
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-
ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού «Φώτης Κρεμ-
μύδας - Φίλιππος Δώρης & Συνεργάτες».

2 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-
ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού «Φώτης Κρεμ-
μυδάς - Φίλιππος Δώρης & Συνεργάτες».

3 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού «ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ, ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

4 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-
ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού «ΧΑΤΖΗΕΜ-
ΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ – ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ».

5 Τροποποίηση της 31637/7-12-2015 απόφασης 
(ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθ. 2387/15-2-2017 (ΦΕΚ 608/Β’/2017), αριθ. 
15210/16-8-2017 (ΦΕΚ 2978/Β΄/2017), 20931/
8-11-2018 (ΦΕΚ 5443/Β΄/2018) και 1777/
20-02-2019 (ΦΕΚ 639/Β΄/27-02-2019) όμοιες απο-
φάσεις , σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του 
Δήμου Καβάλας

6 Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παρο-
χή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την 
αγορά κινητών αξιών σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 6 του ν. 4141/2013

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3506 (1)
   Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού «Φώτης Κρεμ-

μύδας - Φίλιππος Δώρης & Συνεργάτες».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του 

ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005).

3. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04.11.2016) «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α΄/23-11-2017) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τα π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28.02.2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
π.δ. 20/2018 (ΦΕΚ 35/Α΄/27.02.2018) «Αποδοχή παραί-
τησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης» και 
π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28.02.2018) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 Π.Α. (ΦΕΚ 2168 
Β΄/09.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132/Α΄/13.6.2012) «Οργανι-
σμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

8. Την αριθ. 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

9. Το αριθ. 23/13.02.2018 απόσπασμα πρακτικού (5ο 
Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 
την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι 
με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκπρο-
σώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αγωγή του 
Χαράλαμπου Χρυσανθάκη κατά της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού ενώπιον του 20ου Τμήματος του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί το κατ΄ άρθρο 
20 του ν. 3959/2011 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προσώ-
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πων» για το έτος 2019, ύψους 2.108 €, όπου υπάρχουν οι 
σχετικές πιστώσεις (ΑΔΑ: 6ΟΕ5ΙΜΞ-7ΛΘ), αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας 
«Φώτης Κρεμμύδας – Φίλιππος Δώρης & Συνεργάτες» 
(ΑΜ ΔΣΑ 80031) για τη νομική εκπροσώπηση της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα για τη σύνταξη 
υπομνήματος, παράσταση κατά τη συζήτηση και τυχόν 
αντίκρουσης για την ως άνω 9) υπόθεση ορίζεται στο 
ποσό των 300 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανο-
μένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογι-
σμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 3507 (2)
    Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού «Φώτης Κρεμ-

μυδάς - Φίλιππος Δώρης & Συνεργάτες».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του 

ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005).

3. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04.11.2016) «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23-11-2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τα π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28.02.2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
π.δ. 20/2018 (ΦΕΚ 35/Α΄/27.02.2018) «Αποδοχή παραί-
τησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης» και 
π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28.02.2018) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 Π.Α. (ΦΕΚ 2168 
Β΄/09.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132/Α΄/13.6.2012) «Οργανι-
σμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

8. Την αριθ. 117/04.01.2013 (ΦΕΚ 54/Β/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

9. Το αριθ. 40/18.04.2018 απόσπασμα πρακτικού (2ο 
Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 
την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί δικηγό-
ροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την έφεση 
της Ταβανίδου Ελένης κατά της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί το κατ΄ άρθρο 
20 του ν. 3959/2011 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές 
νομικών προσώπων» για το έτος 2019, ύψους 2.728 €, 
όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις (ΑΔΑ: ΩΟΣ2ΙΜΞ-
4ΔΗ), αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Φώ-
της Κρεμμύδας – Φίλιππος Δώρης & Συνεργάτες» (ΑΜ 
ΔΣΑ 80031) για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα για τη σύνταξη και κα-
τάθεση υπομνήματος, την παράσταση κατά τη δικάσιμο 
και την τυχόν προσθήκη αντίκρουση για την ως άνω 9) 
υπόθεση ορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και 
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογι-
σμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 3508 (3)
    Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου 

στην Επιτροπή Ανταγωνισμού «ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑ-

ΟΣ, ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του 

ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005).

3. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04.11.2016) «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23-11-2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τα π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28.02.2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
π.δ. 20/2018 (ΦΕΚ 35/Α΄/27.02.2018) «Αποδοχή παραίτη-
σης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης» και π.δ. 
22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28.02.2018) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,

6. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 Π.Α. (ΦΕΚ 2168 Β΄/
09.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132/Α΄/13.6.2012) «Οργανι-
σμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού»,

8. Την αριθ. 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

9. Το αριθ. 37/30.03.2018 απόσπασμα πρακτικού (2ο 
Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 
την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι 
με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του ΣτΕ, αναφο-
ρικά με την αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η εταιρία 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. με την οποία ζητείται η αναί-
ρεση της αριθ. 4055/2017 απόφασης του ΔΕΑ σχετικά με 
την 590/2014 απόφαση της ΕΑ.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί το κατ΄ άρθρο 
20 του ν. 3959/2011 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού,

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης,

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προσώ-
πων» για το έτος 2019, ύψους 5.580 €, όπου υπάρχουν οι 
σχετικές πιστώσεις (ΑΔΑ: Ω21ΧΙΜΞ-957), αποφασίζουμε:

1.  Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Νικόλαου 
Τέλλη (ΑΜ ΔΣΘ 2717), μέλους της δικηγορικής εταιρίας 
«ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΤΕΣ» (ΑΜ ΔΣΘ 90008) για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα για τη 
σύνταξη και κατάθεση των απόψεων της Επιτροπής, την 
παράσταση ενώπιον του ΣτΕ και την κατάθεση προσθή-
κης για την ως άνω 9) υπόθεση ορίζεται στο ποσό των 
3.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των 
λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019, 

και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προ-
σώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 3511 (4)
    Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού «ΧΑΤΖΗΕΜ-

ΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ – ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του 

ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005).

3. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04.11.2016) «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23-11-2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τα π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28.02.2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
π.δ. 20/2018 (ΦΕΚ 35Α΄/27.02.2018) «Αποδοχή παραίτη-
σης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης» και π.δ. 
22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28.02.2018) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 Π.Α. (ΦΕΚ 2168 Β΄/
09.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132/Α΄/13.6.2012) «Οργανι-
σμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

8. Την αριθ. 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

9. Το αριθ. 37/30.03.2018 απόσπασμα πρακτικού (2ο 
Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 
την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι 
με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του ΣτΕ, αναφο-
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ρικά με την αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η εταιρία 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. με την οποία ζητείται η αναί-
ρεση της αριθ. 4055/2017 απόφασης του ΔΕΑ σχετικά με 
την 590/2014 απόφαση της ΕΑ.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί το κατ΄ άρθρο 
20 του ν. 3959/2011 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές 
νομικών προσώπων» για το έτος 2019, ύψους 5.580 €, 
όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις (ΑΔΑ: ΨΒΠ5ΙΜΞ-
Ν9Η), αποφασίζουμε:

1.  Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Βασίλειου Του-
ντόπουλου (ΑΜ ΔΣΑ 20609), μέλους της δικηγορικής 
εταιρίας «ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ-ΤΟΥΝΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ» (ΑΜ ΔΣΑ 80337) για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα για τη 
σύνταξη και κατάθεση των απόψεων της Επιτροπής, την 
παράσταση ενώπιον του ΣτΕ και την κατάθεση προσθή-
κης για την ως άνω 9) υπόθεση ορίζεται στο ποσό των 
3.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των 
λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογι-
σμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 7990 (5)
    Τροποποίηση της 31637/7-12-2015 απόφασής 

(ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθ. 2387/15-2-2017 (ΦΕΚ 608/Β’/2017), αριθ. 

15210/16-8-2017 (ΦΕΚ 2978/Β΄/2017), 20931/

8-11-2018 (ΦΕΚ 5443/Β΄/2018) και 1777/

20-02-2019 (ΦΕΚ 639/Β΄/27-02-2019) όμοιες απο-

φάσεις , σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του 

Δήμου Καβάλας

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 97 και 280 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 54 του 
ν. 4178/2013, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α’/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και την 
αριθ. 42203/εγκ.27/13-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 
14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./2017) για το διορισμό του Συντονιστή. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α’/2007) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
- Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 79 του ν. 4182/13, (ΦΕΚ 185/Α’/2013).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομο-
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α’/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 
212/Α΄/2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης 
των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με 
τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 
50/Α΄/26-03-2019): Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας 
των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις 
σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -Λοι-
πές διατάξεις.

10. Το αριθμ. 1921/11-1-2019 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του 
άρθρου 91 του ν. 4583/2018. - Ένταξη του Προγράμμα-
τος -Βοήθεια στο Σπίτι- σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».

11. Το αριθμ. 4947/24-01-2019 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για 
την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν 4583/2018 - Ενταξη 
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές 
μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού και στελέχωση αυτών με 
μόνιμο προσωπικό»

12. Το αριθ. 23537/01-04-2019 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για 
την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4604/2019 
(Α΄50) και ισχύει

13. Την αριθ. 31637/7-12-2015 απόφασή μας (ΦΕΚ 
2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 
2387/15-2-2017 (ΦΕΚ 608/Β’/2017), αριθ. 15210/
16-8-2017 (ΦΕΚ 2978/Β΄/2017), 20931/8-11-2018 (ΦΕΚ 
5443/Β΄/2018) και 1777/20-02-2019 (ΦΕΚ 639/Β΄/
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27-02-2019) όμοιες αποφάσεις μας, σχετικά με την τρο-
ποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας»

14. Το αριθ. 13739/23-04-2019 έγγραφο του Δήμου 
Καβάλας με το οποίο έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας 
η αριθ. 227/2019 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλί-
ου που αφορά την «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καβάλας».

15. Την αριθ.2/2019 απόφαση-εισήγηση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας με την οποία ει-
σηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του 
ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας

16. Το αριθ. 1933/09-04-2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ» Δήμου Καβάλας με θέμα «Αίτημα τροποποίη-
σης ΟΕΥ Δήμου Καβάλας και πρόβλεψης μιας οργανικής 
θέσης μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας 
Κοινωνιολόγου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 31637/7-12-2015 απόφασή 
μας (ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθ. 2387/15-2-2017 (ΦΕΚ 608/Β’/2017) ,15210/16-8-
2017 (ΦΕΚ 2978/Β΄/2017) ,20931/8-11-2018 (ΦΕΚ 5443/
Β΄/2018) και 1777/20-02-2019 (ΦΕΚ 639/Β΄/27-02-2019) 
όμοιες που αφορούν την έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου 
Καβάλας, ως εξής:

Α. Ως προς το άρθρο 28 με τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Το συγκεκριμένο άρθρο τροποποιείται ως εξής:
Στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γίνεται 

προσθήκη μιας (1) νέας οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ 
Κοινωνιολόγου

Β. Επαναδιατυπώνεται το ακροτελεύτιο άρθρο ως προς 
την κάλυψη της δαπάνης ως εξής:

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας έτους 2019 
υπάρχει υπόλοιπο εγγεγραμμένης πίστωσης στους πα-
ρακάτω Κ.Α.:

ΚΑ 15.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές εργαζομένων 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 255.631,03 € 

Κ.Α. 15.6051.0002 «Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔ-
ΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ποσό 
11.656,26 €

Κ.Α. 15.6051.0003 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσω-
πικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ποσού 10.637,03 €

Κ.Α. 15.6051.0004 «Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕ-
ΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ποσό 
7.624,00 €

Κ.Α. 15.6051.0007 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύντα-
ξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ποσό 
23.442,84 €

Κ.Α. 15.6051.0008 «Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προ-
σωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ποσό 918,39 €

Κ.Α. 15.6051.0011 «Εργοδοτικές εισφορές υγειονομι-
κής περίθαλψης» ποσό 1.222,03 €

Τα παραπάνω ποσά αφορούν και τη μισθοδοσία του/
της υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγου.

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στα επόμενα 
έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 31637/7-12-2015 από-
φασή μας (ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε 

με τις αριθ. 2387/15-2-2017 (ΦΕΚ 608/Β’/2017) ,15210/
16-8-2017 (ΦΕΚ 2978/Β΄/2017),20931/8-11-2018 (ΦΕΚ 
5443/Β΄/2018) και 1777/20-02-2019 (ΦΕΚ 639/Β΄/
27-02-2019) όμοιες που αφορούν την έγκριση του ΟΕΥ 
του Δήμου Καβάλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα 23 Μαΐου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(6)
    Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την πα-

ροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για 

την αγορά κινητών αξιών σύμφωνα με την παρ. 

5 του άρθρου 6 του ν. 4141/2013

  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (συνεδρίαση 157/6/02.04.2019) - 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
(Συνεδρίαση. 3/842/18.04.2019)

  Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2, 55Α και 55Γ του Καταστατικού της 

Τράπεζας της Ελλάδος,
β) του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα 

των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του 
ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107),

γ) του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά ερ-
γαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81), και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 6 αυτού,

δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 
2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 
για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και 
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 
(ΕΕ L 176/27.6.2013), και ειδικότερα του Κεφαλαίου 2 του 
Τίτλου II του Τρίτου Μέρους αυτού,

ε) της απόφασης αριθ. 1/452/1.11.2007 του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανό-
νες Συμπεριφοράς Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)» (ΦΕΚ Β΄ 2136),

στ) της απόφασης αριθ. 6/675/27.2.2014 του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Παροχή 
πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 1220), η οποία τροποποιήθηκε από 
την αριθ. 723/1/28.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Συμπλήρωση της 
απόφασης 6/675/27.2.2014 (Β΄1220/2014) «Παροχή Πί-
στωσης από Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 1780),

ζ) της απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφα-
λιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 
90/1/1.10.2013,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ24152 Τεύχος B’ 2136/07.06.2019

η) της απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφα-
λιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 
144/1/28.7.2015,

θ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), καθώς και

ι) το αριθ. 363/25.1.2019 έγγραφο της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς (ΑΠ ΔΕΠΣ 522/8.2.2019), σε απάντηση των 
από 17.10.2017 και 18.12.2018 εγγράφων της Διεύθυν-
σης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΑΠ ΔΕΠΣ 1081/2017 και 1170/2018, αντί-
στοιχα), με θέμα «Σχέδιο κοινής απόφασης της Τράπεζας 
της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά 
με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την 
παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την 
αγορά κινητών αξιών επί τη βάσει της παρ. 5 του άρθρου 
6 του ν. 4141/2013»,

ια) το αριθ. 1482/18.04.2019 έγγραφο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (ΑΠ ΔΕΠΣ 1506/22.04.2019), σε απά-
ντηση του από 11.04.2019 εγγράφου της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΑΠ ΔΕΠΣ 364/2019), με θέμα «Τελικό σχέ-
διο κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ειδι-
κότερους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή 
πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά 
κινητών αξιών επί τη βάσει της παρ. 5 του άρθρου 6 
του ν. 4141/2013»,

ιβ) τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου παροχής πίστω-
σης από πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών αξι-
ών και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 
πιστωτικών ιδρυμάτων και ΑΕΠΕΥ στην Ελλάδα,

ιγ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουν:

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

Η παροχή πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών σύμ-
φωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις 
που θεσπίζονται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζεται 
από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα,
β) υποκαταστήματα με έδρα σε κράτη-μέλη του Ε.Ο.Χ. 

που λειτουργούν στην Ελλάδα, και
γ) υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα 

σε χώρα εκτός του Ε.Ο.Χ. που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Άρθρο 2 
Σύνθεση χαρτοφυλακίου ασφαλείας

1. Το πιστωτικό ίδρυμα διασφαλίζει επαρκή βαθμό δι-
αφοροποίησης του χαρτοφυλακίου ασφαλείας με γνώ-
μονα τη διασπορά κινδύνου μεταξύ των στοιχείων του 
χαρτοφυλακίου ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
πρόσφορο κριτήριο. Σε κάθε περίπτωση, το χαρτοφυλά-
κιο ασφαλείας απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον 
τριών (3) εκδοτών και η αξία οποιουδήποτε στοιχείου 
που περιλαμβάνεται σε αυτό δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 
σαράντα τοις εκατό (40%) της τρέχουσας αξίας αυτού.

2. Η παρούσα υποχρέωση δεν ισχύει όταν:
α) στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας περιλαμβάνονται 

στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε μηδενικό συντελε-
στή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο 
βάσει της Τυποποιημένης Μεθόδου (Κεφ. 2, Τίτλος II, 
Τρίτο Μέρος αυτού) που αποτελούν αντικείμενο δια-
πραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή 
Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), η συνολική αξία 
των οποίων ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% του συνό-
λου του,

β) στη σύμβαση πίστωσης έχει συνομολογηθεί μεταξύ 
πιστωτικού ιδρύματος και πελάτη του, ότι η εξόφληση 
της πίστωσης γίνεται εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης 
των συναλλαγών.

3. Δεν μπορούν να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο 
ασφάλειας κινητές αξίες που τελούν υπό αναστολή δι-
απραγμάτευσης.

4. Σε περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης κινη-
τών αξιών οι οποίες περιλαμβάνονται ήδη στο χαρτο-
φυλάκιο ασφαλείας, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να 
αξιολογεί τους λόγους της αναστολής, προκειμένου 
να συμμορφωθεί άμεσα με τα οριζόμενα στις παρα-
γράφους 1 και 2.

5. Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας είναι 
της αποκλειστικής κυριότητας του πελάτη, ελεύθερα 
από κάθε βάρος και εν γένει οποιοδήποτε δικαίωμα 
τρίτου.

6. Η δέσμευση στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφα-
λείας προϋποθέτει εντολή του πελάτη, εκτός από την 
περίπτωση των κινητών αξιών οι οποίες αγοράζονται 
με πίστωση.

7. Αποδέσμευση στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφά-
λειας, επιτρέπεται μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν 
δημιουργείται έλλειμμα περιθωρίου ή δεν αυξάνεται 
τυχόν υφιστάμενο έλλειμμα περιθωρίου.

Άρθρο 3 
Αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ασφαλείας

1. Οι κινητές αξίες και τα μερίδια ΑΚΕΣ που αποτε-
λούν το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτιμούνται στη 
λήξη κάθε εργάσιμης ημέρας, με βάση την πιο πρό-
σφατη τιμή κλεισίματος της οργανωμένης αγοράς ή 
του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης όπου 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Τα μερίδια 
ΟΣΕΚΑ αποτιμώνται στην καθαρή τιμή της προηγού-
μενης εργάσιμης ημέρας.

2. Η σύμβαση πίστωσης μπορεί να προβλέπει ειδι-
κότερες ρυθμίσεις σχετικά με την αποτίμηση κινητών 
αξιών ως στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας στην 
περίπτωση:

α) που αποφασίζεται από την εκδότρια εταιρία συνέ-
νωση κινητών αξιών ή έκδοση δωρεάν νέων κινητών 
αξιών για οποιοδήποτε λόγο,

β) εταιρικού μετασχηματισμού ή δημόσιας πρότασης 
απόκτησης ή ανταλλαγής κινητών αξιών.
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Άρθρο 4 
Σύμβαση Πίστωσης

1. Η έγγραφη σύμβαση που ορίζεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 6 του ν. 4141/2013, πρέπει να καθορίζει κατ' 
ελάχιστο τα εξής:

α) τη διάρκεια της σύμβασης και τον τρόπο λύσης της,
β) αναλυτικά τις επιβαρύνσεις του πελάτη για την πα-

ροχή πίστωσης με ειδική αναφορά στο επιτόκιο, στην 
περίοδο εκτοκισμού και σε τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις 
υπέρ της εταιρίας ή τρίτων,

γ) τη βασική λειτουργία του μηχανισμού παροχής πι-
στώσεων, κατά τρόπο κατανοητό,

δ) τα στοιχεία που δύνανται να απαρτίζουν το χαρτο-
φυλάκιο ασφαλείας,

ε) τα οριζόμενα από το πιστωτικό ίδρυμα ποσοστά 
αρχικού περιθωρίου και διατηρητέου περιθωρίου,

στ) τη διαδικασία τροποποίησης ή λύσης της σύμβα-
σης η οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διενερ-
γείται εγγράφως,

ζ) τη σειρά εκποίησης των στοιχείων του χαρτοφυλα-
κίου ασφαλείας στην οποία θα προβαίνει το πιστωτικό 
ίδρυμα σε περίπτωση μη προσήκουσας κάλυψης περι-
θωρίων,

η) τη διαδικασία και τους όρους δέσμευσης και απο-
δέσμευσης στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας,

θ) δήλωση του πελάτη ότι είναι ενημερωμένος για 
τους κινδύνους που ενέχουν η διενέργεια συναλλαγών 
με πίστωση, η υποχρέωση κάλυψης των περιθωρίων και 
οι συνέπειες από τη μείωση του περιθωρίου κάτω από 
το απαιτούμενο διατηρητέο περιθώριο και ιδιαίτερα, με-
ταξύ άλλων, του χρόνου και των διαδικασιών εκποίησης 
στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας.

2. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει την παροχή πι-
στώσεων υπό όρους αυστηρότερους από τους όρους 
που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση ή τον 
ν. 4141/2013.

Άρθρο 5 
Πίστωση εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης 
των συναλλαγών

Δεν συνιστά εμπρόθεσμη εξόφληση του τιμήματος 
αγοράς κινητών αξιών, η πληρωμή του τιμήματος με το 
προϊόν της πώλησης των κινητών αξιών που αγοράστη-
καν ή με το προϊόν της πώλησης άλλων κινητών αξιών αν 
δεν έχει συμφωνηθεί πίστωση σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 10 του ν. 4141/2013, εάν η εκκαθάριση της χρηματι-
στηριακής συναλλαγής πώλησης γίνεται σε ημερομηνία 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκκαθάρισης της χρη-
ματιστηριακής συναλλαγής αγοράς.

Άρθρο 6
Αρχικό και Διατηρητέο Περιθώριο

1. Το ποσοστό του αρχικού περιθωρίου ορίζεται σε 
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) της τρέχουσας 
αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας.

2. Το ποσοστό του διατηρητέου περιθωρίου ορίζεται 
σε τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) της τρέχουσας 
αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4141/2013 αναφέρεται 
στην έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών.

4. Μέχρι την εκπλήρωση της υποχρέωσης κάλυψης 
του διατηρητέου περιθωρίου, το πιστωτικό ίδρυμα δεν 
θα προβαίνει για λογαριασμό του πελάτη σε καμία άλλη 
αγορά κινητών αξιών με πίστωση.

Άρθρο 7
Πληροφόρηση Πελατών

Το πιστωτικό ίδρυμα τηρεί διαδικασίες έτσι ώστε να 
διασφαλίζει ότι οι πελάτες στους οποίους παρέχει την 
παρεπόμενη υπηρεσία της πίστωσης λαμβάνουν επαρκή 
πληροφόρηση, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τους 
κινδύνους που ενέχει η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Άρθρο 8
Ενημέρωση Πελατών

Επιπλέον των επιβαλλόμενων από την κείμενη νομο-
θεσία υποχρεώσεων ενημέρωσης, το πιστωτικό ίδρυμα 
μέσω σταθερού μέσου (όπως ορίζεται στην παρ. 11 του 
άρθρου 2 της απόφασης 1/452/2007 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) τουλάχιστον 
μία φορά το μήνα ενημερώνει τον πελάτη:

α) αναλυτικά για τις συναλλαγές του και την κίνηση του 
λογαριασμού του σε χρήματα και σε στοιχεία του χαρτο-
φυλακίου ασφαλείας κατά τον προηγούμενο μήνα, και

β) για την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ασφαλείας 
και το ύψος της πίστωσης κατά την τελευταία ημέρα της 
περιόδου στην οποία αναφέρεται η ενημέρωση.

Άρθρο 9 
Τήρηση Αρχείων

1. Το πιστωτικό ίδρυμα τηρεί σε καθημερινή βάση τα 
εξής στοιχεία:

α) Συνολικά υπόλοιπα ως προς τις συναλλαγές για τις 
οποίες δεν παρέχεται πίστωση (χρεωστικά και πιστωτικά 
υπόλοιπα) με ιδιαίτερη αναφορά τυχόν εκπρόθεσμων 
χρεωστικών υπολοίπων,

β) Συνολικά υπόλοιπα ως προς τις συναλλαγές για τις 
οποίες παρέχεται πίστωση (χρεωστικά υπόλοιπα και συ-
νολική τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας 
των πελατών αυτών) με ιδιαίτερη αναφορά τυχόν εκ-
πρόθεσμων χρεωστικών υπολοίπων,

γ) Τον συνολικό αριθμό των ενεργών συμβάσεων πί-
στωσης.

2. Το πιστωτικό ίδρυμα τηρεί ιδιαίτερο λογαριασμό 
στα βιβλία του για κάθε πελάτη, στον οποίο καταχωρεί 
τις χρεοπιστώσεις και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την 
παροχή πιστώσεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 10 
Περιορισμός της προθεσμίας εκκαθάρισης 
των συναλλαγών

1. Σε περίπτωση έκτακτων εξελίξεων, οι οποίες μπο-
ρούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την εύρυθμη λει-
τουργία και την ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του χρη-
ματοοικονομικού συστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος, 
δύναται να αναστέλλει ολικά ή εν μέρει την εφαρμογή 
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των διατάξεων του άρθρου 5 και της περ. β) της παρ. 
2 του άρθρου 2 της παρούσας, για χρονικό διάστημα 
που δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες.

2. Επιτρέπεται η παράταση της παραπάνω αναστολής 
εφόσον ο παραπάνω κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.

3. Η απόφαση της παραγράφου 1 πρέπει να γνωστο-
ποιείται στην ημερήσιο τύπο και να αναρτάται στον ιστό-
τοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 11 
Τελικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, η ισχύς του οποί-
ου αρχίζει τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα-
ταργείται η ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001 «Παροχή πιστώσεων 
από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συ-
ναλλαγών», όπως ισχύει, και οποιαδήποτε υφιστάμενη 
αναφορά σε αυτή νοείται στο εξής αναφορά στις αντί-
στοιχες διατάξεις της παρούσας.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στους ιστότοπους 
της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς.

4. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού 
Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή 
των τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων και οδηγιών για την 
εφαρμογή της παρούσας.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2019

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Τράπεζας της Ελλάδος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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