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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4021
Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι−

στω τικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρημα τοπι−
στωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης − 
Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες 
διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Το άρθρο 62 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ –

ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ –
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 62
Προληπτικά εποπτικά μέτρα

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα πιστωτικά 
ιδρύματα που δεν συμμορφώνονται ή για τα οποία 
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις μη συμμόρφωσής τους προς 
τις απαιτήσεις του νόμου και των σχετικών αποφάσεών 
της να προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες 
ή να λαμβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν ελλείψεις ή 
αδυναμίες.

2. Για το σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτεί 
από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει από αυτή, 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, άδεια λειτουργίας στην 
Ελλάδα και τα ακόλουθα:

α) Την τήρηση ιδίων κεφαλαίων καθ’ υπέρβαση του 
ελαχίστου ύψους που ορίζεται με τις εκάστοτε γενικής 

εφαρμογής σχετικές αποφάσεις της περί κεφαλαιακής 
επάρκειας.

β) Τη βελτίωση των στρατηγικών, πολιτικών, συστη−
μά των και διαδικασιών που εφαρμόζονται με βάση τα 
άρθρα 26 και 28.

γ) Την εφαρμογή μιας ειδικής, από απόψεως κεφα−
λαιακής επάρκειας, πολιτικής προβλέψεων ή διαχείρισης 
των στοιχείων του ενεργητικού.

δ) Τον περιορισμό ή την τήρηση ορίων ως προς το 
είδος και την έκταση των δραστηριοτήτων τους ή το 
δί κτυό τους ή την εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού 
τους.

ε) Τη μείωση του κινδύνου τον οποίον ενέχουν οι 
δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματά τους.

στ) Την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων μέσω των 
καθαρών κερδών και ειδικότερα τη μη διανομή ή τον 
περιορισμό της διανομής κερδών και τη μεταφορά τους 
σε ειδικό αποθεματικό ή το σχηματισμό προβλέψεων.

ζ) Την εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος προη−
γούμενη έγκριση συναλλαγών που κατά την κρίση της 
είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος της φερεγγυότητας 
του πιστωτικού ιδρύματος. Η δυνατότητα αυτή ασκείται 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

η) Τον περιορισμό των μεταβλητών αποδοχών ως 
ποσοστό του συνόλου των καθαρών εσόδων σε περι−
πτώσεις όπου το ύψος των ως άνω αποδοχών δεν συμ−
βάλλει στη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης.

θ) Την εκπόνηση σχεδίου ανάκαμψης.
ι) Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το 

άρθρο 62Α.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει ειδικές κεφα−

λαιακές απαιτήσεις, καθ’ υπέρβαση του ελαχίστου ορίου 
που καθορίζεται με τις, γενικής ισχύος περί κε φαλαιακής 
επάρκειας αποφάσεις της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
27 του παρόντος νόμου, στα πιστωτικά ιδρύματα που 
δεν πληρούν τις υποχρεώσεις που απορ ρέουν από την 
εφαρμογή των άρθρων 26 και 28 και των αποφάσεων της 
Τράπεζας της Ελλάδος περί μεγάλων χρηματοδοτικών 
ανοιγμάτων ή στα πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία
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χρόνο που κρίνει σκόπιμο και πάντως εντός διετίας από 

τη συμμετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 

του πιστωτικού ιδρύματος, τον τρόπο και τη διαδικασία 
διάθεσης των μετοχών του. Η διάθεση των μετοχών 

μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του 

Ταμείου. Η διάθεση πραγματοποιείται με σκοπό τη μεγι

στοποίηση του οφέλους του Ταμείου και την προστασία 

των συμφερόντων του Δημοσίου , συνεκτιμώντας την ε

νίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την 

τήρηση των όρων ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό 

τομέα ." 
7. Το άρθρο 9 του ν. 3864/2010 καταργείται. 
8. α. Ο τίτλος του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 αντικα

θίσταται ως εξής: «Ειδικά δικαιώματα των κοινών μετο

χών». 

β . Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Ο 
του ν. 3864/201 Ο αντικαθίσταται ως εξής: 

" 1. Οι κοινές μετοχές του άρθρου 7 παρέχουν τα ειδι
κά δικαιώματα των παραγράφων 3 και 6 του παρόντος 
άρθρου.'' 
γ . Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 

καταργείται. 

δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 
του ν. 3864/201 Ο αντικαθίσταται ως εξής : 

«Εάν το Ταμείο δεν εκπροσωπείται με ένα τουλάχι

στον μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ι

δρύματος, στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου συμμετέ

χει, μετέχει σε αυτό με ένα πρόσθετο μέλος. Ο εκπρό

σωπος του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει :>> . 

ε. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 
καταργείται. 

στ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 
καταργείται. 

ζ . Στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 
οι λέξεις «Περιλαμβανομένου του Δημοσίου ως δικαιού

χου>> αντικαθίστανται με τις λέξεις «από κοινού με το 

Δημόσιο ως δικαιούχο,, . 

9. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 3864/ 
201 Ο η λέξη «Προνομιούχων» αντικαθίσταται από τη λέ

ξη «ΚΟινών>>, 

β. Στο άρθρο 16 του ν. 3864/2010 προστίθεται παρά
γραφος 6 ως εξής : 

«6. Το Ταμείο , εκτός των κατά το άρθρο 2 σκοπών του , 

μπορεί να προβαίνει σε παροχή εγγυήσεων προς κράτη, 

διεθνείς οργανισμούς ή άλλους αποδέκτες και γενικά σε 

κάθε ενέργεια αναγκαία για την εφαρμογή αποφάσεων 

των οργάνων της ευρωζώνης που αφορούν τη στήριξη 

της ελληνικής οικονομίας . Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεmομέρεια για 

την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.>> 

10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του ν. 3864/2010 ι
σχύει και για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ

ους (ΟΔΔΗΧ) . 

Άρθρο 51 
Λήξη θητείας μελών ΕΛΠΑΤ 

Η θητεία των μελών της ΕΛΣΤΑΤ, πλην της θητείας του 

Προέδρου και του μέλους που ορίστηκε από το Σύλλογο 

των Εργαζομένων της ΕΛΗΑΤ, λήγει από τη δημοσίευ
ση του παρόντος νόμου. Μέχρι την αντικατάσταση των 

μελών των οποίων η θητεία λήγει σύμφωνα με το προη

γούμενο εδάφιο, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3832/2010 (Α· 38), οι αρ-

μοδιότητες του συλλογικού οργάνου ασκούνται από τον 

Πρόεδρο της ΕΛΗΑΤ. 

Άρθρο 52 
Τροποποιήσεις του ν. 4002/2011 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
39 του ν. 4002/2011 (Α' 180) αντικαθίσταται ως εξής : 

«Η τιμολογιακή πολιτική των παραχωρησιούχων ε

ντάσσεται στο πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής που 

καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας, οι δε παραχω

ρησιούχοι μπορούν να καθορίζουν την πολιτική προώθη

σής τους τηρουμένων πάντα των περιορισμών που επι

βάλλονται από το νόμο ως προς τις διαφημίσεις παι

γνίων. '' 
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του 

ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής : 

« Η Ε.Ε.Ε.Π . υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικα

σία πιστοποίησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 

28 - 44 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από την υποβολή του σχετικού φακέλου . Μετά την ά

πρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής τα παιγνιομηχα

νήματα λειτουργούν με την ευθύνη του κατόχου της ά

δειας ή του παραχωρησιούχου που πρέπει να τηρεί αυ

στηρά τις προδιαγραφές του νόμου και των σχετικών κα

νονιστικών πράξεων, καθώς και τις τεχνικές προδιαγρα

φές των παιγνιομηχανημάτων που υπεβλήθησαν προς έ

λεγχο και πιστοποίηση.>> 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 
του ν. 4002/2011 καταργείται. 

4. Ο τίτλος του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 αντικαθί
σταται ως εξής : «Προϋποθέσεις για την ΟΠΑΠ ΑΕ και 

τους παραχωρησιούχους,, . 

5. Οι περιmώσεις α· και β· της παραγράφου 2 του άρ
θρου 50 του ν. 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής : 

«Ο) παράβολο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χορή

γησης αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 46, β) το τίμημα για 
τη χορήγηση της άδειας, όπως προέκυψε κατά τη διαγω

νιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 46 για τα τυχε
ρά παίγνια μέσω διαδικτύου, καθώς και το τίμημα για τα 

τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το 

άρθρο 39 του παρόντος νόμου. '' 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 α
ντικαθίσταται ως εξής: 

5. •• Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. 

και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, 

τα θέματα που διέπονται από αυτούς ρυθμίζονται με α

πόφαση της Ε . Ε.Ε.Π .. Κατά την πρώτη εφαρμογή του 
παρόντος νόμου οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικα

σία, ο τρόπος και κάθε αναγκαίο θέμα για την πιστοποίη

ση των παιγνιομηχανημάτων και των παιγνίων για τα τυ

χερά παίγνια, καθώς και κάθε άλλη λεmομέρεια ρυθμί

ζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημο

σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. '' 

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 
καταργείται από τότε που ίσχυσε. 

Άρθρο 53 
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων 

Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) 

1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που 
συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελ-

din
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λείμματος , επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου 

στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση 

δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κα

τά τη 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης 

περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρ
θρου 24 του ν. 2130/1993 (Α' 62) σύμφωνα με τις επό

μενες διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

2. Για τον υπολογισμό του τέλους της παραγράφου 1 
λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνει

ας , το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινή

του , όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της 

Δ.Ε.Η . ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού 

ρεύματος με βάση τα οποία λογίστηκε κατά τη 17.9.2011 
το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 
του ν. 2130/1993, καθώς και συντελεστής προσαύξησης 
aντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινή

του και συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευ

ρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με τους ακόλου

θους πίνακες: 

α) 

Συντελεστής ειδικού Τιμή ζώνης 

τέλους (ευρώ/ τ.μ.) 

Πολύτεκνοι και ανάπηροι της 

παρ. 6, με ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν 
σε περιοχές με τιμή ζώνης aπό 

0,5 Ο - 3.000 ευρώ 
3 μέχρι 500 ευρώ 
4 501 - 1.000 ευρώ 

5 1.001 - 1.500 ευρώ 

6 1.501 - 2.000 ευρώ 
8 2.001 - 2.500 ευρώ 

10 2.501 - 3.000 ευρώ 
12 3.001 - 4.000 ευρώ 
14 4.001 - 5.000 ευρώ 

16 άνω των 5.001 ευρώ 

β) 

Παλαιότητα Συντελεστής 

μέχρι και 26 έτη 1 

25 μέχρι και 20 έτη 1,05 

19 μέχρι και 15 1,10 

14 μέχρι και 10 1 '15 
9 μέχρι και 5 1,20 

4 έως Ο 1,25 

Ανεξαρτήτως παλαιότητας 

προκειμένου για ακίνητα 

ιδιοκτησίας πολύτεκνων 

και αναπήρων της παρ. 6, 
που ιδιοχρησιμοποιούν 

σε περιοχές με τιμή ζώνης 

από Ο - 3.000 ευρώ 1 

3. Το ποσό του τέλους προκύmει από τον πολλαπλα
σιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμε

νων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε 
από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλε

κτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του 
ν. 2130/1993, επί το συντελεστή του ειδικού τέλους που 

αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί το συ

ντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότη

τα του ακινήτου σύμφωνα με τους πίνακες της προηγού
μενης παραγράφου. 

Ειδικά για τα ηλεκτροδοτούμενa ακίνητα για τα οποία 

δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης και δεν έχει υπολογιστεί 

το τέλος του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον δεν υ
πάρχει aπαλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του πα
ρόντος , το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου υπολογί
ζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων 

του ακινήτου επί συντελεστή τρία (3). Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει και το εμβαδόν του ακινήτου, το ειδικό 

τέλος υπολογίζεται, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμε

νο εδάφιο, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθη
σαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών. 

4. Το τέλος βαρύνει για μεν το 2011 τον κατά τη 
17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του πα
ρόντος άρθρου και σε περίmωση επικαρπίας τον επικαρ

πωτή , για δε το 2012 τον κατά την 28.4.2012 κύριο ή επι
καρπωτή αντίστοιχα . 

Σε περίmωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπο

λογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη. 
5. Στο ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου δεν υπόκει

νται τα ακίνητα που ανήκουν: 

a) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. 

και τις δημοτικές επιχειρήσεις, 

β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης 
ιγ · της παρ . 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α · 58) α

ποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να ε

πιτελούν το λατρευτικό , εκπαιδευτικό , θρησκευτικό και 
κοινωφελές έργο τους, 

γ) στα νομικά πρόσωπα της περίmωσης ε · της παρ. 7 
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα που χρη
σιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των 
θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαι
δευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους , 

δ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ· της παρ. 7 
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα τα οποία 
χρησιμοποιούνται aποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι α

θλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των 
αθλητικών τους σκοπών και 

ε) τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιού

νται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υ

πό τον όρο της αμοιβαιότητας. Επίσης aπαλλάσσονται 
από το έκτακτο ειδικό τέλος: 

α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδο

χειακών καταλυμάτων. 

β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί : 

- ως διατηρητέα , με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού , 

και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα , 
- ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και 
γ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτη

νοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση . 
6. Κατ' εξαίρεση των παραγραφών 2 και 3, το ειδικό τέ

λος του παρόντος άρθρου ισούται με 0,5 ευρώ ανά τε
τραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και 

την παλαιότητα του ακινήτου, για ένα ακίνητο που ιδιο

κατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε: 
a) πολύτεκνο , κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 

3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, εφόσον τα τέ
κνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του 

ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίaς Εισοδήματος (ν. 2238/ 
1994, Α ' 151), κατά το οικονομικό έτος 2011 , με οικογε
νειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους 
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Ιωάννινα, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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