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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1933

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

19 Σεπτεμβρίου 2008
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2008. ..........................................................................................................
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β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Το γεγονός ότι η πινακίδα που τοποθετείται στις
παρόδους των οδών όπου υφίσταται ειδική λωρίδα λε−
ωφορείων και πληροφορεί τους χρήστες της παρόδου
για τη διασταύρωσή τους με αυτήν έχει λάβει εκ λάθους
την αρίθμηση Π−95.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αρίθμηση της πινακίδας, που το−
ποθετείται στις παρόδους των οδών όπου υφίσταται
ειδική λωρίδα λεωφορείων και πληροφορεί τους χρή−
στες της παρόδου για τη διασταύρωσή τους με αυτήν
και περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 4993/395/2003 (ΦΕΚ
217/Β΄) απόφαση «Καθορισμός του τρόπου διαχωρισμού
και σήμανσης των ειδικών λωρίδων λεωφορείων και
τρόλλεϋ», από την λάθος Π−95 στην ορθή Π−103. Κατά
τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει όπως έχει τροποποιηθεί
η παραπάνω απόφαση.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ 47963/6654
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4993/395/2003 απόφασης
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.α) Των παρ. 4 του άρθρ. 52 καθώς και 4 του άρθρ. 10
του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄)
«Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.

Αριθμ. οικ. 36326/4529
(2)
΄Εγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο
Αμανής Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν.2307/1995.
2) Την υπ’ αριθμ. 7/2008 απόφαση του ΔΣ του Δ. Αμα−
νής, με την οποία ζητείται παροχή έγκρισης για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου.
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3) Την από 3.2.2008 βεβαίωση του δικηγόρου Ηλία
Μαλαφή, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση μίσθωσης
έργου.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/234/9936/21.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθμ.
ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 46779/12.8.2008
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και
ειδικότητα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
στο Δ. Αμανής, με ένα οδηγό ασθενοφόρου για χρο−
νικό διάστημα έως δώδεκα μηνών η αμοιβή του οποί−
ου καθορίζεται στο ποσόν των 15.600,00 €, ο οποίος
θα απασχοληθεί με την κίνηση του ασθενοφόρου του
Δ.Αμανής. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον συνήθη
κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας σε
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου,
παρακαλούμε ο Δήμος να ενημερώσει απευθείας το
ΥΠΕΣ, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της κοινο−
ποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ.6 του
ν. 2527/1997 απόφασής μας.
Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτισθεί
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζονται οι τυχόν
αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Με την παρούσα προκύπτει δαπάνη ύψους 15.600,00 €
στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
στο ΔΟΝΑ Δ. Χίου με ένα άτομο ΔΕ1 Διοικητικού για
χρονικό διάστημα έως δώδεκα μηνών και η αμοιβή του
οποίου ανέρχεται στο ποσόν των 15.000,00 € και ο
οποίος θα απασχοληθεί αποκλειστικά με την εκτέλεση
του έργου «Καταγραφή−Οργάνωση του συνόλου των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χίου». Το ανω−
τέρω έργο δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων
των υπαλλήλων του ΟΠΚΔΧ.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας
σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μό−
νιμου, παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο να ενημερώσει
απευθείας το ΥΠΕΣ, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως
της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6
παρ.6 του ν. 2527/1997 απόφασής μας.
Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτισθεί
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζονται οι τυχόν
αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Με την παρούσα προκύπτει δαπάνη ύψους 15.000,00€
που βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2008 του Νομι−
κού Προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Χίος, 22 Αυγούστου 2008

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
Αριθμ. οικ. 36157/4495
(3)
΄Εγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΔΟΝΑ
Δήμου Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2) Την υπ’ αριθμ. 13/2008 απόφαση του ΔΣ του ΔΟΝΑ
Δ. Χίου, με την οποία ζητείται παροχή έγκρισης για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
3) Την από 28.1.2008 βεβαίωση του δικηγόρου Αντω−
νίου Αλοιμόνου, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση μί−
σθωσης έργου.
4) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/234/9936/21.7.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’
αριθμ. ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 46779/12.8.2008
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και
ειδικότητα, αποφασίζουμε:

Χίος, 22 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
Αριθμ. οικ. 36167/4501
(4)
΄Εγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου.

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2) Την υπ’ αριθμ. 13/2008 απόφαση του ΔΣ του ΟΠΚΔΧ,
με την οποία ζητείται παροχή έγκρισης για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου.
3) Την από 1.2.2008 βεβαίωση του δικηγόρου Αντωνίου
Αλοιμόνου, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση μίσθωσης
έργου.
4) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/234/9936/21.7.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’
αριθμ. ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 46779/12.8.2008
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και
ειδικότητα, αποφασίζουμε;
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο ΟΠΚΔΧ με δύο ΔΕ1 Διοικητικού για χρονικό διάστη−
μα δώδεκα μηνών και η αμοιβή των οποίων ανέρχεται
στο ποσόν των 14.000,00 € για τον κάθε ανάδοχο και οι
οποίοι θα απασχοληθούν με τον σχεδιασμό του έργου
«Φεστιβάλ Μαστίχας». Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται
στο συνήθη κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του
ΟΠΚΔΧ.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας
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σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μό−
νιμου, παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο να ενημερώσει
απευθείας το ΥΠΕΣ, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως
της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6
παρ.6 του ν. 2527/1997 απόφασής μας.
Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρτι−
σθούν σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζονται οι
τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναδόχων.
Με την παρούσα προκύπτει δαπάνη ύψους 18.560,00 €
που βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2008 του Νομι−
κού Προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 22 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
Αριθμ. 34932/4337
(5)
΄Εγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δήμο Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2) Την υπ’ αριθμ. 91/2008 απόφαση του ΔΣ του Δ.Χίου,
με την οποία ζητείται παροχή έγκρισης για σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου.
3) Την από 14.4.2008 βεβαίωση της δικηγόρου Γραμ−
ματικής Αλοιμόνου, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση
μίσθωσης έργου.
4) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/258/16006/28.7.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’
αριθμ. ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 47753/12.8.2008
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και
ειδικότητα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δ. Χίου, με τέσσερις (4) εργάτες για το χρονικό
διάστημα Ιουνίου−Αυγούστου 2008 η αμοιβή των οποίων
καθορίζεται στο ποσόν των 15.000,00 € και οι οποίοι θα
απασχοληθούν αποκλειστικά με την δασοπροστασία και
την πυρασφάλεια του Δήμου.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας σε
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου,
παρακαλούμε ο Δήμος να ενημερώσει απευθείας το
ΥΠΕΣ, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της κοινο−
ποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ.6 του
ν. 2527/1997 απόφασής μας.
Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρτι−
σθούν σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζονται οι
τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναδόχων.
Με την παρούσα προκύπτει δαπάνη ύψους 15.000,00 €
στον προϋπολογισμό έτους 2008 του Δήμου Χίου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 22 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
Αριθμ. 36170/4504
(6)
΄Εγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δήμο Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2) Την υπ’ αριθμ. 27/2008 απόφαση του ΔΣ του Δ. Χίου,
με την οποία ζητείται παροχή έγκρισης για σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου.
3) Την από 8.2.2008 βεβαίωση του δικηγόρου Αντωνίου
Αλοιμόνου, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση μίσθωσης
έργου.
4) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/234/9936/21.7.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’
αριθμ. ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 46779/12.8.2008
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και
ειδικότητα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δ. Χίου, α) με ένα ΠΕ3 Πολιτικό Μηχανικό, η αμοι−
βή του οποίου καθορίζεται στο ποσόν των 15.000,00€
ο οποίος θα απασχοληθεί αποκλειστικά με το έργο
«Αποκατάσταση κτιρίων οδού Δημοκρατίας», β) με ένα
ΤΕ19 Πληροφορικής, η αμοιβή του οποίου καθορίζεται
στο ποσόν των 15.000,00 € ο οποίος θα απασχοληθεί
αποκλειστικά με το έργο «Μητροπολιτικό δίκτυο οπτι−
κών ινών Δ. Χίου», γ) με ένα ΠΕΙ Οικονομολόγο, ο οποίος
θα απασχοληθεί αποκλειστικά με το έργο «Υποβολή
μελετών και προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Χίου» και η αμοιβή
του οποίου ανέρχεται στο ποσόν των 15.000,00 € και
δ) με ένα ΔΕΙ Διοικητικού ο οποίος θα απασχοληθεί
αποκλειστικά με το έργο «Εκκαθάριση−τακτοποίηση
του αρχείου του Δήμου Χίου», η αμοιβή του οποίου
ανέρχεται στις 14.000,00 €. Οι ανωτέρω συμβάσεις θα
διαρκέσουν έως δώδεκα μήνες. Τα εν λόγω έργα δεν
ανάγονται στον συνήθη κύκλο καθηκόντων των υπαλ−
λήλων του Δήμου.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας σε
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου,
παρακαλούμε ο Δήμος να ενημερώσει απευθείας το
ΥΠΕΣ, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της κοινο−
ποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ.6 του
ν. 2527/1997 απόφασής μας.
Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρτι−
σθούν σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ, καθορίζονται οι
τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναδόχων.
Με την παρούσα προκύπτει δαπάνη ύψους 59.000,00 €
στον προϋπολογισμό έτους 2008 του Δήμου Χίου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Χίος, 22 Αυγούστου 2008

Χίος, 22 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
Αριθμ. οικ. 36172/4505
(7)
΄Εγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στον
Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Ομηρούπο−
λης Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2) Την υπ’ αριθμ. 7/2008 απόφαση του ΔΣ του Δημο−
τικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ομηρούπολης,
με την οποία ζητείται παροχή έγκρισης για σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου.
3) Την από 7.1.2008 βεβαίωση της δικηγόρου Δέσποινας
Πετρίδη, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση μίσθωσης
έργου.
4) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/234/9936/21.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθμ.
ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 46779/12.8.2008
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και
ειδικότητα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Δ. Ομηρούπολης,
α) με ένα άτομο ΥΕ Εργατών Κήπων, για την εκτέλεση
του έργου «Καθαρισμός, περιποίηση, ευπρεπισμός και
επιμέλεια του κήπου του Σταθμού», β) με ένα άτομο TE
Λογιστών, για την εκτέλεση των λογιστικών εργασιών
του Σταθμού, γ) με ένα άτομο ΔΕ Μαγείρων, που θα
απασχοληθεί με την ετοιμασία του φαγητού του Σταθ−
μού και δ) με ένα άτομο ΠΕ Προσχολικής Αγωγής για
παροχή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Όλες οι
ανωτέρω συμβάσεις θα διαρκέσουν έως δώδεκα μήνες
και η αμοιβή των αναδόχων καθορίζεται στο ποσόν των
20.000,00 € για τον καθένα.
Τα ανωτέρω έργα δεν ανάγονται στον συνήθη κύκλο
καθηκόντων των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας
σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μό−
νιμου, παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο να ενημερώσει
απευθείας το ΥΠΕΣ, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως
της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6
παρ.6 του ν. 2527/1997 απόφασής μας.
Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρτι−
σθούν σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζονται οι
τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναδόχων.
Με την παρούσα προκύπτει δαπάνη ύψους 80.000,00 €
που βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2008 του Νομι−
κού Προσώπου.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
Αριθμ. 34867/4330
(8)
΄Εγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο
ΚΑΠΗ Δήμου Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2) Την υπ’ αριθμ. 7/2007 απόφαση του ΔΣ του ΚΑΠΗ
Δ. Χίου, με την οποία ζητείται παροχή έγκρισης για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
3) Την από 20.3.2008 βεβαίωση του δικηγόρου Γεωρ−
γίου Μαλά, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση μίσθωσης
έργου.
4) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/216/11275/18.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθμ.
ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 45825/12.8.2007
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και
ειδικότητα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
στο ΚΑΠΗ Δ.Χίου με ένα Κοινωνικό Λειτουργό, για χρο−
νικό διάστημα έως δώδεκα μηνών η αμοιβή του οποίου
καθορίζεται στο ποσόν των 14.000,00 €, που θα αναλά−
βει το έργο της Κοινωνικής Υποστήριξης του ΚΑΠΗ. Το
ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο καθη−
κόντων των υπαλλήλων του ΚΑΠΗ Δ. Χίου.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας
σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μό−
νιμου, παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο να ενημερώσει
απευθείας το ΥΠΕΣ, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως
της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6
παρ.6 του ν. 2527/1997 απόφασής μας.
Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτισθεί
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζονται οι τυχόν
αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Με την παρούσα προκύπτει δαπάνη ύψους 14.000,00 €
που βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2008 του Νομι−
κού Προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 22 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
Αριθμ. 34948/4339/3596
(9)
΄Εγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου
στην ΤΕΔΚ Ν. Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2) Την υπ’ αριθμ. 5/2008 απόφαση του ΔΣ της ΤΕΔΚ
Ν. Χίου, με την οποία ζητείται παροχή έγκρισης για
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/234/9936//21.7.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ
33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 46779/12.8.2008 απόφα−
ση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία εγκρίθηκαν
για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και ειδικότητα,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στην ΤΕΔΚ Ν. Χίου, α) με ένα ΔΕ Διοικητικού για χρονι−
κό διάστημα έως δώδεκα μηνών. Το έργο με το οποίο
θα απασχοληθεί είναι: «Συγκέντρωση και οργάνωση
τουριστικών στοιχείων και δεδομένων Δήμων ν. Χίου
για υποστήριξη τους από την ΤΕΔΚ Ν. Χίου» Ν. Χίου,
β) με ένα ΔΕ Διοικητικού για χρονικό διάστημα έως
δώδεκα μηνών. Το έργο με το οποίο θα απασχοληθεί
είναι: «Λήψη και μεταφορά δειγμάτων νερών ανθρώπινης
κατανάλωσης από πηγές υδροδότησης Δήμων προς
έλεγχο από το εργαστήριο της ΤΕΔΚ Ν. Χίου» και γ) με
ένα ΠΕ Χημικό για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μηνών
ο οποίος θα απασχοληθεί αποκλειστικά με το έργο «Χη−
μικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών ανθρώπινης
κατανάλωσης Δήμων Νομού στο εργαστήριο της ΤΕΔΚ
Ν. Χίου». Η αμοιβή των συμβάσεων αυτών ανέρχεται στο
ποσόν των 16.300,00 € για κάθε ανάδοχο.
Τα ανωτέρω έργα δεν ανάγονται στον συνήθη κύκλο
καθηκόντων των υπαλλήλων της ΤΕΔΚ ν. Χίου.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας σε
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου,
παρακαλούμε η ΤΕΔΚ Ν. Χ ίου να ενημερώσει απευθείας
το ΥΠΕΣ, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της κοι−
νοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ.6
του ν. 2527/1997 απόφασής μας.
Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρτι−
σθούν σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζονται οι
τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναδόχων.
Με την παρούσα προκύπτει δαπάνη ύψους 38.900,00 €
στον προϋπολογισμό έτους 2008 της ΤΕΔΚ Ν. Χίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 22 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
Aριθμ. οικ.7364
(10)
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου από το νομικό
πρόσωπο «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΔ Μελικής
Δήμου Μελικής» Νομού Ημαθίας, έτους 2008.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997).
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
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μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), και
γ) του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ/154/1992) ανα−
φορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
2. Την υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/Α΄/
28.12.2006) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο
Δημόσιο Τομέα».
3. Την υπ’ αριθμ. 10/2008 απόφαση διοικητικού συμβου−
λίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΔΔ Μελικής Δή−
μου Μελικής, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
και τη σχετική βεβαίωση του νομικού συμβούλου από την
οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις
έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
4. Το υπ’ αριθμ. οικ.51127/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, με το οποίο γνωστοποιείται ότι με
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/212/11274/18.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ.
33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 45827/12.8.2008 απόφαση
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, εγκρίθηκαν για τους πρωτο−
βάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες είχαν υπο−
βληθεί σχετικά αιτήματα κατά τα οριζόμενα στην υπ’
αριθμ. οικ.348/3.1.2008 εγκύκλιο του, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό προσώπων που είναι απαραί−
τητο να απασχοληθεί με μίσθωση έργου στο Δημοτικό
Παιδικό Σταθμό ΔΔ Μελικής Δήμου Μελικής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα,
ως εξής: Δύο (2) άτομα Βρεφονηπιοκόμους TE
2. Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί,
είναι η φύλαξη και επιμέλεια των νηπίων που φιλοξενεί
το νομικό πρόσωπο.
3. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος.
4. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί στις συμβάσεις που
θα υπογραφούν και δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό
των 17.600 € με το ΦΠΑ (ΚΑ 00.6117).
5. Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΔ Μελίκης Δήμου Μελίκης.
6. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του νο−
μικού προσώπου.
7. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανανέωση ή παρά−
ταση των συμβάσεων που θα συναφθούν στα πλαίσια
της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 21 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Aριθμ. 7173
(11)
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Κ.Α.Π.Η.
Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας, έτους 2008.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997).
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β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ107/Α/1997) και
γ) του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ/154/1992) ανα−
φορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
2. Την υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/Α΄/
28.12.2006) «Αναστολής διορισμών και προσλήψεων στο
Δημόσιο Τομέα».
3. Την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νάουσας για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου και τη σχετική βεβαίωση
του νομικού συμβούλου από την οποία προκύπτει ότι
πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υπο−
κρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
4. Το υπ’ αριθμ. οικ.51116/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, με το οποίο γνωστοποιείται ότι με
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/234/9936/21.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ.
33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 46779/12.8.2008 απόφαση
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, εγκρίθηκαν για τους πρωτο−
βάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες είχαν υπο−
βληθεί σχετικά αιτήματα κατά τα οριζόμενα στην υπ’
αριθμ. οικ.348/3.1.2008 εγκύκλιο του, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό προσώπων που είναι απαραί−
τητο να απασχοληθεί με μίσθωση έργου στο Κ.Α.Π.Η.
Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
681 του Αστικού Κώδικα, ως εξής:
1. α) Δύο (2) άτομα Ιατροί ΠΕ Γηριατρικής, Φυσικής
Ιατρικής και Αποκαταστάσεως Παθολογίας, Γενικής
Ιατρικής κατά προτίμηση και ελλείψει αυτών άλλες ει−
δικότητες, β) Ένα (1) άτομο Φυσιοθεραπευτή−τρία TE,
γ) Ένα (1) άτομο Νοσηλευτή−τρια TE και δ) Ένα (1)
άτομο Οικογενειακή Βοηθό ΥΕ
2. Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί
κατ’ αντιστοιχία, είναι:
α) Καθημερινή κατά το δυνατό παροχή ιατρικών
υπηρεσιών, η φροντίδα για την παραπομπή των μελών
σε άλλες ιατρικές ειδικότητες, η παροχή οδηγιών και
φαρμακευτικής αγωγής και σε έκτακτες περιπτώσεις
θα επισκέπτονται στο σπίτι τους τα μέλη που έχουν
ανάγκη από ιατρική φροντίδα.
β) Η παροχή φυσιοθεραπευτικής αγωγής στο φυσιο−
θεραπευτήριο του Κ.Α.Π.Η.
γ) Η συνταγογράφηση και η προληπτική ιατρική δη−
λαδή μετρήσεις ζάχαρου, πίεσης κλπ.
δ) Επισκέψεις σε οικείες μελών του Κ.Α.Π.Η., ανήμπο−
ρων να μετακινηθούν και φροντίδα για την καθαριότητα
τους, καθώς και για άλλες πρωτεύουσες ανάγκες.
3. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος.
4. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί στις συμβάσεις που
θα υπογραφούν και δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό
των 30.750 € με το Φ.Π.Α. (ΚΑ 15.6117).
5. Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νάουσας.
6. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του
Κ.Α.Π.Η.

7. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανανέωση ή παρά−
ταση των συμβάσεων που θα συναφθούν στα πλαίσια
της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 25 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 4162
(12)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανι−
σμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 2/477/1.7.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του ν. 3606/2007
(ΦΕΚ Α/195/17.8.2007).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005), αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
Αντικείμενο και Ορισμοί
1. Η απόφαση αυτή εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Πολυ−
μερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (εφεξής «ΠΜΔ»)
σε ΑΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυμα ή διαχειριστή αγοράς.
2. Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής νοούνται ως:
(α) «διαχειριστής ΠΜΔ»: ΑΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυμα, ή
διαχειριστής αγοράς που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
ΠΜΔ και
(β) «αρμόδια αρχή»: η Τράπεζα της Ελλάδος όταν δια−
χειριστής του ΠΜΔ είναι πιστωτικό ίδρυμα ή η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς όταν διαχειριστής του ΠΜΔ είναι ΑΕ−
ΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 15 του ν. 3606/2007.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ ο υποψή−
φιος διαχειριστής ΠΜΔ υποβάλλει στην αρμόδια αρχή
αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο Παράρτημα.
2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ η αρμόδια
αρχή εξετάζει εάν:
(α) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα που αιτείται τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ διαθέτουν ανεξάρ−
τητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜΔ,
(β) το πρόσωπο που διευθύνει τις δραστηριότητες
του ΠΜΔ διαθέτει εντιμότητα, φερεγγυότητα, επαρκές
μορφωτικό επίπεδο, επαρκή επαγγελματική εμπειρία
στο χώρο της κεφαλαιαγοράς, καθώς και επαρκείς γνώ−
σεις ως προς τη διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση
πληροφορικών συστημάτων,
(γ) ο διαχειριστής ΠΜΔ διαθέτει κανόνες για τη λει−
τουργία του ΠΜΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 15 του ν.3606/2007 και το άρθρο 3 της απόφασης
αυτής,
(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα που αιτείται τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ λειτουργεί για χρο−
νικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.
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Άρθρο 3
Κανόνες λειτουργίας του ΠΜΔ
1. Οι κανόνες λειτουργίας του ΠΜΔ ρυθμίζουν κατ’
ελάχιστο τα ακόλουθα:
(α) την οργάνωση, τη λειτουργία του ΠΜΔ, καθώς και
τα τεχνικά συστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία
του,
(β) ότι οι κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης έχουν άυλη μορφή και ορίζεται το
μητρώο άυλων τίτλων στο οποίο καταχωρούνται,
(γ) τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να απο−
τελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης,
(δ) τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου
χρηματοπιστωτικά μέσα να αποτελούν αντικείμενο δι−
απραγμάτευσης. Κατ’ ελάχιστον λαμβάνονται υπόψη τα
ακόλουθα κριτήρια:
(αα) η ύπαρξη επαρκούς αριθμού προσώπων που
έχουν στην κατοχή τους το χρηματοπιστωτικό μέσο
κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσής του,
(ββ) η ύπαρξη διαδικασιών λήψης επαρκών πληροφο−
ριών προκειμένου ο διαχειριστής ΠΜΔ να αποφασίζει
την αναστολή της διαπραγμάτευσης ενός χρηματοπι−
στωτικού μέσου,
(ε) τη διαδικασία υπό την οποία τα χρηματοπιστωτικά
μέσα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμά−
τευσης στον ΠΜΔ,
(στ) τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αναφέροντας
τις μεθόδους, τις κατηγορίες και τις ώρες διαπραγμά−
τευσης, τον τρόπο υπολογισμού της τιμής κλεισίματος,
τους μηχανισμούς για τον περιορισμό της διακύμανσης
ενδοσυνεδριακά των τιμών των χρηματοπιστωτικών μέ−
σων, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για την αναστολή
διαπραγμάτευσης, την επαναδιαπραγμάτευση και την
οριστική παύση της διαπραγμάτευσης χρηματοπιστω−
τικών μέσων,
(ζ) τους όρους διενέργειας συναλλαγών στον ΠΜΔ και
τα πρόσωπα που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές
σε αυτόν, καθώς και τις συνέπειες της παραβιάσεως
των κανόνων λειτουργίας του ΠΜΔ,
(η) τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση εταιρι−
κών πράξεων επί κινητών αξιών, οι οποίες αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον ΠΜΔ,
(θ) σε περίπτωση που οι κανόνες προβλέπουν την υπο−
χρέωση δημόσιας πρότασης για αγορά κινητών αξιών
που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ και δεν
είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, να προβλέπο−
νται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που θα
εφαρμόζεται κατά τη δημόσια πρόταση,
(ι) τις υποχρεώσεις των εταιρειών των οποίων οι κι−
νητές αξίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
στον ΠΜΔ, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο και χρόνο
παροχής της περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης
του επενδυτικού κοινού,
(ια) τα κριτήρια που διέπουν την πρόσβαση στον
ΠΜΔ, καθώς και τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες
κατ’ αναλογία της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του
ν.3606/2007,
(ιβ) τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που εφαρμό−
ζονται, ώστε να πληρούνται οι υποχρεώσεις του άρθρου
55 του ν. 3606/2007,
(ιγ) τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς για τη δη−
μοσιοποίηση πληροφοριών, υπό εύλογους εμπορικούς
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όρους, για τις εντολές που εισάγονται και τις συναλ−
λαγές που εκτελούνται στα συστήματά του (κανόνες
προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας)
και αφορούν, πέραν των μετοχών που είναι εισηγμένες
σε οργανωμένη αγορά και τα λοιπά χρηματοπιστωτι−
κά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
στον ΠΜΔ,
(ιδ) τις διαδικασίες ως προς τη δημοσιοποίηση, χω−
ρίς υπαίτια βραδύτητα, κάθε ουσιώδους απόφασης που
αφορά τη λειτουργία του ΠΜΔ, όπως είναι ενδεικτικά
οι αποφάσεις ως προς τη θέση σε διαπραγμάτευση,
αναστολή, επαναδιαπραγμάτευση, οριστική παύση της
διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικού μέσου και την
πραγματοποίηση εταιρικών πράξεων επί κινητών αξι−
ών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
στον ΠΜΔ και
(ιε) τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες εκκαθάρισης
και διακανονισμού των συναλλαγών που καταρτίζονται
στον ΠΜΔ.
2. Ο διαχειριστής ΠΜΔ δημοσιοποιεί τους κανόνες
λειτουργίας του ΠΜΔ, όπως και κάθε τροποποίησή τους,
με κάθε πρόσφορο μέσο και τουλάχιστον με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του. Οι κανόνες λειτουργίας καθώς
και κάθε μεταγενέστερο κωδικοποιημένο κείμενο που
προκύπτει από τροποποίησή τους, υπογράφεται από
τον διαχειριστή του ΠΜΔ, και καταχωρείται σε ειδικό
βιβλίο που τηρείται από τον ίδιο.
Άρθρο 4
Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής
1. Ο διαχειριστής ΠΜΔ υποχρεούται να γνωστοποι−
εί, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην αρμόδια αρχή κάθε
μεταβολή των ουσιωδών στοιχείων βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ΠΜΔ.
2. Ο διαχειριστής ΠΜΔ υποχρεούται να υποβάλει
στην αρμόδια αρχή κάθε τροποποίηση των κανόνων
λειτουργίας του τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την
ημερομηνία που πρόκειται να εφαρμοσθούν.
3. Ο διαχειριστής ΠΜΔ ενημερώνει, χωρίς υπαίτια βρα−
δύτητα, την αρμόδια αρχή για κάθε απόφαση του που
αφορά στη θέση σε διαπραγμάτευση, αναστολή, επανα−
διαπραγμάτευση, οριστική παύση της διαπραγμάτευσης
χρηματοπιστωτικών μέσων και στην πραγματοποίηση
εταιρικών πράξεων κινητών αξιών που αποτελούν αντι−
κείμενο διαπραγμάτευσης στον ΠΜΔ.
Άρθρο 5
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ
από διαχειριστή αγοράς
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ανακαλεί την
άδεια λειτουργίας ΠΜΔ που έχει χορηγηθεί σε διαχει−
ριστή αγοράς εάν:
(α) ο διαχειριστής δεν έχει κάνει χρήση της άδειας
λειτουργίας, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερο−
μηνία χορήγησή της, έχει παραιτηθεί ρητώς από αυτήν
ή ο ΠΜΔ δεν έχει λειτουργήσει για συνεχόμενο χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών,
(β) ο διαχειριστής απέκτησε την άδεια λειτουργίας με
ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον παράνομο
τρόπο,
(γ) ο ΠΜΔ έχει παύσει να πληροί πλέον τις προϋποθέ−
σεις με βάση τις οποίες έλαβε άδεια λειτουργίας,
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(δ) ο διαχειριστής της αγοράς έχει υποπέσει, κατά τη
λειτουργία του ΠΜΔ, σε σοβαρές και επανειλημμένες
παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας για την
κεφαλαιαγορά,
(ε) έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του διαχειρι−
στή αγοράς.
2. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας
λειτουργίας ΠΜΔ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνω−
στοποιεί στο διαχειριστή αγοράς τις διαπιστωθείσες
ελλείψεις ή παραβάσεις, καθώς και την πρόθεση της
να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας
του ΠΜΔ, τάσσοντας του ταυτόχρονα προθεσμία, που
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες
από την παραπάνω γνωστοποίηση, μέσα στην οποία ο
διαχειριστής αγοράς οφείλει να διατυπώσει τις από−
ψεις του και να λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα
κατάλληλα μέτρα για την παύση των παραβιάσεων
ή την άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο
της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις
του διαχειριστή αγοράς και αξιολογήσει τα μέτρα που
έχει λάβει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει
οριστικώς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δικαιολογητικά για την παροχή άδειας λειτουργίας
ΠΜΔ
1. ΑΕΠΕΥ, ή πιστωτικό ίδρυμα που προτίθεται να λάβει
άδεια λειτουργίας ΠΜΔ υποβάλει τα ακόλουθα δικαιο−
λογητικά και στοιχεία:
(α) πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο να
προκύπτει η απόφαση του υποψήφιου διαχειριστή ΠΜΔ
για λήψη άδειας λειτουργίας ΠΜΔ,
(β) κανόνες λειτουργίας ΠΜΔ,
(γ) επιχειρηματικό σχέδιο για τα δύο (2) πρώτα χρόνια
της λειτουργίας του ΠΜΔ, στο οποίο περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, προϋπολογισμός εσόδων − εξόδων και
τα χρηματοοικονομικά μέσα για την υλοποίηση του
σχεδίου,
(δ) το οργανόγραμμα της εταιρείας, στο οποίο απει−
κονίζεται η θέση της υπηρεσίας λειτουργίας ΠΜΔ,
(ε) στοιχεία για το πρόσωπο που διευθύνει τις δρα−
στηριότητες του ΠΜΔ, ειδικότερα:
(αα) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρεί−
ας από το οποίο να προκύπτει ο ορισμός του ως προ−
σώπου που διευθύνει τις δραστηριότητες του ΠΜΔ,
(ββ) βιογραφικό σημείωμα,
(γγ) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,
(δδ) αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό μη
πτωχεύσεως ή εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή
για την αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου και
πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως,

(εε) υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των υποβαλ−
λομένων στοιχείων,
(στ) σύμβαση συνεργασίας με σύστημα εκκαθάρισης
και διακανονισμού το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουρ−
γίας είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε από
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους του ΕΟΧ. Σε περί−
πτωση που το ανωτέρω σύστημα έχει λάβει άδεια λει−
τουργίας από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους του
ΕΟΧ, κατατίθενται και οι κανόνες λειτουργίας του,
(ζ) βεβαίωση από τον διαχειριστή του συστήματος
εκκαθάρισης και διακανονισμού, ότι ο ΠΜΔ πληροί τις
τεχνολογικές και λειτουργικές προϋποθέσεις που απαι−
τούνται για τη διασύνδεση του με το συγκεκριμένο σύ−
στημα εκκαθάρισης και διακανονισμού,
(η) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που η αρμόδια αρχή
κρίνει απαραίτητο.
2. Διαχειριστής αγοράς που προτίθεται να λάβει άδεια
λειτουργίας ΠΜΔ, υποβάλλει πλέον των δικαιολογητι−
κών και στοιχείων της παραγράφου 1 και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά και στοιχεία:
(α) τις οικονομικές καταστάσεις για τις δύο (2) τελευ−
ταίες οικονομικές χρήσεις, εφόσον υφίστανται,
(β) πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς που
διαθέτει ο ΠΜΔ για την ορθή διαχείριση των τεχνικών
λειτουργιών των συστημάτων του, και ιδίως πληροφο−
ρίες σχετικά με τους μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης
για την αντιμετώπιση των κινδύνων δυσλειτουργίας των
συστημάτων,
(γ) περιγραφή των μηχανισμών και των διαδικασιών
της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, των διαδι−
κασιών της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης,
των διαδικασιών της λειτουργίας της διαχείρισης κιν−
δύνων, των όρων εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών
λειτουργιών, την πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις
συμφερόντων και τις διαδικασίες για την τήρηση αρ−
χείων.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2008
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ
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