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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. οικ 2/844/0022 (1)
Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπη−

ρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης 
εντολής στους φορείς της περ. 12 της υποπαραγρά−
φου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. 9 και 12 της υποπαραγράφου 

Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/
2012 (ΦΕΚ Α΄ 222).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−

γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Στους δικηγόρους, που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση 
πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής, στους φορείς 
της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου 
Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), 
επεκτείνεται και έχει ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, 
η υπ’ αριθμ. 2/17132/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 498) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ. 4146 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοι−

νής υπουργικήςαπόφασης (ΦΕΚ 2883/Β΄/2012) «Τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28.2.2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β΄/2012) “Κα−
τάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χο−
ρηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του 
ασφαλισμένου”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Φ.42000/οικ.12485/1481/6.6.2012 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β΄/2012)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ −

ΥΓΕΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4025/2011 «Ανα−
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συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, Αναρδιάθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 228).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ47/3.7.2012 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ Β΄ 2105) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω−
τή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ.78084/25.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2339) 
όμοια απόφαση.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28.2.2012 κοινή 
υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 497) «Κατάλογος παθήσε−
ων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη 
ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου».

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.12485/1481/6.6.2012 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1814) «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28.2.2012 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 497) “Κατάλογος παθήσεων, 
τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή 
μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου”».

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/οικ. 104747/2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2883).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει επιβάρυνση στον κρατικό προϋ−
πολογισμό ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλι−
στικών οργανισμών, αποφασίζουμε:

Μετά το πρώτο εδάφιο που ακολουθεί την υποπε−
ρίπτωση 19 της περίπτωσης Β της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ(3)α/
οικ. 104747 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

Ειδικά για τους πάσχοντες από τις παθήσεις της υπο−
περίπτωσης 4 της περίπτωσης Β η μηδενική συμμετοχή 
αφορά και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν 
την αντιμετώπιση των διαταραχών, επιπλοκών και προ−
βλημάτων υγείας που δύνανται να προκύψουν συνεπεία 
των ανωτέρω συγκεκριμένων παθήσεων και που είναι 
επιστημονικά συνδεδεμένα με αυτές και εφόσον τούτο 
αποδεικνύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Το δεύτερο εδάφιο που ακολουθεί την υποπερίπτω−
ση 19 της περίπτωσης Β της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 
104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2883) 
τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα 
που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής 
τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών ορ−
γάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας 
νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση, καθώς και οι 
παραπληγικοί και τετραπληγικοί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ

      Αριθμ. 894 (3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Φορέα Κατάρτισης 

Διαμεσολαβητών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3898/2010 

«Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 211) και β) του Π.Δ. 123/2011 «Καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των 
φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 255).

2. Την από 30.11.2012 αίτηση αδειοδότησης του υποψή−
φιου φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών με την επωνυ−
μία «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς», με συνημμένα 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, και

3. Το υπ’ αριθμ. 11/21.12.2012 απόσπασμα πρακτικού της 
Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, με το συ−
νημμένο από 19.12.2012 πρακτικό αξιολόγησης, από τα 
οποία προκύπτει ότι ο ανωτέρω φορέας κατάρτισης 
πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το 
Π.Δ. 123/2011, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας στον Φορέα Κατάρτι−
σης Διαμεσολαβητών με την επωνυμία «Κέντρο Διαμε−
σολάβησης Πειραιώς», ο οποίος πληροί τους προβλε−
πόμενους όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης και 
λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F
Aριθμ. 39/7/14.1.2013      (4)
Απόφαση με αριθμό 39/7/14.1.2013, της παραγράφου 5, 

του άρθρου 54, του N. 4002/2011, όπως ισχύει «Θέ−
ματα του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τη μί−
σθωση ακινήτων».

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

  Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3229/2004 

(ΦΕΚ Α΄ 38) όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροπο−
ποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του 
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180) και τις διατάξεις των παρα−
γράφων 10 έως 26 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14), και 
συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 
Α΄ 220), όπως ισχύει,

β) τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του 
Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 318), 

β) τη διάταξη της παραγράφου 5, του άρθρου 54, του 
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180), όπως ισχύει,

δ) την υπ’ αριθμ. 55906/1673/20.12.2011 (τεύχος ΥΟΔΔ 
444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Περί συ−
γκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι−
γνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

makis
Highlight
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ε) την υπ’ αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2910) 
κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και 
Τουρισμού «Περί πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

στ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται αυτή δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, 

στ) την από 14.1.2013 εισήγηση του Προέδρου της 
Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:

Τη ρύθμιση των θεμάτων του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. 
σχετικά με τη μίσθωση ακινήτων, ως εξής:

1. Στις μισθώσεις ακινήτων από την Ε.Ε.Ε.Π. εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α΄ 212) 
«Περί τρόπου ενεργείας υπό των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και 
εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, 
εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως 
εργασιών» όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Όπου, στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα ανα−
φέρεται το συλλογικό όργανο που διοικεί το Ν.Π.Δ.Δ., 
νοείται η Ε.Ε.Ε.Π.

3. Οι επιτροπές που αναφέρονται στο παραπάνω προ−
εδρικό διάταγμα και η σύνθεσή τους, ορίζονται από 
την Ε.Ε.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. πράξης     7/10.1.2013 (5)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2588/20.8.2007 πράξης 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τρά−

πεζας της Ελλάδος,
β) το Ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−

των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 25 παρ. 
7 και το άρθρο 27, παρ. 1 αυτού,

γ) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για 
την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/
ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρ−
τοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλο−
ποίησης, καθώς και τον εποπτικό έλεγχο των πολιτικών 
αποδοχών (Ε.Ε. L 329), και ιδιαίτερα την παράγραφο 2, 
υποπαρ. γ του Παραρτήματος Ι αυτής,

δ) την ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007 «Υπολογισμός κεφαλαια−
κών απαιτήσεων έναντι πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα 
με την τυποποιημένη προσέγγιση» (ΦΕΚ Β΄ 1758),

ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007, ως ακο−
λούθως:

1. Αντικαθίσταται το στοιχείο ν της υποπαραγράφου 
8.β. του Τμήματος Β, ως εξής: «ν. Δάνεια που εξασφαλί−
ζονται με ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τμήμα Ε, υποπαρ. 10β, ή 
μετοχές στις φινλανδικές στεγαστικές εταιρίες, μέχρι 
το μικρότερο ποσό μεταξύ:

(1) Του ονομαστικού ποσού της υποθήκης/προσημεί−
ωσης, συνεκτιμώντας κάθε προηγούμενη υποθήκη/προ−
σημείωση και

(2) του 80% της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου
ή με μερίδια πρώτης εξασφάλισης που έχουν εκδοθεί 

από γαλλικά Fonds Communs de Creances ή ισοδύναμες 
οντότητες τιτλοποίησης διεπόμενες από τη νομοθεσία 
κράτους μέλους που τιτλοποιούν ανοίγματα σχετικά με 
ακίνητα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω μερίδια πρώτης 
εξασφάλισης χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση, η ειδική 
δημόσια εποπτική υπηρεσία για την προστασία των 
κατόχων των μεριδίων, όπως προβλέπεται στην ενσω−
μάτωση της οικείας νομοθεσίας της παρ. 4 του άρθρου 
52, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον 
συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικη−
τικών διατάξεων σχετικά με Οργανισμούς Συλλογικών 
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), διασφαλίζει 
ότι τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα μερίδια 
αυτά, αποτελούνται, ανά πάσα στιγμή ενόσω περιλαμ−
βάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, τουλάχιστον 
κατά το 90% από εγγραφές υποθήκης σε κατοικία σε 
συνδυασμό με κάθε προηγούμενη υποθήκη μέχρι το 
μικρότερο ποσό μεταξύ:

(1) του κεφαλαίου που οφείλεται στα μερίδια
(2) του κεφαλαίου των υποθηκών και
(3) του 80% της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου,
ότι τα μερίδια κατατάσσονται στην πρώτη βαθμί−

δα πιστωτικής ποιότητας και ότι τα εν λόγω μερίδια 
δεν υπερβαίνουν το 10% του ονομαστικού ποσού της 
καλυπτόμενης έκδοσης ομολόγων. Τα ανοίγματα που 
δημιουργούνται από τη μεταβίβαση και τη διαχείριση 
πληρωμών από οφειλέτες δανείων ή από το προϊόν εκ−
καθάρισης σε σχέση με δάνεια που εξασφαλίζονται με 
ακίνητα σε κατόχους μεριδίων πρώτης εξασφάλισης ή 
χρεογράφων δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό 
του ορίου του 90%.»

2. Αντικαθίσταται το στοιχείο νi της υποπαραγράφου 
8.β. του Τμήματος Β, ως εξής: «vi. Δάνεια που εξασφαλί−
ζονται με εμπορικά ακίνητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Τμήμα Ε, υποπαρ. 10γ, ή μετοχές στις φινλανδικές 
στεγαστικές εταιρείες, μέχρι το μικρότερο ποσό μεταξύ:

(1) Του ονομαστικού ποσού της υποθήκης / προση−
μείωσης, συνεκτιμώντας κάθε προηγούμενη υποθήκη / 
προσημείωση και

(2) του 60% της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου
ή με μερίδια πρώτης εξασφάλισης που έχουν εκδοθεί 

από γαλλικά Fonds Communs de Creances ή ισοδύναμες 
οντότητες τιτλοποίησης διεπόμενες από τη νομοθεσία 
κράτους μέλους που τιτλοποιούν ανοίγματα σχετικά με 
ακίνητα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω μερίδια πρώ−
της εξασφάλισης χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση, η 
ειδική δημόσια εποπτική υπηρεσία για την προστασία 
των κατόχων των μεριδίων, όπως προβλέπεται στην 
ενσωμάτωση της οικείας νομοθεσίας της παρ. 4 του 
άρθρου 52, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
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για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με Οργανισμούς Συλ−
λογικών Επενδύσεων σε Κινητές Εξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), δια−
σφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν 
τα μερίδια αυτά, αποτελούνται, ανά πάσα στιγμή ενό−
σω περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, 
τουλάχιστον κατά το 90% από εγγραφές υποθήκης σε 
εμπορικά ακίνητα σε συνδυασμό με κάθε προηγούμενη 
υποθήκη μέχρι το μικρότερο ποσό μεταξύ:

(3) του κεφαλαίου που οφείλεται στα μερίδια
(4) του κεφαλαίου των υποθηκών και

(5) του 60% της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου
ότι τα μερίδια κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα 

πιστωτικής ποιότητας και ότι τα εν λόγω μερίδια δεν 
υπερβαίνουν το 10% του ονομαστικού ποσού της κα−
λυπτόμενης έκδοσης ομολόγων.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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