάηεο αηηείηαη ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε δηελέξγεηα
κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο, ζπζηήλεηαη φπσο δηεπζεηείηαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε καδί ηνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα ιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο
φκσο πνπ έλαο πειάηεο, εηδηθφηεξα κε-θάηνηθνο Γεκνθξαηίαο, αηηείηαη ηε ζχλαςε
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε δηελέξγεηα κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ,
ηνπ ηειεθψλνπ ή ηνπ δηαδηθηχνπ ρσξίο λα παξνπζηαζηεί γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ν
Υξεκαηννηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο αθνινπζεί ηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ
ηαπηφηεηαο πειαηψλ θαη κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο, φπσο εθαξκφδνληαη γηα πειάηεο κε ηνπο
νπνίνπο έξρεηαη ζε άκεζε θαη πξνζσπηθή επαθή θαη παίξλεη αθξηβψο ηα ίδηα ζηνηρεία θαη
έγγξαθα ηαπηφηεηαο σο απηά απαηηνχληαη απφ ηνλ Νφκν θαη ηελ παξνχζα Οδεγία, αλάινγα
κε ηνλ ηχπν ηνπ πειάηε. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία θαη έγγξαθα ηαπηφηεηαο πνπ ηεξεί ζην αξρείν
ηνπ ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο ζα ιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο κνξθέο:
i. Πξσηφηππν, ή
ii. Πηζηφ αληίγξαθν (true copy) ηνπ πξσηφηππνπ, φπνπ ε πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Οξγαληζκφ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ εμαθξηβψλεη ν ίδηνο ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε, αθνχ παξνπζηαζηεί ζε απηφλ ην πξσηφηππν, ή
iii. Πηζηφ αληίγξαθν (true copy) ηνπ πξσηφηππνπ, φπνπ ε πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηξίηα πξφζσπα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ εμαθξηβψλνπλ ηα ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
πειάηε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Νφκνπ θαη ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 25 ηεο
παξνχζαο Οδεγίαο, ή
iv. Πηζηφ αληίγξαθν (true copy) ηνπ πξσηφηππνπ, φπνπ ε πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη
απφ αξκφδηα αξρή ή πξφζσπν πνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ησλ λφκσλ ηεο
ρψξαο ηνπο, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο εγγξάθσλ ή
ζηνηρείσλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ εμαθξηβψλνπλ νη ίδηνη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε, ή
v. Αληίγξαθν ηνπ πξσηφηππνπ, λννπκέλνπ φηη αθνινπζείηαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (β) πην θάησ.
(β) Δπηπξφζζεηα ηνπ κέηξνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 64(1)(α)(ii) ηνπ Νφκνπ, πξαθηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ δχλαληαη λα πηνζεηεζνχλ γηα εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηνπ άξζξνπ 64(1)(α)(i)
ηνπ Νφκνπ φζνλ αθνξά πειάηεο κε ηνπο νπνίνπο ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο δελ
έξρεηαη ζε άκεζε θαη πξνζσπηθή επαθή είλαη νη αθφινπζεο:
i.

Γηελέξγεηα ηεο πξψηεο πιεξσκήο ζην πιαίζην ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ινγαξηαζκνχ, ν
νπνίνο έρεη αλνηρζεί επ’ νλφκαηη ηνπ πειάηε ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί θαη είλαη
αδεηνδνηεκέλν ζε ηξίηε ρψξα, ε νπνία, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πκβνπιεπηηθήο
Αξρήο, επηβάιιεη απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηζνδχλακεο πξνο απηέο ηεο Οδεγίαο ηεο Δ.Δ.

ii.

Λήςε απεπζείαο βεβαίσζεο ηεο ζχλαςεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κέζσ άκεζεο
πξνζσπηθήο επαθήο, ηνπ πξαγκαηηθνχ νλφκαηνο, δηεχζπλζεο θαη αξηζκνχ
δηαβαηεξίνπ/ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα
κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη ν πειάηεο, πνπ ιεηηνπξγεί ζε Κξάηνο Μέινο ή ζε Σξίηε ρψξα ε
νπνία, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Αξρήο, επηβάιιεη απαηηήζεηο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηζνδχλακεο
πξνο απηέο ηεο Οδεγίαο ηεο Δ.Δ (ή πηζηνχ αληίγξαθνπ ηεο βεβαίσζεο).
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iii.

Σειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε, ζην ζπίηη ή ζην γξαθείν ηνπ, ζε αξηζκφ πνπ έρεη
εμαθξηβσζεί απφ αλεμάξηεηεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο. Καηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ν
Υξεκαηννηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο ζα επηβεβαηψζεη πξφζζεηεο πηπρέο ησλ ζηνηρείσλ
ηαπηφηεηαο πνπ έρεη ππνβάιεη ν πειάηεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ.

iv.

Δπηθνηλσλία κέζσ ηειεδηάζθεςεο κε δηαδηθηπαθά κέζα (“video call”) κε ηνλ πειάηε,
εθφζνλ εθαξκφδνληαη νη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ηεο νπηηθνγξάθεζεο (“video recording”)
θαη ηεο ιήςεο ζηαηηθήο εηθφλαο (“screen shot”) ηεο επηθνηλσλίαο. Ννείηαη φηη πειάηεο ηνπ
νπνίνπ ε ηαπηφηεηα ειέρζεθε δπλάκεη ηνπ παξφληνο ζεκείνπ δε δχλαηαη λα θαηαζέζεη
πνζφ χςνπο πέξαλ ησλ €2,000 εηεζίσο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ινγαξηαζκψλ πνπ ν
πειάηεο δηαηεξεί κε ηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Οξγαληζκφ, εάλ δελ έρεη ιεθζεί έλα
πξφζζεην κέηξν ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ παξφληνο ή ηνπ άξζξνπ 64(1)(α)(ii) ηνπ Νφκνπ
πξνο έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ. Καηά ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο
Οξγαληζκφο ζα επηβεβαηψζεη πξφζζεηεο πηπρέο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο πνπ έρεη
ππνβάιεη ν πειάηεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.
Ννείηαη φηη ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο νθείιεη λα εθαξκφδεη θαηάιιεια κέηξα θαη
δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα:
1.

2.
3.
v.

Δπηβεβαηψλεη θαη παξαθνινπζεί ηφζν ην πνζφ θαηάζεζεο ηνπ πειάηε φζν θαη ηνλ
θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ιακβάλεη επηπιένλ κέηξα ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε
αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ
Δμαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ
θαηάζεζεο πξφθεηηαη λα μεπεξάζεη ην πνζφ θαηάζεζεο €2,000 εηεζίσο
Πξνεηδνπνηεί θαηάιιεια θαη έγθαηξα ηνλ πειάηε γηα ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία έηζη
ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ πειάηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο.

Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζε δηεχζπλζε πνπ ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο
Οξγαληζκφο έρεη πξνεγνπκέλσο εμαθξηβψζεη απφ αλεμάξηεηεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο,
κέζσ ζπζηεκέλνπ ηαρπδξνκείνπ (Γηα παξάδεηγκα, ε επηθνηλσλία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
έγγξαθα γηα ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηα νπνία ν πειάηεο ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη
ζηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Οξγαληζκφ ή ηνλ θσδηθφ πνπ ρξεηάδεηαη ν πειάηεο γηα λα έρεη
πξφζβαζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.)

vi. Δθηέιεζε ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο κε ειεθηξνληθά κέζα:
1.

Ο έιεγρνο ηαπηφηεηαο κε ειεθηξνληθά κέζα εθηειείηαη είηε άκεζα απφ ηνλ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Οξγαληζκφ, είηε κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ. Σφζν ν
Υξεκαηννηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο φζν θαη ηα ελ ιφγσ ηξίηα πξφζσπα πιεξνχλ
ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
i.

ii.

iii.

iv.

νη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηηο νπνίεο ηεξεί ην ηξίην πξφζσπν ή ζηηο
νπνίεο έρεη πξφζβαζε ην ηξίην πξφζσπν ή ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο
Οξγαληζκφο είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ, ή/θαη εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ,
Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ζθνπφ θχιαμεο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ή ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα αξρή ζηε ρψξα
ηήξεζεο ηεο ελ ιφγσ βάζεο δεδνκέλσλ).
νη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο
νη νπνίεο αλαθέξνληαη ηφζν ζε ησξηλέο φζν θαη πξνγελέζηεξεο θαηαζηάζεηο
πνπ δεηθλχνπλ φηη φλησο ην πξφζσπν ππάξρεη θαη πεξηέρνπλ ηφζν ζεηηθέο
πιεξνθνξίεο (θαη’ ειάρηζην ην πιήξεο φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηελ
εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ πειάηε) φζν θαη αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο
(π.ρ. δηάπξαμε αδηθεκάησλ φπσο θινπή ηαπηφηεηαο, ζπκπεξίιεςε ζε
αξρεία απνζαλφλησλ πξνζψπσλ, ζπκπεξίιεςε ζε ιίζηεο θπξψζεσλ θαη
πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην
πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΗΔ).
νη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηέρνπλ επξχ θάζκα πεγψλ, κε
πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ ελεκεξψλνληαη ζε
αιεζηλφ ρξφλν (real-time update) θαη απνζηέιινπλ εηδνπνηήζεηο (trigger
alerts) φηαλ ζεκαληηθά δεδνκέλα δηαθνξνπνηεζνχλ.
έρεη
θαηαξηίζεη
δηαθαλείο
δηαδηθαζίεο
πνπ
επηηξέπνπλ
ζηνλ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Οξγαληζκφ λα γλσξίδεη πνηεο πιεξνθνξίεο
εξεπλήζεθαλ, πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζε
ζρέζε κε ην βαζκφ βεβαηφηεηαο σο πξνο ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
πειάηε.
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v.

έρεη θαηαξηίζεη δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ
Οξγαληζκφ λα θαηαγξάςεη θαη λα θπιάμεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ηεο
ηαπηφηεηαο.

2.

Ο Υξεκαηννηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ έιεγρνπ
ηαπηφηεηαο κε ειεθηξνληθά κέζα ψζηε πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
61(3) ηνπ Νφκνπ. Ο Υξεκαηννηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο θαηαξηίδεη κεραληζκνχο
γηα ηελ εθηέιεζε πνηνηηθψλ ειέγρσλ ψζηε λα αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο πξνηίζεηαη λα βαζηζηεί.

3.

Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο πεγέο. Καη’
ειάρηζην, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ κε ειεθηξνληθά κέζα πξέπεη λα πιεξνί ην
αθφινπζν πξφηππν αληηζηνηρίαο:
i.
Δληνπηζκφο ηνπ πιήξνπο νλφκαηνο θαη ηεο παξνχζαο δηεχζπλζεο ηνπ
πειάηε απφ κηα πεγή, θαη
ii.
Δληνπηζκφο ηνπ πιήξνπο νλφκαηνο ηνπ πειάηε θαη είηε ηεο παξνχζαο
δηεχζπλζεο ή ηεο εκεξνκελίαο γελλήζεσο ηνπ απφ δεχηεξε πεγή.

4. Γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο κε ειεθηξνληθά κέζα, ν
Υξεκαηννηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο νθείιεη λα θαηαξηίδεη δηαδηθαζίεο ψζηε λα
ηθαλνπνηείηαη γηα ηελ πιεξφηεηα, εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ
ζηηο νπνίεο έρεη πξφζβαζε. Ννείηαη φηη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη έξεπλα ηφζν ζε ζεηηθέο φζν θαη ζε αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο.
(γ) Οη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 64(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο Οδεγίαο
εθαξκφδνληαη επίζεο ζε εηαηξείεο ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ αηηνχληαη ηε ζχλαςε
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε δηελέξγεηα κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο κέζσ ηνπ
ηαρπδξνκείνπ, ηειεθψλνπ ή δηαδηθηχνπ. Ο Υξεκαηννηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο ιακβάλεη
επηπξφζζεηα κέηξα γηα λα βεβαησζεί φηη νη εηαηξείεο ή ηα άιια λνκηθά πξφζσπα
πξαγκαηηθά ιεηηνπξγνχλ ζηε δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δψζεη γηα ηα θεληξηθά ηνπο γξαθεία θαη
φηη δηεμάγνπλ θαζ’ φια λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο.»
Σξνπνπνίεζε ηνπ
ζεκείνπ 5 ηνπ
Σέηαξηνπ
Παξαξηήκαηνο,
ηεο Οδεγίαο
ΟΓ144-2007-08
ηνπ 2012.

3. Σν ζεκείν 5 ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο, ηεο Οδεγίαο ΟΓ144-2007-08 ηνπ 2012
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ πξψηε γξακκή ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηεο θξάζεο
«άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθέο δεκφζηεο ζέζεηο ζην εμσηεξηθφ θαη κε θπζηθά
πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά» κε ηε θξάζε «πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα σο
εξκελεχνληαη ζην άξζξν 2(1) ηνπ Νφκνπ».
(β) Με ηε δηαγξαθή ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ «Με βάζε ηελ εξκελεία
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ, πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα,
πνπ δηακέλνπλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηεο ρψξεο θαη ζηα
νπνία έρεη ή είρε αλαηεζεί ζεκαληηθφ δεκφζην ιεηηνχξγεκα, νη άκεζνη ζηελνί ζπγγελείο
ηνπο θαη ηα πξφζσπα πνπ είλαη γλσζηά σο ζηελνί ζπλεξγάηεο ησλ αλσηέξσ
πξνζψπσλ».

Έλαξμε ηζρχνο.

4.

Η παξνχζα Οδεγία ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.

