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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 7Α/847/28.6.2019
(1)
Περιορισμοί στη διάθεση στην αγορά, στη διανομή και στην πώληση συμβάσεων επί διαφορών
(CFDs) σε ιδιώτες πελάτες.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 600/2014.
2. Το άρθρο 21 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/567.
3. Το άρθρο 67 παρ. 3 (ια) του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄
14/2018),
4. Το άρθρο 78 παρ. 1 ζ του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄
167/1991),
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄
137/1993), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43 /1994) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995
(ΦΕΚ Α΄ 146/1995).

Αρ. Φύλλου 3024

7. Την απόφαση (ΕΕ) 2018/796 της Ευρωπαϊκής Αρχής
Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») σχετικά με τον
προσωρινό περιορισμό των συμβάσεων επί διαφορών
(Contracts for Difference, CFDs) στην Ένωση.
8. Την απόφαση (ΕΕ) 2018/1636, με την οποία η ΕΑΚΑΑ
τροποποίησε και ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/796.
9. Την απόφαση (ΕΕ) 2019/155, με την οποία η ΕΑΚΑΑ
ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/1636.
10. Την απόφαση (ΕΕ) 2019/679, με την οποία η ΕΑΚΑΑ
ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/1636 και την απόφαση (ΕΕ) 2019/155.
11. Το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική ανησυχία για την
προστασία των επενδυτών από τη διάθεση στην αγορά,
τη διανομή και την πώληση συμβάσεων επί διαφορών
σε ιδιώτες πελάτες, όπως διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ
και αναλύεται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4
έως 7 αποφάσεις της και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου α) (i) της παρ. 2 του άρθρου 42
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.
12. Ότι με τις υφιστάμενες κανονιστικές απαιτήσεις που
ισχύουν βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας δεν αίρεται η
σοβαρή ανησυχία για την προστασία των επενδυτών,
όπως διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις
ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις
της και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου β) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 600/2014. Επιπροσθέτως δεν υφίστανται άλλες
εθνικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του θέματος.
13. Ότι το μέτρο αντιμετωπίζει τη σημαντική ανησυχία
για την προστασία των επενδυτών και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τους επενδυτές,
δυσανάλογες σε σχέση με τα οφέλη του μέτρου, όπως
διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις της
και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου
γ) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
600/2014.
14. Ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προβεί στην
προσήκουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές των
άλλων κρατών μελών και ως εκ τούτου συντρέχει η
προϋπόθεση του στοιχείου δ) της παρ. 2 του άρθρου 42
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.
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15. Ότι το μέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις βάρος
υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που παρέχονται από άλλο
κράτος μέλος και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση
του στοιχείου ε) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.
16. Ότι δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν
ενδείξεις ότι υπάρχουν CFDs που να ενέχουν σοβαρή
απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της
φυσικής γεωργικής αγοράς και ως εκ τούτου συντρέχει
η προϋπόθεση του στοιχείου στ) της παρ. 2 του άρθρου
42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.
17. Ότι σε περίπτωση που δεν ισχύουν πλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
600/2014, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ανακαλέσει
τους περιορισμούς που τίθενται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.
18. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «συμβάσεις επί διαφορών» ή «CFD»:παράγωγο που
δεν είναι δικαίωμα προαίρεσης (option), συμβόλαιο
μελλοντικής εκπλήρωσης (future), πράξη ανταλλαγής
(swap) ή προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων (forward
rate agreement) και έχει ως σκοπό να προσφέρει στον
κάτοχο θετική ή αρνητική έκθεση σε διακυμάνσεις της
τιμής, του επιπέδου ή της αξίας ενός υποκείμενου μέσου,
ανεξαρτήτως του αν αυτό διαπραγματεύεται σε τόπο
διαπραγμάτευσης, και που πρέπει να διακανονιστεί σε
μετρητά ή μπορεί να διακανονιστεί σε μετρητά κατόπιν
επιλογής ενός εκ των συμβαλλομένων μερών και εξαιρουμένης της αδυναμίας πληρωμής ή συνδρομής άλλου
λόγου καταγγελίας της σύμβασης·
β) «εξαιρούμενη μη χρηματική ανταμοιβή»: οποιαδήποτε μη χρηματική ανταμοιβή εξαιρουμένων των εργαλείων πληροφόρησης και έρευνας, εφόσον αυτά τα
εργαλεία αφορούν τις συμβάσεις CFDs·
γ) «αρχικό περιθώριο (initial margin)»:οποιαδήποτε
πληρωμή πραγματοποιείται για το άνοιγμα θέσης σε
συμβόλαιο CFD, εξαιρουμένης της προμήθειας, των χρεώσεων συναλλαγής και κάθε άλλου σχετικού κόστους·
δ) «προστασία αρχικού περιθωρίου (initial margin
protection)»:το αρχικό περιθώριο που καθορίζεται στο
παράρτημα Ι·
ε) «προστασία περιθωρίου κλεισίματος θέσεως
(margin close-out protection)»: το κλείσιμο μίας ή περισσότερων ανοιχτών θέσεων σε συμβάσεις CFDs ενός
ιδιώτη πελάτη με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για τον
πελάτη σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27 του νόμου
4514/2018 ή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όταν το συνολικό
ύψος των κεφαλαίων στον επενδυτικό λογαριασμό CFD
και τα μη πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη όλων των
ανοιχτών θέσεων CFDs που συνδέονται με αυτόν τον
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λογαριασμό υποχωρούν σε επίπεδα χαμηλότερα από το
ήμισυ της συνολικής προστασίας αρχικού περιθωρίου
για όλες αυτές τις ανοιχτές θέσεις συμβάσεων CFD·
στ) «προστασία αρνητικού υπολοίπου (negative
balance protection)»:το όριο της συνολικής υποχρέωσης του ιδιώτη πελάτη για όλες τις συμβάσεις CFDs
που συνδέονται με έναν επενδυτικό λογαριασμό CFD
που ο πελάτης τηρεί σε έναν πάροχο CFD όσον αφορά
τα κεφάλαια που περιλαμβάνει ο εν λόγω επενδυτικός
λογαριασμός CFD.
Άρθρο 2
Περιορισμός των συμβάσεων CFDs σε σχέση με
τους ιδιώτες πελάτες
Η διάθεση στην αγορά (marketing), διανομή ή πώληση
συμβάσεων CFDs σε ιδιώτες πελάτες επιτρέπεται στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχει τουλάχιστον το
σύνολο των εξής προϋποθέσεων:
α) ο πάροχος CFD υποχρεώνει τον ιδιώτη πελάτη να
καταβάλει την προστασία αρχικού περιθωρίου.
β) ο πάροχος CFD παρέχει στον ιδιώτη πελάτη την
προστασία περιθωρίου κλεισίματος θέσης.
γ) ο πάροχος CFD παρέχει στον ιδιώτη πελάτη την
προστασία αρνητικού υπολοίπου.
δ) ο πάροχος CFD δεν παρέχει άμεσα ή έμμεσα στον
ιδιώτη πελάτη μια πληρωμή, χρηματική ή εξαιρούμενη
μη χρηματική ανταμοιβή σε σχέση με τη διάθεση στην
αγορά (marketing), διανομή ή πώληση σύμβασης CFD,
εκτός των πραγματοποιηθέντων κερδών από οποιαδήποτε προσφερόμενη σύμβαση CFD· και
ε) ο πάροχος CFD δεν αποστέλλει άμεσα ή έμμεσα ανακοίνωση σε ιδιώτη πελάτη ή δεν δημοσιεύει πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από ιδιώτη πελάτη σχετικά με
τη διάθεση στην αγορά (marketing), διανομή ή πώληση
σύμβασης CFD, εκτός και αν οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν την απαραίτητη προειδοποίηση κινδύνου,
όπως ορίζεται στο παράρτημα II και με τις προϋποθέσεις
του παραρτήματος ΙΙ.
Άρθρο 3
Απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες
καταστρατήγησης
Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή
αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαιτήσεων του
άρθρου 2, μεταξύ άλλων ενεργώντας ως υποκατάστατο
του παρόχου CFD.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της και εφαρμόζεται από την 4η Ιουλίου 2019.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (INITIAL MARGIN
PROTECTION) ANA ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ
α) 3,33 % της ονομαστικής αξίας (notional value) της
σύμβασης CFD όταν το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων
αποτελείται από οποιαδήποτε δύο από τα ακόλουθα νομίσματα: Δολάριο Αμερικής, Ευρώ, Ιαπωνικό Γιεν, Λίρα
Στερλίνα, Δολάριο Καναδά ή Ελβετικό Φράγκο·
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β) 5 % της ονομαστικής αξίας (notional value) του
CFD όταν ο υποκείμενος δείκτης, το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ή το υποκείμενο εμπόρευμα είναι: (ί)
οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους δείκτες μετοχών: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100),
Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40), Deutsche
Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30), Dow Jones
Industrial Average (DJIA), Standard & Poors 500 (S&P
500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ
100 Index (NASDAQ 100), Nikkei Index (Nikkei 225),
Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200
(ASX 200), EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50)· (ii)
ζεύγος νομισμάτων που αποτελείται από τουλάχιστον
ένα νόμισμα που δεν αναφέρεται στο σημείο α) ανωτέρω· ή (iii) χρυσός·
γ) 10 % της ονομαστικής αξίας (notional value) του
CFD όταν ο υποκείμενος δείκτης εμπορευμάτων ή μετοχών είναι δείκτης εμπορευμάτων ή μετοχών που δεν
αναφέρεται στους δείκτες του σημείου β) ανωτέρω·
δ) 50 % της ονομαστικής αξίας (notional value) του
CFD όταν το υποκείμενο μέσο είναι κρυπτό νόμισμα
(cryptocurrency)· ή
ε) 20 % της ονομαστικής αξίας (notional value) του
CFD όταν το υποκείμενο μέσο είναι:
(i) μετοχή· ή (ii) δεν αναφέρεται αλλού στο παρόν παράρτημα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α
Προϋποθέσεις προειδοποίησης κινδύνου
1. Η προειδοποίηση κινδύνου γίνεται με τρόπο που
διασφαλίζει την επαρκή προβολή της ενώ το μέγεθος της
γραμματοσειράς της είναι τουλάχιστον ίσο με το μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς και στην ίδια γλώσσα
με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην ανακοίνωση ή
στις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται.
2. Αν η ανακοίνωση ή οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνονται σε σταθερό μέσο (durable
medium) ή σε ιστοσελίδα, η προειδοποίηση κινδύνου
έχει τη μορφή που προβλέπεται στο τμήμα Β.
3. Αν η ανακοίνωση ή οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε σταθερό μέσο ή σε ιστοσελίδα, η προειδοποίηση κινδύνου έχει τη μορφή που προβλέπεται στο
τμήμα Γ.
4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3,
εφόσον ο αριθμός των χαρακτήρων που περιλαμβάνεται στην προειδοποίηση κινδύνου στη μορφή που
προβλέπεται στο τμήμα Β ή Γ υπερβαίνει τον αριθμό
των χαρακτήρων που επιτρέπεται στους τυποποιημένους όρους τρίτου προσώπου που παρέχει υπηρεσίες
προώθησης στην αγορά (marketing provider), η προειδοποίηση κινδύνου μπορεί αντιθέτως να έχει τη μορφή
που προβλέπεται στο τμήμα Δ.
5. Στην περίπτωση που η προειδοποίηση κινδύνου έχει
τη μορφή που προβλέπεται στο τμήμα Δ, η ανακοίνωση ή οι πληροφορίες πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν
απευθείας σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του παρόχου
CFDs στην οποία περιλαμβάνεται η προειδοποίηση κινδύνου στη μορφή που προβλέπεται στο τμήμα Β.
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6. Η προειδοποίηση κινδύνου περιλαμβάνει επικαιροποιημένο ποσοστό για τις ζημίες που εμφανίζει ο
συγκεκριμένος πάροχος. Υπολογίζεται εν προκειμένω
το ποσοστό των επενδυτικών λογαριασμών CFDs που
παρέχονται σε ιδιώτες πελάτες από τον πάροχο CFD
και οι οποίοι έχασαν χρήματα. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται κάθε τρεις μήνες και καλύπτει τη 12μηνη
περίοδο που προηγείται της ημέρας πραγματοποίησης
του υπολογισμού («12μηνη περίοδος υπολογισμού»). Για
τους σκοπούς του υπολογισμού: α) ένας μεμονωμένος
επενδυτικός λογαριασμός CFD ιδιώτη πελάτη θεωρείται ότι έχει υποστεί ζημιές, αν το ποσό των συνολικών
πραγματοποιηθέντων και μη πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών στις συμβάσεις CFDs που συνδέονται με
τον επενδυτικό λογαριασμό CFD κατά τη διάρκεια της
12μηνης περιόδου υπολογισμού είναι αρνητικό• β) στον
υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη κάθε κόστος που αφορά τις συμβάσεις CFDs και συνδέεται με τον επενδυτικό
λογαριασμό CFD, μεταξύ άλλων το σύνολο των χρεώσεων, των αμοιβών και των προμηθειών γ) τα ακόλουθα στοιχεία εξαιρούνται από τον υπολογισμό: (i) όποιος
επενδυτικός λογαριασμός CFD δεν είχε ανοιχτή θέση σε
σύμβαση CFD συνδεδεμένη με αυτόν τον επενδυτικό
λογαριασμό κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού• (ii) όποια κέρδη ή όποιες ζημίες προκύπτουν από
προϊόντα εκτός των προϊόντων CFDs που είναι συνδεδεμένα με τον επενδυτικό λογαριασμό CFD- (iii) καταθέσεις
κεφαλαίων ή αναλήψεις κεφαλαίων από τον επενδυτικό
λογαριασμό CFD·
7. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 έως 6, αν
κατά την τελευταία 12μηνη περίοδο υπολογισμού, ο πάροχος CFD δεν έχει προσφέρει ανοιχτή θέση σε σύμβαση
CFD που να συνδέεται με επενδυτικό λογαριασμό CFD
ενός ιδιώτη πελάτη, ο εν λόγω πάροχος CFD χρησιμοποιεί την τυποποιημένη προειδοποίηση κινδύνου στη
μορφή που προβλέπεται στα τμήματα Ε έως Ζ, ανάλογα
με την περίπτωση.
ΤΜΗΜΑ Β
Προειδοποίηση κινδύνου από παρόχους CFDs
για σταθερά μέσα και ιστοσελίδες
Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω
τη ς μόχλευσης.
[εμφανίζεται το ποσοστό για κάθε πάροχο] % των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε
CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο.
Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο
με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο
απώλειας των κεφαλαίων σας.
ΤΜΗΜΑ Γ
Συνοπτική προειδοποίηση κινδύνου από παρόχους CFDs
[εμφανίζεται το ποσοστό για κάθε πάροχο ] % των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε
CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο.
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Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των
κεφαλαίων σας
ΤΜΗΜΑ Δ
Προειδοποίηση κινδύνου περιορισμένου αριθμού
χαρακτήρων από παρόχους CFD
[εισάγετε ποσοστό ανά πάροχο] % των λογαριασμών
ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους
σε CFD.
ΤΜΗΜΑ Ε
Τυποποιημένη προειδοποίηση κινδύνου
για σταθερά μέσα και ιστοσελίδες
Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω
της μόχλευσης.
74 % έως 89 % των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών
υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFDs.
Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο
με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο
απώλειας των κεφαλαίων σας.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ
Συνοπτική τυποποιημένη προειδοποίηση κινδύνου
74 % έως 89 % των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών
υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFDs.
Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων σας
ΤΜΗΜΑ Ζ
Τυποποιημένη προειδοποίηση κινδύνου περιορισμένου αριθμού χαρακτήρων
Ποσοστό 74-89 % των λογαριασμών ιδιωτών πελατών
χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Ι

Αποφ. 7Β/847/28.6.2019
(2)
Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά, της διανομής και της πώλησης δυαδικών δικαιωμάτων
προαίρεσης (binary options) σε ιδιώτες πελάτες.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 600/2014.
2. Το άρθρο 21 του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/567.
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3. Το άρθρο 67 παρ. 3 (ια) του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄
14 /2018).
4. Το άρθρο 78 παρ. 1ζ του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄
167/1991).
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄
137/1993), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43 /1994) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995
(ΦΕΚ Α΄ 146/1995).
7. Την απόφαση (ΕΕ) 2018/795 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») σχετικά με
την προσωρινή απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά
(marketing), της διανομής και της πώλησης δυαδικών
δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) σε ιδιώτες
πελάτες στο εσωτερικό της Ένωσης.
8. Την απόφαση (ΕΕ) 2018/1466, με την οποία η ΕΑΚΑΑ
τροποποίησε και ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/795.
9. Την απόφαση (ΕΕ) 2018/2064, με την οποία η ΕΑΚΑΑ
ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/1466.
10. Την απόφαση (ΕΕ) 2019/509, με την οποία η ΕΑΚΑΑ
ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/1466 και την απόφαση (ΕΕ) 2018/2064.
11. Το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική ανησυχία για την
προστασία των επενδυτών από τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή και την πώληση δυαδικών δικαιωμάτων
προαίρεσης (binary options) σε ιδιώτες πελάτες, όπως
διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις της και
ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου α)
(i) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
600/2014.
12. Ότι με τις υφιστάμενες κανονιστικές απαιτήσεις που
ισχύουν βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας δεν αίρεται η
σοβαρή ανησυχία για την προστασία των επενδυτών,
όπως διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις
ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις
της και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου β) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 600/2014. Επιπροσθέτως δεν υφίστανται άλλες
εθνικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του θέματος.
13. Ότι το μέτρο αντιμετωπίζει τη σημαντική ανησυχία
για την προστασία των επενδυτών και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τους επενδυτές,
δυσανάλογες σε σχέση με τα οφέλη του μέτρου, όπως
διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις της
και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου
γ) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
600/2014.
14. Ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προβεί στην
προσήκουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές των
άλλων κρατών μελών και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου δ) της παρ. 2 του άρθρου 42 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

Τεύχος B’ 3024/26.07.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

15. Ότι το μέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις βάρος
υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που παρέχονται από άλλο
κράτος μέλος και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση
του στοιχείου ε) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.
16. Ότι δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν
ενδείξεις ότι υπάρχουν δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης
(binary options) που να ενέχουν σοβαρή απειλή για την
εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της φυσικής γεωργικής αγοράς και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση
του στοιχείου στ) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.
17. Ότι σε περίπτωση που δεν ισχύουν πλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
600/2014, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ανακαλέσει
τους περιορισμούς που τίθενται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.
18. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
Απαγόρευση των δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) για ιδιώτες πελάτες
1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά (marketing),
η διανομή ή η πώληση δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) σε ιδιώτες πελάτες.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ανεξάρτητα
από το εάν διαπραγματεύεται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης, ένα δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης είναι ένα
παράγωγο που πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) Πρέπει να διακανονίζεται σε μετρητά ή μπορεί να
διακανονιστεί σε μετρητά κατόπιν επιλογής ενός από
τους συμβαλλομένους, εκτός αδυναμίας πληρωμής ή
συνδρομής άλλου λόγου καταγγελίας•
β) Προβλέπει μόνο την πληρωμή όταν κλείνει η θέση
(close-out) ή στη λήξη•
γ) Η πληρωμή του περιορίζεται σε: i) ένα προκαθορισμένο σταθερό ποσό ή μηδενικό ποσό, εάν το υποκείμενο στοιχείο του παραγώγου πληροί μία ή περισσότερες προκαθορισμένες προϋποθέσεις, και ii) ένα
προκαθορισμένο σταθερό ποσό ή μηδενικό ποσό, εάν
το υποκείμενο στοιχείο του παραγώγου δεν πληροί μία
ή περισσότερες προκαθορισμένες προϋποθέσεις.
3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν:
α) το δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης για το οποίο το
χαμηλότερο από τα δύο προκαθορισμένα σταθερά ποσά
ισούται τουλάχιστον με τη συνολική πληρωμή που καταβάλλει ο πελάτης ιδιώτης για το δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων προμηθειών, αμοιβών και παρεπόμενων εξόδων συναλλαγής•
β) το δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης πληροί τους ακόλουθους όρους: i) η διάρκεια ισχύος από την έκδοση έως
την ημερομηνία λήξης είναι τουλάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες• ii) διατίθεται στο κοινό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με το
νόμο 3401/2005, όπως ισχύει, ή την οδηγία 2003/71/ΕΚ ή
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τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 • και iii) το δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης δεν εκθέτει τον πάροχο στον κίνδυνο
αγοράς καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του και ο πάροχος
ή οποιαδήποτε οντότητα του ομίλου του παρόχου δεν
πραγματοποιεί κανένα κέρδος ή ζημία από το δυαδικό
δικαίωμα προαίρεσης, πέραν των προμηθειών, αμοιβών
ή παρεπόμενων χρεώσεων συναλλαγής που γνωστοποιούνται προηγουμένως.
Άρθρο 2
Απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες
καταστρατήγησης
Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή
αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαιτήσεων του
άρθρου 1, μεταξύ άλλων, ενεργώντας ως υποκατάστατο
του παρόχου δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της και εφαρμόζεται από την 4η Ιουλίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 100Δ.Σ.
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και
Αλιείας Α.Ε. για το β΄ εξάμηνο του έτους 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των
ανωνύμων εταιρειών».
2. Το π.δ. 406/98 (Φ.Ε.Κ. 286/τ.Α΄/21-12-1998) «Περί
μετατροπής του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
Ν.Π.Δ.Δ. σε ανώνυμη εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 237 του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/τ.Α΄/
11-04-2012) «Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α.
Α.Ε. με ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.».
4. Τον «Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» (ΦΕΚ 8449/τ. Α.Ε.Ε.Π.Ε./14-08-2014).
5. Το «Νέο Καταστατικό Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. τροποποιημένο
και κωδικοποιημένο, ενιαίο κείμενο καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας», (Γ.Ε.Μ.Η. 1195850/24-7-2018).
6. Τις αριθμ. 89159/30-08-2016 (ΦΕΚ 462/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
02-09-2016) και 13507/2-2-2018 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 70/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-2-2018), «Αντικατάσταση
και ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και
μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α.
Α.Ε.)».
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7. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).
8. Την εγκεκριμένη δαπάνη για την υπερωριακή
απασχόληση του προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., για το
έτος 2019, ύψους εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(€ 155.000,00) συνολικά για όλο το έτος 2019, η οποία
έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.,
έτους 2019 (κωδικός 60.00).
9. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών και για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, κρίνεται απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση
του προσωπικού για τους κατωτέρω αναφερόμενους
λόγους και τη διεκπεραίωση των αναφερόμενων κάτωθι
εργασιών :
Α) Ο Ο.Κ.Α.Α. δεν λειτουργεί ως τυπική δημόσια υπηρεσία με συγκεκριμένο ωράριο έναρξης και λήξης εργασιών, αλλά σε 24ωρη βάση, και με πρόσθετες ιδιαιτερότητες που συνδέονται με αστάθμητους παράγοντες
αναφορικά με την άφιξη και διακίνηση των εμπορευμάτων. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης
αντιμετώπισης αναγκών και προβλημάτων, τα οποία δεν
μπορούν να προβλεφθούν, είναι συνήθως εξαιρετικά
επείγοντα, και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των
επιχειρήσεων και κατά συνέπεια την ομαλή διακίνηση
εμπορευμάτων και τροφοδοσία της αγοράς. Στον Οργανισμό υπάρχουν θέσεις οι οποίες καλύπτονται από απασχολούμενους σε εναλλασσόμενες βάρδιες σε 24ωρη
βάση όλες τις ημέρες τις εβδομάδας. Για παράδειγμα,
η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών στις ιχθυόσκαλες λαμβάνει χώρα σε νυχτερινές ώρες, ενώ και η
Κεντρική Αγορά της Αθήνας απασχολεί προσωπικό σε
24ωρη βάση.
Β) Ο μεγάλος όγκος των προς κάλυψη ωρών υπερωριακής απασχόλησης είναι ανελαστικός, αφού καλύπτουν προσωπικό που εργάζεται σε 24ωρη βάση και
τις 7 ημέρες της εβδομάδας. Συνυπολογιζόμενης της
αποχώρησης υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδότησης και
της μη πρόσληψης υπαλλήλων για πάνω από 15 έτη,
οι ώρες πρέπει να καλύπτονται υπερωριακά από τους
υφισταμένους υπαλλήλους. Σημειώνουμε ότι τα 6 τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει πάνω από 20 άτομα
από το προσωπικό.
Γ) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων και η προσφορά νέων υπηρεσιών προς τους μισθωτές και οι δράσεις
υλοποίησης του εγκεκριμένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούν επιπλέον απασχόληση από
το προσωπικό του Οργανισμού.
Δ) Στον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Α.Α., για το έτος 2019
έχει προβλεφθεί και εγκριθεί στον δαπάνη για υπερωρίες, νυκτερινά κ.λπ., ποσού πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(€ 155.000,00) συνολικά για όλο το έτος 2019 (Κωδικός
60.00).
Ε) Δυνάμει της ΔΙΟΔ/Φ62/25/Α3163/26-03-1982
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβερνήσεως και των 9657/339/15-03-1982, 82965
π.ε./24-01-1985 και 20902/29-05-1986 κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου,
καθορίστηκε το ημερήσιο ωράριο εργασίας για τους επί
24ώρου βάσεως εργαζομένους στον Ο.Κ.Α.Α.
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ΣΤ) Δια της διατάξεως του άρθρου 7 παρ. 7 του
ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/τ.Α΄/08-04-1999) ορίζεται ότι το
προσωπικό του Ο.Κ.Α.Α., το οποίο υπηρετούσε κατά τον
χρόνο της μετατροπής σε Α.Ε. «διατηρεί το υφιστάμενο
μισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά».
Ζ) Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. συνολικά 102 ατόμων, είναι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και του περιορισμούς που θέτει
το άρθρο 20 του ν. 4314/2015 συγκεκριμένα, οι ώρες
υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνουν τα σχετικά όρια
που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015, την παρακάτω υπερωριακή απασχόληση
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2019, ήτοι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΕΣ

Κατηγορία α (υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι 22η ώρα)

2.800

Κατηγορία β (για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχεται από 22η ώρα έως
6η πρωινή)

700

Κατηγορία γαα (Κυριακές και εξαιρέσιμες από
6η πρωινή μέχρι 22η ώρα

1.400

Κατηγορία γββ (Κυριακές και εξαιρέσιμες από
22η πρωινή μέχρι 6η πρωινή

105

Κατηγορία δαα (προς συμπλήρωση εβδομα- 14.000
διαίας υποχρεωτικής νυχτερινής εργασίμων)
Κατηγορία δββ (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

7.000

26.005

2. Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και τους Διευθυντές των Υποκαταστημάτων του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
3. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ 100/05-07-2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., αφού έλαβε
υπ΄ όψιν του την προφορική εισήγηση της Διευθύνουσας
Συμβούλου και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2019,
ήτοι από 01-06-2019 μέχρι 31-12-2019, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΕΣ

Κατηγορία α (υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι 22η ώρα)

2.800

Κατηγορία β (για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχεται από 22η ώρα έως
6η πρωινή)

700
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Κατηγορία γαα (Κυριακές και εξαιρέσιμες από
6η πρωινή μέχρι 22η ώρα

1.400

Κατηγορία γββ (Κυριακές και εξαιρέσιμες από
22η πρωινή μέχρι 6η πρωινή

105

Κατηγορία δαα (προς συμπλήρωση εβδομα- 14.000
διαίας υποχρεωτικής νυχτερινής εργασίμων)
Κατηγορία δββ (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

7.000

26.005

2. Εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο του
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες υλοποίησης της απόφασης.
3. Επικυρώνει την παρούσα απόφαση αυθημερόν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άγιος Ιωάννης Ρέντη, 5 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΥΤΗΛΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 101 Δ.Σ.

(4)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό καθαριότητας του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. για το β΄ εξάμηνο
του 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
Έχοντας υπόψη :
1. Τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των
ανωνύμων εταιρειών».
2. Το π.δ. 406/98 (Φ.Ε.Κ. 286/τ.Α΄/21-12-98) «Περί μετατροπής του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
Ν.Π.Δ.Δ. σε ανώνυμη εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 237 του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/τ.Α΄/
11-04-2012) «Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α.
Α.Ε. με ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.».
4. Τον «Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» (ΦΕΚ 8449/τ. Α.Ε.Ε.Π.Ε./14-08-2014).
5. Το «Νέο Καταστατικό Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. τροποποιημένο και
κωδικοποιημένο, ενιαίο κείμενο καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών
Αγορών και Αλιείας», (Γ.Ε.Μ.Η. 1195850/24-7-2018).
6. Τις 89159/30-08-2016 (ΦΕΚ 462/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2-9-2016)
και 13507/2-2-2018 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ
70/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-2-2018), «Αντικατάσταση και ορισμός
Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Δ.Σ.
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.)».
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7. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).
1) Το γεγονός ότι για την κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών και για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, κρίνεται απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση
του προσωπικού για τους κατωτέρω αναφερόμενους
λόγους και τη διεκπεραίωση των αναφερόμενων κάτωθι
εργασιών:
Α) Ο Ο.Κ.Α.Α. δεν λειτουργεί ως τυπική δημόσια υπηρεσία με συγκεκριμένο ωράριο έναρξης και λήξης εργασιών, αλλά σε 24ωρη βάση, και με πρόσθετες ιδιαιτερότητες που συνδέονται με αστάθμητους παράγοντες
αναφορικά με την άφιξη και διακίνηση των εμπορευμάτων. Επίσης αναφέρουμε ότι το ωράριο των α) καταστημάτων πωλήσεως οπωροκηπευτικών (εφοδιασμός και εν
συνεχεία πωλήσεις είναι από 08.00 π.μ. έως 10.00 μ.μ.)
και β) των καταστημάτων πωλήσεως κρέατος από ώρα
11.00 μ.μ. έως 9.00 π.μ. της επομένης ημέρας.
Β) Την 01/06/2017 ο Οργανισμός ανέλαβε εξ΄ ολοκλήρου το έργο καθαρισμού της αγοράς και αποκομιδής
των απορριμμάτων αυτής, το οποίο είχε αναθέσει με
διαγωνισμό σε ιδιωτική εταιρεία με σκοπό να μειώσει το
κόστος καθαρισμού και αποκομιδής των απορριμμάτων
της Αγοράς. Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός διεξήγαγε
διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 63 του ν. 4430/2016, για 30 υπαλλήλους με σύμβαση
ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται καθημερινώς
σε νυκτερινή βάρδια και εν συνεχεία υπερωριακά όποτε
απαιτείται από την φύση της λειτουργίας της Αγοράς.
Αυτή τη στιγμή έχουν καλυφθεί 24 θέσεις.
Γ) Εν συνεχεία την 01/10/2017, ο Οργανισμός, κάνοντας χρήση των ίδιων διατάξεων, ανέλαβε και τον καθαρισμό της Ιχθυόσκαλας Πειραιά, προκειμένου να μειώσει
το κόστος της εργολαβίας, το οποίο εκτελούσε ιδιωτική
εταιρεία. Έτσι, κατόπιν διαγωνισμού προσελήφθησαν
δώδεκα (12) υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Δ) Ο μεγάλος όγκος των προς κάλυψη ωρών υπερωριακής απασχόλησης είναι ανελαστικός, αφού καλύπτουν
το προσωπικό καθαριότητος που εργάζεται σε 24ωρη
βάση και τις 7 ημέρες της εβδομάδας.
Ε) Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω
νόμου: «Για την μισθοδοσία ισχύουν οι διατάξεις που
αφορούν σε όλους τους εργαζόμενους αορίστου ή ορισμένου χρόνου του Δημοσίου τομέα, όπως σήμερα καθορίζονται σύμφωνα με το ν..4354/2015 (Α΄ 176) και τα
προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια …. ενώ υπάγονται
στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντιστοίχως…».
ΣΤ) Ύστερα από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών πρόσληψης, το κόστος της μισθοδοσίας της
καθαριότητας εμφανίζεται στον λογαριασμό 62 «παροχές τρίτων», καθώς σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του
ν.4430/2016 : «…Το κόστος σύναψης των συμβάσεων
αυτών βαρύνει και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος και πρέπει να βρίσκεται εντός των
ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του
προϋπολογισμού τους, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για
την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης». Στον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Α.Α., για το έτος
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2019 έχει προβλεφθεί και εγκριθεί δαπάνη για την καθαριότητα της ΚΑΑ και της Ιχθυόσκαλας Πειραιά, ποσού
ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000)
Ευρώ συνολικά για όλο το έτος 2019 (Κωδικός 62.98),
στον οποίο εμπεριέχονται και οι πάσης φύσεως αμοιβές
του εν λόγω προσωπικού.
Ζ) Δυνάμει της ΔΙΟΔ/Φ62/25/Α3163/26-03-1982
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβερνήσεως και των 9657/339/15-03-1982, 82965
π.ε./24-01-1985 και 20902/29-05-1986 κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου,
καθορίστηκε το ημερήσιο ωράριο εργασίας για τους επί
24ώρου βάσεως εργαζομένους στον Ο.Κ.Α.Α.
Η) Το συνολικό ποσό για υπερωρίες υπαλλήλων ΣΟΧ
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2019 αναμένεται να μην
ξεπεράσει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000,00).
Θ) Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού καθαριότητος του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. είναι σύμφωνη με τις
ρυθμίσεις και του περιορισμούς που θέτει το άρθρο 20
του Ν. 4314/2015 συγκεκριμένα, οι ώρες υπερωριακής
εργασίας δεν υπερβαίνουν τα σχετικά όρια που τίθενται
από την κείμενη νομοθεσία.
Ι) Σημειώνουμε ότι το κόστος από τις τακτικές αμοιβές των εργαζομένων στην καθαριότητα, μαζί με έξοδα
λειτουργίας, συντήρησης κ.λπ. των μηχανημάτων του
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., θα είναι αρκετά μικρότερο από την προϋπολογισθείσα για το έργο αυτό δαπάνη για ανάθεση
του έργου αυτού σε ιδιωτική εταιρεία, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 την παρακάτω υπερωριακή απασχόληση για το προσωπικό καθαριότητος του
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2019, ήτοι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΕΣ

Κατηγορία α (υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι 22η ώρα)

2.900

Κατηγορία β (για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχεται από 22η ώρα έως
6η πρωινή)

400

Κατηγορία γαα (Κυριακές και εξαιρέσιμες από
6η πρωινή μέχρι 22η ώρα

95

Κατηγορία γββ (Κυριακές και εξαιρέσιμες από
22η πρωινή μέχρι 6η πρωινή

190

Κατηγορία δαα (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής εργασίμων)

1450

Κατηγορία δββ (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής και ημερήσια
Κυριακών και εξαιρέσιμων)

900
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ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

5.935

2. Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και τους Διευθυντές των Υποκαταστημάτων του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
3. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ 101/05-07-2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., αφού έλαβε
υπ΄ όψιν του την προφορική εισήγηση της Διευθύνουσας
Συμβούλου και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση για το προσωπικό καθαριότητος του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για το Β΄ εξάμηνο
του έτους 2019, ήτοι από 01-06-2019 μέχρι 31-12-2019,
ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΕΣ

Κατηγορία α (υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι 22η ώρα)

2.900

Κατηγορία β (για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχεται από 22η ώρα έως
6η πρωινή)

400

Κατηγορία γαα (Κυριακές και εξαιρέσιμες από
6η πρωινή μέχρι 22η ώρα

95

Κατηγορία γββ (Κυριακές και εξαιρέσιμες από
22η πρωινή μέχρι 6η πρωινή

190

Κατηγορία δαα (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής εργασίμων)

1450

Κατηγορία δββ (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής και ημερήσια
Κυριακών και εξαιρέσιμων)

900

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

5.935

2. Εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο του
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες υλοποίησης της απόφασης.
3. Επικυρώνει την παρούσα απόφαση αυθημερόν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άγιος Ιωάννης Ρέντη, 5 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΥΤΗΛΙΝΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02030242607190008*

