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Σελίδα 2

1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στον παρόντα κώδικα συναλλαγών θα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί.
Ως Συνδεδεμένες Εταιρείες νοούνται οι εταιρείες ή οντότητες με τις οποίες συνδέεται η
Cenergy Holdings (με την έννοια του άρθρου 11 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών) ανά
περιόδους.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy.
Ως Cenergy ή Εταιρεία νοείται η Cenergy Holdings SA, ανώνυμη εταιρεία (société
anonyme / naamloze vennootschap) που έχει συσταθεί σύμφωνα με το βελγικό Δίκαιο,
με έδρα στη διεύθυνση 30 avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο) και είναι
εγγεγραμμένη στο μητρώο Crossroads Bank of Enterprises υπ’ αριθμόν 0649.991.654
RLE (Βρυξέλλες).
Ο όρος Κλειστή Περίοδος έχει το περιεχόμενο που του αποδίδεται στην παράγραφο 5.
Ως Κώδικας Συναλλαγών νοείται ο παρών κώδικας.
Ως FSMA νοείται η Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών
(Autorité des Services et Marchés Financiers / Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten).
Ως ΕΚ νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ο όρος Προνομιακές Πληροφορίες έχει το περιεχόμενο που του αποδίδεται στην
παράγραφο 3.
Ως Βασικό προσωπικό νοείται κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε οποιαδήποτε θέση
στην Εταιρεία και έχει συχνή ή περιστασιακή πρόσβαση στις Προνομιακές
Πληροφορίες.
Ως Πρόσωπα που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα ή ΠΑΔΚ νοούνται τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, οι δύο συν-διευθύνοντες σύμβουλοι της Cenergy, ο
επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της Cenergy, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της
Cenergy σύμφωνα με την ανάθεση εξουσιών της Εταιρείας, ο επικεφαλής των
επενδυτικών σχέσεων, ο εσωτερικός και εξωτερικός ελεγκτής της Cenergy, ο
επικεφαλής των νομικών υπηρεσιών της Cenergy και ο νομικός σύμβουλός της.
Ως Πρόσωπο που έχει Στενούς Δεσμούς ή ΠΣΔ νοείται, σε σχέση με κάποιο ΠΑΔΚ:
(i)

ο (η) σύζυγος ή ο (η) σύντροφος που εξομοιώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία
με σύζυγο·

(ii)

ένα τέκνο, για το οποίο το ΠΑΔΚ φέρει ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία·

(iii)

συγγενής ο οποίος, κατά την ημερομηνία της σχετικής Συναλλαγής,
συγκατοικούσε με το ΠΑΔΚ επί τουλάχιστον ένα έτος·
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(iv)

νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρεία, τα διευθυντικά
καθήκοντα του οποίου ασκούνται από ΠΑΔΚ ή από πρόσωπο που αναφέρεται
στο στοιχείο (i), (ii) ή (iii), ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από ΠΑΔΚ ή
ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε προς όφελος ΠΑΔΚ ή ενός τέτοιου
προσώπου, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς ταυτόσημα
με τα οικονομικά συμφέροντα ενός ΠΑΔΚ ή ενός τέτοιου προσώπου.

Ως Κινητές Αξίες νοούνται οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, μετοχές, ADR (American Depositary Shares),
ομολογίες και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι, εγγυήσεις, δικαιώματα προαίρεσης και κάθε
παράγωγο μέσο που συνδέεται με αυτά.
Ο όρος Συναλλαγή έχει το περιεχόμενο που του αποδίδεται στην παράγραφο 4.1.

2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα Συναλλαγών για να
ενισχύσει και να αποσαφηνίσει τους περιορισμούς που εφαρμόζονται για πρόσωπα που
έχουν τακτική ή περιστασιακή πρόσβαση σε σημαντικές μη δημοσιοποιούμενες
πληροφορίες σχετικά με τη Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.
Συγκεκριμένα, ο παρών Κώδικας Συναλλαγών εφαρμόζεται για α) όλα τα Πρόσωπα
που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα, β) τα Πρόσωπα που έχουν Στενούς Δεσμούς με
αυτούς, και γ) το Βασικό Προσωπικό. Ο σκοπός του παρόντος Κώδικα Συναλλαγών
είναι να εξασφαλίσει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν καταχρώνται ούτε θέτουν εαυτά ύποπτα
για κατάχρηση και ότι τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των Προνομιακών
Πληροφοριών που μπορεί να κατέχουν ή να θεωρηθεί ότι κατέχουν, ιδίως σε περιόδους
που καταλήγουν σε ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων ή γεγονότων ή
αποφάσεων που επηρεάζουν την τιμή της μετοχής.
Ο παρών Κώδικας Συναλλαγών έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, σε συνδυασμό με τους κανονισμούς
εφαρμογής και κατευθυντήριες γραμμές , καθώς και τους ισχύοντες νόμους του
Βελγίου και της Ελλάδας που τους θέτουν σε εφαρμογή.
Ως εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το βελγικό Δίκαιο και είναι εισηγμένη στο
χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Cenergy
υπόκειται σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς.
Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για
πρόσωπα που προβαίνουν σε κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών. Ο παρών
Κώδικας Συναλλαγών πρέπει να μελετάται σε συνάρτηση με τους εν λόγω κανόνες και
δεν αποσκοπείται μέσω αυτού να αντικατασταθούν αυτοί οι κανόνες οι οποίοι θα
εφαρμόζονται παράλληλα με τον Κώδικα Συναλλαγών. Οι συμφωνίες που συνάπτονται
με Πρόσωπα που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα ή Υπαλλήλους μπορούν επίσης να
περιλαμβάνουν και επιπρόσθετους περιορισμούς συναλλαγών.
3.

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τον σκοπό του παρόντος Κώδικα Συναλλαγών ως προνομιακές πληροφορίες που
αφορούν τη Cenergy (Προνομιακές Πληροφορίες) νοούνται οι πληροφορίες

Σελίδα 4

συγκεκριμένης φύσεως, που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα,
(i) τη Cenergy ή οποιεσδήποτε εταιρείες ή οντότητες στις οποίες διαθέτει συμμετοχή ή
με τις οποίες συνδέεται ή (ii) Κινητές Αξίες που έχουν εκδοθεί από τη Cenergy, και οι
οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή των
εν λόγω Κινητών Αξιών.
Δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εξαντλητικός ορισμός του είδους των πληροφοριών
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν Προνομιακές Πληροφορίες. Ως κατευθυντήρια
γραμμή, ωστόσο, παρατίθεται κατωτέρω ένας μη εξαντλητικός κατάλογος με
περιπτώσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως Προνομιακές Πληροφορίες εφόσον
μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή των Κινητών Αξιών:
-

οποιαδήποτε οικονομικά αποτελέσματα ή οικονομικές ή επιχειρηματικές
προβλέψεις (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για ταμειακές ροές)·

-

κάθε ανακοίνωση σχετικά με συνέλευση μετόχων·

-

κάθε εταιρική πράξη, σημαντικό γεγονός ή απόφαση όπως, ενδεικτικά:


απόφαση δήλωσης ή καταβολής μερίσματος ή άλλη διανομή·



πρόταση σχετικά με τον περιορισμό ή την ακύρωση δικαιωμάτων
προτίμησης·



πρόταση για τη δημιουργία κατηγοριών μετοχών ή για την τροποποίηση των
δικαιωμάτων που ενσωματώνονται στις κατηγορίες μετοχών·



τυχόν διάλυση ή εκκαθάριση·



διάσπαση μετοχών·



κάθε εταιρική αναδιάρθρωση, όπως συγχώνευση ή διάσπαση·



κάθε σημαντική επένδυση ή εκποίηση, κάθε εξαγορά ή διάθεση, συζητήσεις
για αγορά ή κοινοπραξία·



κάθε σημαντικό μέτρο χρηματοδότησης·



εξαγορά μετοχών·



αλλαγή του οικονομικού έτους·



μεταβολή της εταιρικής μορφής·



κάθε σημαντική απόφαση κάποιας ρυθμιστικής αρχής·



κάθε διακοπή προϊόντων ή αγορών ή εισαγωγή νέων προϊόντων ή
δημιουργία νέων αγορών·



τυχόν έκτακτα κέρδη ή ζημίες·



κάθε σημαντική δικαστική διαμάχη, διαδικασία ή απαίτηση·



τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση ή τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
και



κάθε σημαντική διαφορά περί συλλογικού εργατικού δικαίου ή συλλογικής
σύμβασης εργασίας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το εάν κάποιες πληροφορίες θα πρέπει να
θεωρηθούν ως Προνομιακές Πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον
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Γραμματέα Εταιρικής Διακυβέρνησης, κύριο Xavier Bedoret, με αποστολή μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση administration@cenergyholdings.com.
4.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4.1

Απαγόρευση Συναλλαγής σε περίπτωση κατοχής Προνομιακών Πληροφοριών

Τα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους Προνομιακές Πληροφορίες δεν μπορούν να
προβαίνουν σε Συναλλαγές (όπως ορίζονται κατωτέρω) με Κινητές Αξίες Cenergy.
Ο όρος Συναλλαγές περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αναφορικά με τις Κινητές Αξίες:
(i)

κάθε άμεση ή έμμεση εξαγορά, ανοικτή πώληση, εγγραφή, ανταλλαγή ή
διάθεση και κάθε απόπειρα ή συμφωνία εξαγοράς, ανταλλαγής ή διάθεσης·

(ii)

κάθε αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, εγγύησης
ή μετοχών με απόδοση υπό αίρεση (performance share), καθώς και κάθε
δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, εγγύηση ή μετοχές με απόδοση υπό
αίρεση που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή υπαλλήλους ως μέρος του
πακέτου αποδοχών τους, και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την
άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, από εγγύηση ή μετοχές με
απόδοση υπό αίρεση·

(iii)

κάθε εγγραφή σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση χρεωστικών
τίτλων (γραμμάτια ή ομόλογα)·

(iv)

κάθε σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων μετατροπής κεφαλαίου, σύναψη
συμβάσεων επί διαφορών και κάθε άλλη συναλλαγή για παράγωγα ή
συναλλαγή που σχετίζεται με αυτά, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
συναλλαγών που διακανονίζονται σε μετρητά·

(v)

κάθε χορήγηση, αποδοχή, απόκτηση, διάθεση ή άσκηση δικαιωμάτων ή
υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης ή
αγοράς·

(vi)

κάθε αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή Κινητής Αξίας σε άλλη Κινητή
Αξία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής μετατρέψιμων ομολογιών σε
μετοχές·

(vii)

κάθε προσφορά και δωρεά που γίνεται ή λαμβάνεται και κληρονομία που
λαμβάνεται·

(viii) κάθε δανειοληψία ή δανειοδότηση (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης ή της
λύσης, της εκχώρησης ή της ανανέωσης κάθε σύμβασης δανεισμού τίτλων)·
(ix)

κάθε χορήγηση κινητής αξίας (π.χ. ενεχυρίαση), χρέωση, δικαίωμα
παρακράτησης ή άλλη επιβάρυνση·

(x)

κάθε άλλο δικαίωμα ή υποχρέωση, επί του παρόντος ή στο μέλλον, υπό
όρους ή άνευ όρων, για την απόκτηση ή τη διάθεση κάθε Κινητής Αξίας ή
συμφέροντος σε αυτήν και
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(xi)

κάθε ακύρωση ή τροποποίηση μιας εντολής.

Στις Συναλλαγές περιλαμβάνονται επίσης άλλες μορφές δοσοληψιών· παρακαλώ να
συμβουλευτείτε τον Γραμματέα Εταιρικής Διακυβέρνησης, κύριο Xavier Bedoret
(administration@cenergyholding.com) εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο να συνάψετε μια
συναλλαγή αναφορικά με Κινητές Αξίες που δεν παρατίθενται ανωτέρω.
4.2
Απαγόρευση διαβίβασης ή χρήσης με άλλον τρόπο των Προνομιακών
Πληροφοριών
Επιπρόσθετα , τα πρόσωπα που κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες, δεν μπορούν,
ανά πάσα στιγμή:
(i)

να διαβιβάζουν Προνομιακές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός
της Εταιρείας ή σε κάποια από τις συνδεδεμένες της εταιρείες ή σε τρίτα
πρόσωπα, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο πράττει αναλόγως προκειμένου να
συμμορφωθεί με μια καταστατική απαίτηση ή εάν η ενέργεια αυτή είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων·

(ii)

να συνιστούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός της Εταιρείας ή σε κάποια από
τις συνδεδεμένες της εταιρείες ή σε τρίτα πρόσωπα να προβαίνουν σε
Συναλλαγές ή να μην προβαίνουν σε Συναλλαγές, ως αποτέλεσμα της εκ
μέρους τους κατοχής συναφών Προνομιακών Πληροφοριών ή

(iii)

να συνδράμουν οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται με οποιαδήποτε από
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία (i) και (ii).
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

5.

Τα Πρόσωπα που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα και τα αντίστοιχα Πρόσωπα που
έχουν Στενούς Δεσμούς με αυτά, δεν μπορούν να προβαίνουν σε Συναλλαγές με
Κινητές Αξίες της Εταιρείας κατά τη διάρκεια Κλειστών Περιόδων.
Για τον σκοπό του παρόντος Κώδικα Συναλλαγών οι ακόλουθες περίοδοι θα
θεωρούνται ως κλειστές περίοδοι (Κλειστή Περίοδος):
(i)

κάθε περίοδος που ξεκινάει 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την
ανακοίνωση οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων της Εταιρείας και λήγει στο
τέλος της ημέρας της ανακοίνωσης των εν λόγω αποτελεσμάτων·

(ii)

κάθε πρόσθετη περίοδος που ορίζεται ως Κλειστή Περίοδος από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανά περιόδους.

6.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

6.1

Κατά τη διάρκεια Κλειστών Περιόδων

Τα Πρόσωπα που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα και τα αντίστοιχα Πρόσωπα που
έχουν Στενούς Δεσμούς με αυτά, τα οποία επιθυμούν να κάνουν συναλλαγές κατά τη
διάρκεια Κλειστών Περιόδων οφείλουν να ζητήσουν εκ των προτέρων την έγκριση της
Εταιρείας. Έγκριση μπορεί να χορηγηθεί σε ειδικές περιστάσεις, όπως η οικονομική
δυσχέρεια, και υπό τις συνθήκες που ορίζει το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
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596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού της
Επιτροπής (ΕΕ) 2016/522 που συμπληρώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014.
Τα Πρόσωπα που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα και τα αντίστοιχα Πρόσωπα που
έχουν Στενούς Δεσμούς με αυτά θα υποβάλλουν αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση στην
Εταιρεία δικαιολογώντας την ύπαρξη των ειδικών περιστάσεων και υποδεικνύοντας το
λόγο εξαιτίας του οποίου η συναλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποια άλλη
χρονική στιγμή. Όταν η Εταιρεία αποφασίζει εάν θα δώσει την έγκρισή της, θα εξετάζει
κάθε περίπτωση ξεχωριστά, κρίνοντας εάν οι περιστάσεις είναι επείγουσες,
απρόβλεπτες και επιβαλλόμενες και με αιτία εξωγενή ως προς τα Πρόσωπα που
Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα και τα αντίστοιχα Πρόσωπα που έχουν Στενούς
Δεσμούς με αυτά, και υπό την προϋπόθεση ότι τα Πρόσωπα που Ασκούν Διευθυντικά
Καθήκοντα και τα αντίστοιχα Πρόσωπα που έχουν Στενούς Δεσμούς με αυτά δεν έχουν
εξουσία ελέγχου στις εν λόγω περιστάσεις .
Εκ των υστέρων γνωστοποίηση

6.2

Τα Πρόσωπα που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα και τα αντίστοιχα Πρόσωπα που
έχουν Στενούς Δεσμούς με αυτά οφείλουν να γνωστοποιούν στην FSMA, στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Εταιρεία οποιαδήποτε συναλλαγή με Κινητές Αξίες
της Εταιρείας μόλις το συνολικό ποσό τους φτάσει τα 5.000 Ευρώ (χωρίς συμψηφισμό)
εντός ενός ημερολογιακού έτους. H γνωστοποίηση προς την Εταιρεία θα
πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της σχετικής
συναλλαγής. Η Βελγική νομοθεσία προβλέπει δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες
που παρέχονται στην FSMA.
Παρακαλώ να απευθυνθείτε στον Γραμματέα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε περίπτωση
αμφιβολίας.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

7.

Η αδυναμία συμμόρφωσης με την εφαρμοστέα νομοθεσία κατάχρησης της αγοράς ή
τον παρόντα Κώδικα Συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει στις ακόλουθες κυρώσεις.
-

Η FSMA μπορεί να κινήσει διοικητικές διαδικασίες και έχει ευρείες
εξουσίες έρευνας. Δύναται επίσης να θεσπίσει ένα ευρύ φάσμα διοικητικών
μέτρων και να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα.

- Ποινικές διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα και
φυλάκιση, μπορούν επίσης να κινηθούν σε περίπτωση διάπραξης ορισμένων
αδικημάτων κατάχρησης της αγοράς.
- Περαιτέρω, μπορούν να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένης,
εφόσον κριθεί απαραίτητο, της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή
παροχής υπηρεσιών) σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος Κώδικα
Συναλλαγών ή οποιασδήποτε διάταξης της εφαρμοστέας νομοθεσίας.
Η Cenergy μπορεί περαιτέρω να ζητήσει αποζημίωση από κάθε πρόσωπο που
προκάλεσε ζημία στη Cenergy ως συνέπεια παραβίασης του παρόντος Κώδικα
Συναλλαγών ή οποιασδήποτε διάταξης της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Σελίδα 8

8.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο Γραμματέας Εταιρικής Διακυβέρνησης θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον
Κώδικα Συναλλαγών. Ο παρών Κώδικας Συναλλαγών θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της
Εταιρείας.
Η συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Συναλλαγών δεν απαλλάσσει τα πρόσωπα στα
οποία εφαρμόζεται από την υποχρέωσή τους απέναντι σε όλες τις νομικές και
κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εμπιστευτικές συναλλαγές. Δεν περιέχει
εξαντλητική λίστα με τους νόμους και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται για την
κατάχρηση της αγοράς και δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει τους νόμους και τους
κανονισμούς αυτούς.

*
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