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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 107309 οικ. (1)

Τροποποίηση της με αριθμ. 109088 οικ./12.12.2011 υπουργικής 
απόφασης .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3898/2010 «Διαμε−

σολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (Α΄ 211).
2. Την υπ’ αριθμ. 109088 οικ./12.12.2011 απόφασή μας «Διαδικασία 

αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών − Θέσπιση 
Κώδικα Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και Κα−
θορισμός κυρώσεων για παραβάσεις αυτού» (Β΄ 2824) και 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο 5 του κεφαλαίου Α΄ της υπ’ 
αριθμ. 109088οικ./12.12.2011 απόφασής μας, ως εξής:

«5. Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών δέχεται την 
ισοτιμία του τίτλου διαπίστευσης, εφόσον ο εν λόγω τίτλος προ−
έρχεται από αναγνωρισμένου κύρους φορέα της αλλοδαπής και ο 
ενδιαφερόμενος έχει αποδεδειγμένη εμπειρία τριών τουλάχιστον 
συμμετοχών σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ως διαμεσολαβητής 
ή βοηθός διαμεσολαβητή ή νομικός παραστάτης ενός εκ των με−
ρών. Η Επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει από τον 
ενδιαφερόμενο την υποβολή του σε συμπληρωματική εξέταση, 
ιδίως στην περίπτωση που η κατάρτιση του πραγματοποιήθηκε 
στην ημεδαπή από φορέα αλλοδαπής προέλευσης.

Αναφορικά με την αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου διαπίστευσης 
που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ή από αναγνωρισμένου κύ−

ρους φορέα κατάρτισης αλλοδαπής προέλευσης κατόπιν εκπαί−
δευσης παρασχεθείσας στην Ελλάδα, η Επιτροπή Πιστοποίησης 
Διαμεσολαβητών δύναται να δέχεται την ισοτιμία του τίτλου 
διαπίστευσης, ακόμη και εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει αποδε−
δειγμένη εμπειρία τριών τουλάχιστον συμμετοχών σε διαδικασίες 
διαμεσολάβησης ως διαμεσολαβητής ή βοηθός διαμεσολαβητή ή 
νομικός παραστάτης ενός εκ των μερών, εφόσον από τα εν γένει 
στοιχεία του φακέλου του ενδιαφερομένου προκύπτει αναμφι−
σβήτητα η συνεχής επιμόρφωση του και η συστηματική του ενα−
σχόληση με το θεσμό της διαμεσολάβησης και εφόσον ο τίτλος 
αυτός αποκτήθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012».

Κατά τα λοιπά ισχύει η εν λόγω απόφασή μας. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−

νήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. 105965 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσω−

πικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και 
στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών για το μήνα 
Δεκέμβριο του έτους 2012 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει, 

β) των άρθρων 48 και 49 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Τροπο−
ποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των Νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 
35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλ−
λες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα 
εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις», 

γ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 1419/1984 (ΦΕΚ 28 Α΄) και 
της κοινής υπουργικής απόφασης 30482/22.3.1984 (ΦΕΚ 200 Β΄) και 

δ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 39 Α΄/2.3.2011).
2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπ’ αριθμ. 62897/6.7.2012 
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(ΦΕΚ 2094/Β΄/6.7.2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δι−
καιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωνσταντίνο Καραγκούνη».

3. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Δικαιοσύνης, υπ’ αριθμ. 6809/22.7.1983 (ΦΕΚ 456 Β΄) 
«Καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει 
προσωπικού των φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών 
Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

4. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη−
σης και Δικαιοσύνης, υπ’ αριθμ. 30482/2.4.1984 (ΦΕΚ 200 Β΄) «Ωρά−
ριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητικού και φυλακτικού προσωπι−
κού Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

5. Το άρθρο 16 του Π.Δ. 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Κανονισμός Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης 
Καταστημάτων Κράτησης».

6. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι υπηρεσίες 
που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους, η 
δε υπερωριακή εργασία ορισμένων υπαλλήλων είναι απαραίτητη 
για την εύρυθμη λειτουργία τους.

7. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών ανα−
γκών των Καταστημάτων Κράτησης απαιτείται η παροχή εργα−
σίας υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας κατά 
τις απογευματινές ώρες.

8. Το υπ’ αριθμ. 106879/14.12.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικο−
νομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης ύψους εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ένα 
ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (66.561,93) για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ0511 του 
Ειδικού Φορέα 17−310.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφα−
σης αυτής προκαλείται δαπάνη 66.561,93 Ευρώ περίπου, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−310 
και ότι στον Κ.Α.Ε. 0511 υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση 
1.105.630,00 € στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού 
έτους, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2012 συνολικά 
14.200,00 ώρες, για εργασία πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών στο προ−
σωπικό των Καταστημάτων Κράτησης που υπηρετεί εντός αυτών 
και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, επί συνόλου 4.252 
υπαλλήλων, με ωριαία αποζημίωση την προβλεπόμενη από το 
άρθρο 20 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω ώρες κατανέμονται κατά Υπηρεσία για το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα, ως εξής:

α/α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 
5,10% ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

1 ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 350 1561 79,61 1640,61
2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 350 1561 79,61 1640,61
3 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 300 1338 68,24 1406,24
4 ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ 350 1561 79,61 1640,61
5 ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ 350 1561 79,61 1640,61
6 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 350 1561 79,61 1640,61
7 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 500 2230 113,73 2343,73
8 ΔΟΜΟΚΟΥ 350 1561 79,61 1640,61
9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 500 2230 113,73 2343,73
10 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 350 1561 79,61 1640,61
11 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 350 1561 79,61 1640,61
12 ΚΑΤΚ ΕΛΕΩΝΑ 350 1561 79,61 1640,61
13 Κ.Α.Υ. ΦΥΛΑΚΩΝ 300 1338 68,24 1406,24
14 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 350 1561 79,61 1640,61
15 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 350 1561 79,61 1640,61
16 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 300 1338 68,24 1406,24
17 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1800 8028 409,43 8437,43
18 ΚΩ 300 1338 68,24 1406,24
19 ΛΑΡΙΣΑΣ 600 2676 136,48 2812,48
20 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 550 2453 125,10 2578,10
21 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 500 2230 113,73 2343,73
22 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 350 1561 79,61 1640,61
23 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 300 1338 68,24 1406,24
24 ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ 400 1784 90,98 1874,98
25 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 450 2007 102,36 2109,36
26 ΠΑΤΡΩΝ 550 2453 125,10 2578,10
27 ΤΙΡΥΝΘΑΣ 350 1561 79,61 1640,61
28 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 550 2453 125,10 2578,10
29 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 300 1338 68,24 1406,24
30 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 350 1561 79,61 1640,61
31 ΧΑΝΙΩΝ 350 1561 79,61 1640,61
32 ΧΙΟΥ 300 1338 68,24 1406,24
33 ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 450 2007 102,36 2109,36

ΣΥΝΟΛΟ 14200 63332 3229,93 66561,93
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Β. Από το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας θα 
αμείβονται οι εκάστοτε οδηγοί λεωφορείων οι οποίοι εργάζονται 
υπερωριακά με ωριαία αποζημίωση την προβλεπόμενη από το 
άρθρο 20 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν εντός των Καταστη−
μάτων Κράτησης και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Φρούρησης που θα απασχολείται υπερωριακά, θα πρέπει να είναι ο 
απολύτως αναγκαίος, κατά την κρίση του Διευθυντή του Καταστή−
ματος ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο πραγματικής παροχής εργασίας των υπαλλήλων, με 
αυστηρά υπηρεσιακά και απολύτως δίκαια κριτήρια, εκ περιτροπής, 
κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης και μέχρι εξα−
ντλήσεως του προβλεπόμενου κατ’ ανώτατο αριθμό ωρών.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης που δύ−
ναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τις είκοσι (20).

Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προ−
ϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθείας στις 
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομαρχιών, με εξαίρεση 
τα Καταστήματα του Συγκροτήματος Κορυδαλλού και το Ειδικό 
Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, τα οποία θα υποβάλλουν 
τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 14/633/20.12.2012 (3)

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 43 και ιδίως την παρ. 2 αυτού και 85 του Ν. 3606/2007 

(ΦΕΚ 195/Α΄/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και 
άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. απόφαση 8/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/2138/1.11.2007) 
και ιδίως το άρθρο 2.

3. Το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17/29.11.2012 συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Χρηματιστήριο 
Αθηνών Α.Ε.».

4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2198/1994 
(ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 
του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146).

5. Την από 19.12.2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. όπως αυτές αποφασίστηκαν 
στην υπ’ αριθμ. 17 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 29.11.2012 ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 3.1.2.1.4 αντικαθίσταται η υποπαράγραφος 
(4) ως εξής:

«(4) Εάν οι μετοχές του εκδότη τυγχάνουν διαπραγμάτευσης 
ήδη σε άλλες, εκτός Ελλάδος, οργανωμένες αγορές κρατών με−

λών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση 
παράλληλα και σε άλλες τέτοιες αγορές, για την πλήρωση του 
κριτηρίου της διασποράς λαμβάνεται υπόψη και η υφιστάμενη 
στις σχετικές αγορές διασπορά ή η διασπορά που επιτυγχάνεται 
στις σχετικές αγορές, αντίστοιχα. Το κριτήριο της διασποράς 
εξετάζεται σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού της διασπο−
ράς της πρωτογενούς ή κύριας αγοράς στην οποία οι μετοχές 
είναι εισηγμένες.»

2. Στην παράγραφος 3.1.2.2.1 προστίθεται νέα υποπαράγραφος 
(2) ως εξής:

«(2) Στις περιπτώσεις μετοχών δευτερογενώς ή παράλληλα 
εισηγμένων στο Χ.Α., για την εξέταση του κριτηρίου της διασπο−
ράς, λαμβάνεται υπ’ όψιν η συνολική διασπορά των μετοχών, σε 
όλες τις αγορές στις οποίες αυτές διαπραγματεύονται, με βάση 
τα στοιχεία που γνωστοποιεί στο Χ.Α. ο εκδότης, την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Μαρτίου. Το κριτήριο 
της διασποράς εξετάζεται σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού 
της διασποράς της πρωτογενούς ή κύριας αγοράς στην οποία οι 
μετοχές είναι εισηγμένες».

3. Στην παράγραφο 5.3.1.3., προστίθεται νέα υποπαράγραφος 
(3) ως εξής:

«(3) Σε περίπτωση μετοχών δευτερογενώς ή παράλληλα εισηγ−
μένων στο Χ.Α., για την εξέταση των κριτηρίων της διασποράς, 
σύμφωνα με τις προηγούμενες υποπαραγράφους, λαμβάνεται 
υπ’ όψιν το σύνολο της διασποράς των μετοχών, σε όλες τις 
αγορές στις οποίες αυτές διαπραγματεύονται. Το κριτήριο της 
διασποράς εξετάζεται σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού 
της διασποράς της πρωτογενούς ή κύριας αγοράς στην οποία 
οι μετοχές είναι εισηγμένες.».

4. Στην παράγραφο 5.3.1.3., αναριθμούνται οι λοιποί υποπαρά−
γραφοι σε (4), (5) και (6).

5. Στην παράγραφο 2.6.3. προστίθεται νέα υποπαράγραφος 
(11) ως εξής:

«(11) Σε περίπτωση διαπραγμάτευσης δευτερογενώς ή πα−
ράλληλα εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α., οι ρυθμίσεις σχετικά με 
τα όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών στις Αγορές δύναται να 
προσαρμόζονται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κανόνες όλων των 
αγορών διαπραγμάτευσης. Το ΧΑ ορίζει τους όρους εφαρμογής 
της παρούσας υποπαραγράφου σε σχετική Απόφαση του.»

6. Στην παράγραφο 4.1.3.4., στις υποπαραγράφους (1) και (2) 
προστίθεται και η Ε.Χ.Α.Ε. ως φορέας καταβολής μερίσματος.

7. Στην παράγραφος 5.5., στις υποπαραγράφους (1), (2) και (3), 
προστίθεται και η Ε.Χ.Α.Ε. ως φορέας καταβολής μερίσματος.

Άρθρο 2

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση, πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο 
στον «Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών» και να αναρτηθούν 
στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−

νήσεως.

  Ο Πρόεδρος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Η Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Τα μέλη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ
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Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3606/2007 «Αγορές χρημα−

τοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α΄/17.08.2007).
2. Την απόφαση 7/556/8.07.2010 (ΦΕΚ 1172/Β΄/4.8.2010) του Δι−

οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγη−
ση άδειας λειτουργίας Συστήματος Παραγώγων στην ανώνυμη 
εταιρία με την επωνυμία Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤ.ΕΚ) και έγκριση 
Κανονισμού λειτουργίας».

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2198/1994 
(ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 
του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146).

4. Το απόσπασμα πρακτικών της 77/24.09.2012 συνεδριάσεως 
του Δ.Σ. της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου 
Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

5. Την επιστολή, με υπ’ αριθμ. Ε.Κ. 14787/9.11.2012, της Εταιρεί−
ας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη 
Εταιρεία.

6. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Την έγκριση της ακόλουθης τροποποίησης του «Κανονισμού 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων» όπως αναφέρονται 
στα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 77 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώ−
νυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλ−
λαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 24.9.2012 
(Θέμα 2°):

Μετά το τέλος του στοιχ. (i) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 
34 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση της παραπάνω υπερημερία; Εκκαθαριστικού 
Μέλους, επιβάλλεται σε αυτό χρέωση, ανεξαρτήτως αν καλυφθεί 
η υπερημερία από το Μέλος ή την ΕΤ.ΕΚ., ως εξής:

Για οφειλή Χρέωση

Από Έως

0,01 ευρώ 30.000,00 
ευρώ

300 ευρώ

30.000,01 ευρώ Απεριόριστο 500 ευρώ

Τα ως άνω ποσά χρέωσης διπλασιάζονται αν η καταβολή των 
οφειλόμενων από το Εκκαθαριστικό Μέλος ποσών λάβει χώρα 
μετά την έναρξη της συνεδρίασης. Το ποσό της ως άνω επιβλη−
θείσας χρέωσης πρέπει να καταβάλλεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα κατά τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού, ασχέ−
τως αν καλυφθεί ακολούθως η εν λόγω υποχρέωση».

Άρθρο 2

Η εγκριθείσα τροποποίηση ενσωματώνεται σε ενιαίο κείμενο 
στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων» και 
αναρτώνται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Εταιρείας Εκκαθά−
ρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία».

Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−

νήσεως. 

 Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Η Α΄ Αντιπρόεδρος  Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ  ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Τα μέλη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. απόφ 9/633/20.12.2012 (5)

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες 

εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογι−
κών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 210/Α΄/2.11.2004).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2198/1994 
(ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 
του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146).

3. Το γεγονός ότι στις 24 Δεκεμβρίου 2012 δεν θα λειτουργήσει 
το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και ορισμένα από τα αλλοδαπά 
χρηματιστήρια.

4. Την από 13 Δεκεμβρίου 2012 επιστολή της Ένωσης Θεσμικών 
Επενδυτών.

5. Την ανάγκη διαφύλαξης της ομαλότητας της αγοράς αμοι−
βαίων κεφαλαίων.

6. Την από 18.12.2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) 
όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα:

Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 
κατά την 24η Δεκεμβρίου 2012.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−

νήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Η Α΄ Αντιπρόεδρος  Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ  ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Τα μέλη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ    
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