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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 1/751/24.2.2016 (1)
  Έγκριση των αλλαγών στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, στη 

διδακτέα ύλη και στον κατάλογο των εισηγητών για 
το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην ειδικό−
τητα «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξί−
ες», δηλαδή το πιστοποιητικό (α1), όπως υποβλήθηκαν 
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α΄/160/8.8.2014).

2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 11/ 
720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότη−
τας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

3. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της από 26.10.2015 
(ΦΕΚ Β΄/2452/13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 
τροποποίησης της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 11854/15.10.2015 
ηλεκτρονική επιστολή και συμπληρωματικά τις από 
21.10.2015, 02.11.2015, 24.12.2015, 17.1.2016 και 11.2.2016 ηλε−
κτρονικές επιστολές της αναπληρώτριας καθηγήτριας 
Χρηματοοικονομικής Τραπεζικής στο τμήμα Οικονο−
μικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Κυριακής Κοσμίδου.

6. Την από 8.12.2015 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 13848/8.12.2015) 
επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστή−
ματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Την από 17.2.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπε−
ζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.

9. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουν:

1. Την έγκριση των αλλαγών στο πρόγραμμα εκπαί−
δευσης, στη διδακτέα ύλη και στον κατάλογο των ειση−
γητών για το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην 
ειδικότητα «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές 
αξίες», δηλαδή το πιστοποιητικό (α1), όπως υποβλήθηκαν 
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 F
Αριθμ. απόφ. 2/751/24.2.2016 (2)
     Έγκριση των αλλαγών στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 

στη διδακτέα ύλη και στον κατάλογο των εισηγη−
τών για το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην 
ειδικότητα «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινη−
τές αξίες», δηλαδή το πιστοποιητικό (α1), όπως υπο−
βλήθηκαν από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοι−
κονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α΄/160/8.8.2014).

2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 11/ 
720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότη−
τας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

3. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της από 26.10.2015 
(ΦΕΚ Β΄/2452/13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 
τροποποίησης της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

5. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 13660/3.12.2015, 14383/ 
21.12.2015 και την από 15.2.2016 ηλεκτρονικές επιστολές 
του καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστι−
κής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπι−
στημίου Αθηνών, Δημήτριου Γεωργούτσου.

6. Την από 18.1.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 682/20.1.2016) 
επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστή−
ματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Την από 17.2.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπε−
ζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.
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9. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουν:

1. Την έγκριση των αλλαγών στο πρόγραμμα εκπαί−
δευσης, στη διδακτέα ύλη και στον κατάλογο των ειση−
γητών για το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην 
ειδικότητα «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές 
αξίες», δηλαδή το πιστοποιητικό (α1), όπως υποβλήθηκαν 
από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

F   
Αριθμ. απόφ. 3/751/24.2.2016 (3)
 Έγκριση των αλλαγών στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 

στη διδακτέα ύλη και στον κατάλογο των εισηγητών 
για το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην ει−
δικότητα «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές 
αξίες», δηλαδή το πιστοποιητικό (α1), όπως υποβλή−
θηκαν από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α΄/160/8.8.2014).

2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 11/ 
720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότη−
τας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ B΄/1780/19.8.2015).

3. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της από 26.10.2015 
(ΦΕΚ Β΄/2452/13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 
τροποποίησης της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοι−
κητυχού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

5. Τις από 12.12.2015 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 14263/17.12.2015) 
και συμπληρωματυχά από 8.2.2016, 11.2.2016 και 12.2.2016 
ηλεκτρονικές επιστολές του καθηγητή Μακροοικονομι−
κής Πολνπκής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Φωτίου 
Σιώκη.

6. Την από 15.2.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 1900/15.2.2016) 
επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστή−
ματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Την από 17.2.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπε−
ζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.

9. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουν:

1. Την έγκριση των αλλαγών στο πρόγραμμα εκπαί−
δευσης, στη διδακτέα ύλη και στον κατάλογο των ειση−
γητών για το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην 
ειδικότητα «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές 
αξίες», δηλαδή το πιστοποιητικό (α1), όπως υποβλήθηκαν 
από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 F 
Αριθμ. απόφ. 4/751/24.2.2016 (4)
Έγκριση του αιτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, για (α) αλλαγές στο σεμινά−
ριο πιστοποίησης για την ειδικότητα «Λήψης και δι−
αβίβασης εντολών σε κινητές αξίες» − Πιστοποιητικό 
(α1) και (β) διενέργεια σεμιναρίων πιστοποίησης για 
τις ειδικότητες «Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕ−
ΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων» − 
Πιστοποιητικό (ε), «Εκκαθάριση συναλλαγών επί κι−
νητών αξιών» −Πιστοποιητικό (στ1) και «Εκκαθάριση 
συναλλαγών επί παραγώγων» − Πιστοποιητικό (στ2).

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ A΄/160/8.8.2014).

2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 11/ 
720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
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Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότη−
τας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

3. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της από 26.10.2015 
(ΦΕΚ Β΄/2452/13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 
τροποποίησης της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

5. Την από 27.1.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 1073/29.1.2016) 
επιστολή και συμπληρωματικά τις από 10.2.2016 και 
12.2.2016 ηλεκτρονικές επιστολές του καθηγητή Χρη−
ματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νικόλαου Μυλωνά.

6. Την από 15.2.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 1901/15.2.2016) 
επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστή−
ματος της Τράπεζας της Ελλάδος και συμπληρωματικά 
την από 15.2.2016 ηλεκτρονική επιστολή της.

7. Την από 17.2.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπε−
ζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.

9. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουν:

1. Την έγκριση των αλλαγών της διδακτέας ύλης και 
του καταλόγου των εισηγητών για το σεμινάριο πι−
στοποίησης που αφορά στην ειδικότητα «Λήψης και 
διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες», δηλαδή το πι−
στοποιητικό (α1), όπως υποβλήθηκαν από το Τμήμα Οι−
κονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Την έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης, της 
διδακτέας ύλης και του καταλόγου των εισηγητών για 
το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην ειδικότητα 
«Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανι−
σμών συλλογικών επενδύσεων», δηλαδή το πιστοποιη−
τικό (ε) όπως υποβλήθηκαν από το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδίστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών.

3. Την έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης, της 
διδακτέας ύλης και του καταλόγου των εισηγητών για 
το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην ειδικότητα 
«Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών», δηλαδή το 
πιστοποιητικό (στ1), όπως υποβλήθηκαν από το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Την έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης, της 
διδακτέας ύλης και του καταλόγου των εισηγητών για 
το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην ειδικότητα 
«Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων», δηλαδή το 
πιστοποιητικό (στ2), όπως υποβλήθηκαν από το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 F   
 Αριθμ. απόφ. 5/751/24.2 2016 (5)
   Έγκριση του αιτήματος του Ομίλου του Χρηματιστηρί−

ου Αθηνών Α.Ε, για (α) αλλαγές στο σεμινάριο πι−
στοποίησης για την ειδικότητα «Λήψης και διαβίβα−
σης εντολών σε κινητές αξίες» − Πιστοποιητικό (α1) 
και (β) διενέργεια σεμιναρίων πιστοποίησης για τις 
ειδικότητες «Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή 
άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων» − Πι−
στοποιητικό (ε), «Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινη−
τών αξιών» − Πιστοποιητυχό (στ1) και «Εκκαθάριση 
συναλλαγών επί παραγώγων» − Πιστοποιητικό (στ2). 

 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

  φού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α΄/160/8.8.2014).

2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 11/ 
720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότη−
τας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

3. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της από 26.10.2015 
(ΦΕΚ Β΄/2452/13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 
τροποποίησης της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

5. Την από 27.11.2015 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 13514/ 
30.11.2015) επιστολή του Ομίλου του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών Α.Ε.

6. Την από 18.1.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 707/20.1.2016) 
επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστή−
ματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Την από 17.2.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7347

8. Τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τρά−
πεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.

9. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α798/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουν:

1. Την έγκριση των αλλαχών της διδακτέας ύλης και 
του καταλόγου των εισηγητών για το σεμινάριο πι−
στοποίησης που αφορά στην ειδικότητα «Λήψης και 
διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες», δηλαδή το πι−
στοποιητικό (α1), όπως υποβλήθηκαν από τον Όμιλο του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

2. Την έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης, της 
διδακτέας ύλης και του καταλόγου των εισηγητών για 
το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην ειδικό−
τητα «Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων», δηλαδή το πι−
στοποιητικό (ε), όπως υποβλήθηκαν από τον Όμιλο του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

3. Την έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης, της 
διδακτέας ύλης και του καταλόγου των εισηγητών για 
το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην ειδικότητα 
«Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών», δηλαδή το 
πιστοποιητικό (στ1), όπως υποβλήθηκαν από τον Όμιλο 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

4. Την έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης, της 
διδακτέας ύλης και του καταλόγου των εισηγητών για 
το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην ειδικότητα 
«Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων», δηλαδή το 
πιστοποιητικό (στ2), όπως υποβλήθηκαν από τον Όμιλο 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 F   
Αριθμ. απόφ. 6/751/24.2.2016  (6)
Έγκριση των αλλαγών στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 

στη διδακτέα ύλη και στον κατάλογο των εισηγη−
τών για το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην 
ειδικότητα «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινη−
τές αξίες», δηλαδή το πιστοποιητικό (α1), όπως υπο−
βλήθηκαν από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για το 
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  

 Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α΄/160/8.8.2014).

2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 11/ 
720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση 
καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρε−
σίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

3. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της από 26.10.2015 
(ΦΕΚ Β΄/2452/13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

4. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 
τροποποίησης της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/71780/19.8.2015).

5. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 451/15.1.2016 και ΕΚ 670/ 
20.1.2016 επιστολές του Γενικού Γραμματέα της Ελληνι−
κής Ένωσης Τραπεζών, Χρήστου Γκόρτσου, καθώς και 
τις από 28.1.2016 και 11.2.2016 ηλεκτρονικές επιστολές 
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

6. Την από 22.1.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 814/25.1.2016) 
επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστή−
ματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Την από 17.2.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπε−
ζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.

9. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουν:

1. Την έγκριση των αλλαγών στο πρόγραμμα εκπαί−
δευσης, στη διδακτέα ύλη και στον κατάλογο των ειση−
γητών για το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην 
ειδικότητα «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές 
αξίες», δηλαδή το πιστοποιητικό (α1), όπως υποβλήθηκαν 
από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για το Ελληνικό 
Τραπεζικό Ινστιτούτο.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
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  Αριθμ. απόφ. 7/751/24.2.2016 (7)
 Ανάθεση διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης κα−

ταλληλότητας στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθη−
νών Α.Ε. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α΄/160/8.8.2014).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 11/ 
720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλί−
ου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση 
καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρε−
σίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της από 26.10.2015 
(ΦΕΚ Β΄/2452/13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

4. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 
τροποποίησης της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

5. Την εγκύκλιο 54/2.11.2015 της Ε.Κ. «Ανάθεση της δι−
ενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης του άρθρου 11 της 
11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

6. Την από 27.11.2015 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 13513/ 
30.11.2015) επιστολή του Ομίλου του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών Α.Ε.

7. Την από 18.1.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 708/20.1.2016) 
επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστή−
ματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

8. Την από 17.2.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

9. Τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπε−
ζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.

10. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουν:

1. Την ανάθεση διενέργειας των εξετάσεων πιστοποί−
ησης καταλληλότητας στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών Α.Ε.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 F   

    Αριθμ. απόφ. 8/751/24.2.2016 (8)
   Ανάθεση διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης κα−

ταλληλότητας στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο 
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α΄/160/8.8.2014).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 11/ 
720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση 
καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρε−
σίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της από 26.10.2015 
(ΦΕΚ Β΄/2452/13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

4. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικη−
τυχού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 
τροποποίησης της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

5. Την εγκύκλιο 54/2.11.2015 της Ε.Κ. «Ανάθεση της δι−
ενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης του άρθρου 11 της 
11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητυχού Συμβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

6. Την από 30.11.2015 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 13508/ 
30.11.2015) επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ελλη−
νικής Ένωσης Τραπεζών, Χρήστου Γκόρτσου.

7. Την από 18.1.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 709/20.1.2016) 
επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστή−
ματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

8. Την από 17.2.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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9. Τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπε−
ζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.

10. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητυχά όργανα», αποφασίζουν:

1. Την ανάθεση διενέργειας των εξετάσεων πιστοποί−
ησης καταλληλότητας στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστι−
τούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ   
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02005860403160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).


		2016-03-04T21:53:35+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




