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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15619/ΕΥΘΥ193
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 55231/ΕΥΘΥ 474 υπουργι−
κής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρε−
σίας Διαχείρισης του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα (ΦΕΚ 949/Β/27.05.2015).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 55231/ΕΥΘΥ 474 υπουρ−
γικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημο−
σίου Τομέα (ΦΕΚ 949/Β/27.05.2015). ................................
Τροποποίηση της µε αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010
(ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης για
τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαί−
ου) µε την επωνυμία Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA»,
όπως ισχύει. ........................................................................................
Καθορισμός της διαδικασίας παροχής της ψηφιακής
υπηρεσίας χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα
των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην
άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Τροποποίηση της με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό
Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρε−
σιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων. ........................................................................
Τροποποίηση της με αριθμό 163/6/9.7.2015 (Β΄ 1607)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Προσωρινή ανα−
στολή των σχετικών με τον τρόπο καταβολής των
κερδών στους παίκτες, διατάξεων, της με αριθμό
129/2/7.11.2015 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. ............................
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουρ−
γίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταί−
ων Νομού Άρτας, για το έτος 2016. ...............................
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση
και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
τριών (3) υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπεριφε−
ρειάρχη Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
για το έτος 2016 (μέχρι 30−06−2016). .............................
Kαθιέρωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου
και ληξιάρχων του Δήμου Αποκορώνου Ν. Χανίων...
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το N. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020 και λοιπές διατάξεις,
και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 8 και 58 παρ. 1 αυτού
(ΦΕΚ Α΄ 265).
3. Το N. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊ−
κό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
5. Την με αριθμό Ε(2007) 5528/9.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
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σιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−
2013» του ΕΣΠΑ 2007−2013, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει κάθε φορά.
6. Την με αριθμό C(2014) 10138 final/17.12.2014 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014−2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/03.09.2014).
8. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) περί ανασύστασης και με−
τονομασίας Υπουργείων και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2222) από−
φαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».
11. Το από 26.01.2016 σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα του
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ.
12. Την από 1/2/2016 εισήγηση − ενημερωτικό σημεί−
ωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων −
ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής
απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
13. Την υπ’ αριθμ. 55231/EΥΘΥ 474 (ΦΕΚ Β΄ 949/27−5−2015)
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ του άρθρου 5 παρ. 2 του N. 4314/2014 και αντι−
κατάσταση της αριθ. οικ. 202/2008 (ΦΕΚ Β΄ 155) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 55231/ΕΥΘΥ 474
υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα, (ΦΕΚ 949/Β/27.05.2015), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 55231/
EΥΘΥ 474 (ΦΕΚ Β΄ 949/27−5−2015) υπουργικής απόφασης
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προσωπικό της ΕΥΔ ανέρχεται σε σαράντα εν−
νέα (49) άτομα και κατανέμεται ως εξής:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
τριάντα εννέα (39) άτομα.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτά
(7) άτομα.
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δύο
(2) άτομα.
Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), ένα
(1) άτομο.»
Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
55231/EΥΘΥ 474 (ΦΕΚ Β΄ 949/27−5−2015) υπουργική από−
φαση.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αριθ 19212
(2)
Τροποποίηση της µε αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010
(ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης για τη
"Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε
την επωνυμία Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA", όπως
ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το N. 3614/2007 "Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2007−2013" (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) −όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει − και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 24.
2. Τα άρθρα 20 και 77 του N. 4270/2014 (Α΄ 143). Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµά−
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις.
3. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
4. Το N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) "Περί ∆ηµο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο
26 αυτού.
5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/22−9−2015) άρθρο 2 σχε−
τικά µε τη µετονοµασία του Υπουργείου Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οι−
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
6. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/23−9−2015) "∆ιορισµός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών".
7. Την αριθ. 105755/14−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού (ΦΕΚ 2222/Β/15−10−2015) σχετικά µε την
ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση,
8. Την από 1 Ιουλίου 2010 Σύµβαση Χρηµατοδότησης
(Funding Agreement) µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατί−
ας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την
εφαρµογή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα και
τη σύσταση και οργάνωση του Ταµείου χαρτοφυλακίου
(κεφαλαίου) JESSICA τηρούµενου από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
9. Την από 4 Ιανουαρίου 2012 τροποποίηση της Σύµβα−
σης Χρηµατοδότησης (Funding Agreement) µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπε−
ζας Επενδύσεων για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας
JESSICA στην Ελλάδα και τη σύσταση και οργάνωση
του Ταµείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA τη−
ρούµενου από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ως
χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα σύµφωνα µε τα ορι−
ζόµενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1828/2006.
10. Την από 1 Ιουλίου 2013 τροποποίηση της Σύµβασης
Χρηµατοδότησης (Funding Agreement) µεταξύ της Ελλη−
νικής ∆ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν−
δύσεων για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας JESSICA
στην Ελλάδα και τη σύσταση και οργάνωση του Ταµείου
χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA τηρούµενου από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηµα−
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τοδοτική µονάδα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
43 παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
11. Την υπ’αριθ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρωπαϊ−
κής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001).
12. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5442/5.11.07 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράµµατος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ’αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράµµατος «Μακεδονίας − Θράκης» όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.
14. Την υπ’αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
15. Την υπ’αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράµµατος «Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος − Ηπείρου»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την υπ’αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5441/05.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράµµατος «∆υτικής Ελλάδας − Πελοποννήσου − Ιονίων
Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση περί της Σύστασης Ταµείου
Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «Ταµείο
Κεφαλαίου JESSICA», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της µε αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010
(ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης περί της
Σύστασης Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την
επωνυµία «Ταµείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει,
ως ακολούθως:
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της µε αριθ. 35996/
ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
"2. Με την από 17 ∆εκεµβρίου 2015 τροποποίηση της
Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Funding Agreement) µεταξύ
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπε−
ζας Επενδύσεων για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας
JESSICA στην Ελλάδα και τη σύσταση και οργάνωση
του Ταµείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA το
συνολικό ποσό που τηρείται σε έντοκο τραπεζικό λογα−
ριασµό, επ’ ονόµατι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων και για λογαριασµό της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
ανέρχεται σε 123.120.095 "
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της µε αριθ. 35996/
ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Για την αποτελεσµατικότερη κινητοποίηση πόρων
και δραστηριοποίηση στη χρηµατοδότηση δράσεων
αστικής ανάπτυξης αποφασίζεται η ένταξη στα αντί−
στοιχα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των παρακάτω
πράξεων µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό για τη
συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης:
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(α) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στη Σύσταση Ταµείου Χαρτο−
φυλακίου JESSICA» δηµόσιας δαπάνης 14.932.305 ευρώ,
εντάσσεται στο ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης, άξονας προ−
τεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
(β) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας
Αττικής στη Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA»
δηµόσιας δαπάνης 48.976.850 ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ
Αττικής, άξονας προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση
Αστικών Περιοχών».
(γ) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Σύσταση
Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA» δηµόσιας δαπάνης
2.543.028 ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ Μακεδονίας − Θρά−
κης, άξονας προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ποιότητα Ζωής στην ΑΜΘ».
(δ) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου στη Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δηµόσιας δαπάνης 618.688 ευρώ εντάσσεται
στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, άξονας προτεραι−
ότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
(ε) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρει−
ας Ηπείρου στη Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δηµόσιας δαπάνης 1.990.606 ευρώ εντάσσε−
ται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος − Ηπείρου,
άξονας προτεραιότητας 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποι−
ότητα Ζωής Ηπείρου».
(στ) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας στη Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυ−
λακίου JESSICA» δηµόσιας δαπάνης 13.700.618 ευρώ
χρηµατοδοτείται από τη εντάσσεται στο ΠΕΠ Μακε−
δονίας − Θράκης, άξονας προτεραιότητας 8 «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Π∆Μ».
(ζ) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων στη Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δηµόσιας δαπάνης 2.087.153 ευρώ εντάσσεται
στο ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας − Πελοποννήσου − Ιονίων
Νήσων, άξονας προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη
και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων».
(η) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας στη Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δηµόσιας δαπάνης 1.026.888 ευρώ εντάσσεται
στο ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας − Πελοποννήσου − Ιονίων
Νήσων, άξονας προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη
και Ποιότητα Ζωής στην Π∆Ε».
(θ) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στη Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δηµόσιας δαπάνης 1.845.038 ευρώ εντάσσεται
στο ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας − Πελοποννήσου − Ιονίων
Νήσων, άξονας προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη
και Ποιότητα Ζωής στην Πελοπόννησο».
(ι) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας στη Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA»
δηµόσιας δαπάνης 20.000.000,00 ευρώ εντάσσεται στο
ΠΕΠ Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος − Ηπείρου, άξονας
προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
Ζωής στη Θεσσαλία».
(ια) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας
Κρήτης στη Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA»
δηµόσιας δαπάνης 12.068.058 ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, άξονας προτεραιότητας 7
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚ».
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(ιβ) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δηµόσιας δαπάνης 2.561.500 ευρώ εντάσσε−
ται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος − Ηπείρου,
άξονας προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποι−
ότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας».
(ιγ) Η πράξη µε τίτλο: «Συµµετοχή του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στη
Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA» δηµόσιας
769.363 ευρώ εντάσσεται στο ΕΠ Περιβάλλον και Αει−
φόρος Ανάπτυξη, άξονας προτεραιότητας 6 «Προστα−
σία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής»."
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 της µε αριθ. 35996/
ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
"Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης εφαρµό−
ζονται οι όροι της από 1 Ιουλίου 2010 Σύµβασης Χρηµα−
τοδότησης (Funding Agreement) µεταξύ της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε−
ων για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας JESSICA στην
Ελλάδα, όπως ισχύει κάθε φορά."
Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010
(ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

F
Αριθ. Δ.Κ.Π. 0002755 ΕΞ 2016
(3)
Καθορισμός της διαδικασίας παροχής της ψηφιακής
υπηρεσίας χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα
των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην
άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 38 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄) «Κώ−
δικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονο−
μικών και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα».
3. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 198/Α΄) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών».
4. To Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Της υπ’ αριθμ. Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού αναφορικά με την ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
6. Της υπ’ αριθμ. Υ27/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού αναφορικά με την ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Τη διαδικασία παροχής της ψηφιακής υπηρεσίας χο−
ρήγησης υποτροφιών από τα έσοδα των κοινωφελών
περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του
Υπουργείου Οικονομικών ως ακολούθως:
Η ψηφιακή υπηρεσία διατίθεται από την διαδικτυακή
πύλη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονομικών www.1.gsis.gr/gspp/portal/el.
Οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν τις προκηρύξεις για την
χορήγηση των ως άνω υποτροφιών στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
www.minedu.gov.gr και στην παραπάνω ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθό−
δου επικοινωνίας υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.
ΠΕ.Ε.Κ.) και πρέπει να είναι πιστοποιημένοι χρήστες του
Taxisnet. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι
ανήλικοι την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική
μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανηλίκου. Η διαδικασία
υποβολής αιτήματος έχει ως ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρε−
σία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ
μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημό−
σιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές
Υπηρεσίες  Κοινωφελείς Περιουσίες  Οι Αιτήσεις
μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και
τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν
για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν τη δημι−
ουργία Αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχ/σης
ΥΠΟΙΚ και στην φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν
υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ότι επιπλέον
ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη:
α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης
Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).
β) Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλουν την αί−
τηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.
γ) Τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και τη Σχολή/Τμήμα
Φοίτησης, εάν είναι φοιτητές ημεδαπού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος.
δ) Τη διεύθυνση διαμονής, την διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας,
εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που
έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα
οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.
ε) Τα στοιχεία του ανηλίκου, τα οποία αναγράφονται
στο θέμα της αίτησης, όταν την αίτηση υποβάλλει ο
έχων την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια αυτού.
στ) Την αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει
της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρώ
τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέ−
σεις χορήγησης της κοινωφελούς περιουσίας για την
οποία υποβάλω την παρούσα αίτηση και αποδέχομαι
τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την
εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων».
ζ) Τη σειρά προτίμησης, σε περίπτωση υποβολής αι−
τήσεων σε περισσότερες της μίας προκηρύξεων.
Με την υποβολή της αίτησης το σύστημα εκδίδει μο−
ναδικό κωδικό αίτησης και την ημερομηνία υποβολής
της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του.
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Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλω−
σης κατά την έννοια και με τις συνέπειες της διάταξης
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
Ενστάσεις υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστή−
ματος που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη κατά
τη διαδικασία υποβολής αίτησης που περιγράφεται
παραπάνω με τη διαφορά ότι ως τύπο αίτησης θα επι−
λεγεί «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ»,
συμπληρώνοντας στις Παρατηρήσεις της ένστασης
τον κωδικό αριθμό της αρχικής αίτησης και τους λό−
γους της ένστασης. Σε περίπτωση που το κείμενο το
οποίο περιγράφει τους λόγους είναι μεγάλο μπορεί να
επισυναφθεί στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση
υπογεγραμμένη επιστολή του ενιστάμενου στην οποία
θα αναφέρονται οι παραπάνω λόγοι.
Όταν οι υπότροφοι υποβάλουν δικαιολογητικά χωρι−
στά από την αρχική αίτηση ακολουθούν την παραπάνω
διαδικασία υποβολής της αίτησης με τη διαφορά ότι ως
τύπο αίτησης επιλέγουν «Υποβολή δικαιολογητικών για
χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» και δηλώνουν στις
Παρατηρήσεις τον κωδικό αριθμό της αρχικής αίτησης.
Τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα που ορίζο−
νται στην εκάστοτε προκήρυξη καθώς και οποιοδήποτε
άλλα στοιχεία σαρώνονται και υποβάλλονται ως ηλε−
κτρονικά αρχεία μορφής PDF.
Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ−
νας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Οργανωτικής και Ακα−
δημαϊκής Ανάπτυξης) ανακτά τα στοιχεία των αιτού−
ντων, τις αιτήσεις, τις ενστάσεις και τα δικαιολογητικά
τους από την εφαρμογή κοινωφελών περιουσιών του
Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου
που απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του
Ν. 4182/2013.
Οι πράξεις που προβλέπονται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του παραπάνω άρθρου του Ν. 4182/2013 για τη
χορήγηση των προκηρυχθεισών υποτροφιών, πίνακες
δικαιουμένων και μη δικαιουμένων συμμετοχής στο δι−
αγωνισμό, αποτελεσμάτων του διαγωνισμού/επιλογής,
απόφαση διορισμού υποτρόφων κ.λπ., αναρτώνται στους
διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ−
νας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι αιτούντες μπορούν να λάβουν γνώση για τις πα−
ραπάνω αναρτημένες πράξεις από την οθόνη της υπο−
βληθείσας ηλεκτρονικά αίτησής τους.
Οι υπότροφοι μετά την σύναψη της σύμβασης υπο−
τροφίας λαμβάνουν προσωποποιημένη πληροφόρηση
από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Περιουσίας ως προς τα στοιχεία της υποτροφίας τους,
τα στοιχεία των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής, τη δυνατότητα είσπραξης των ποσών της
υποτροφίας και βεβαίωση των ετήσιων ποσών που έλα−
βαν από την κοινωφελή περιουσία. Η βεβαίωση αυτή
χορηγείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοι−
νωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και
είναι έγκυρη για φορολογική χρήση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Αριθμ. απόφ. 191/3/11.01.2016
(4)
Τροποποίηση της με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό
Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσι−
ακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ−
χου Παιγνίων.
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του N. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 38) και ιδίως του άρθρου
16 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του N. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 14), το άρθρο 28 του N. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180), το
άρθρο 23 του N. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81), το άρθρο 34
του N. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 287) και το άρθρο 173 του
N. 4261/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107).
β) Του N. 4002/2011 και ιδίως των άρθρων 29 παρ. 2
περίπτωση α΄, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23
παρ. 4 του N. 4141/2013 και του άρθρου 54 παρ. 5 του
N. 4141/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52
παρ. 6 του N. 4021/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 218) και συμπληρώθηκε
με το άρθρο 7 παρ. 20 του N. 4038/2012, όπως ισχύει.
γ) Του N. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 220).
δ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
2. Τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλ−
λήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 444)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συ−
γκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι−
γνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη
με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων
Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 385) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών με την οποία έγιναν δεκτές
οι δηλώσεις παραίτησης του Πρόεδρου και των μελών
της Ε.Ε.Ε.Π. και διορίστηκαν νέος Πρόεδρος και νέα
μέλη, ως και τη με αριθμό 2/69356/004/17.11.2015 (Φ.Ε.Κ.
τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης
843) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία
έγινε δεκτή η παραίτηση μέλους της Ε.Ε.Ε.Π. και διορί−
στηκε νέο μέλος.
3. Την υπ’ αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού
«Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Επο−
πτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2910).
4. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί το
προβλεπόμενο στο άρθρο 29 παρ. 1 του N. 4002/2011
Προεδρικό διάταγμα περί Οργανισμού της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
5. Την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με αριθμό 133/2/3.12.2014
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 3508) και με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Ορ−
γάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών
Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι−
γνίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αριθ−
μό 150/3/3.4.2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 634), 160/5/18.6.2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄
1370), 166/3/23.7.2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1787) και 168/3/30.7.2015
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1959) όμοιες αποφάσεις.
6. Την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμό 133/2/
3.12.2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς
δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή της παραγράφου 21.3
του άρθρου 21 της παραπάνω απόφασης, διότι εκκρε−
μεί, από 19/12/2015, η απόφαση του κατά νόμω αρμο−
δίου Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη στελέχωση
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

της θέσης του Προέδρου και τεσσάρων (4) Μελών της
Ε.Ε.Ε.Π.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.
8. Την από 11/1/2016 εισήγηση του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π.
9. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που
ακολούθησε, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508)
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικά με τον Κανονισμό Ορ−
γάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών
Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι−
γνίων, ως εξής:
1. Η παράγραφος 21.3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«21.3 Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η
επιλογή Προϊσταμένων για τις συσταθείσες με την πα−
ράγραφο 16.1 του άρθρου 16 του Κανονισμού αυτού
θέσεις ευθύνης, θα λάβει χώρα το αργότερο έως την
30η Ιουνίου 2016. Μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων, κατά
τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, και προκει−
μένου να αντιμετωπισθούν άμεσες και επείγουσες υπη−
ρεσιακές ανάγκες, μπορεί, με απόφαση του Προέδρου
της Ε.Ε.Ε.Π., να ανατίθενται τα καθήκοντα Προϊσταμένων
σε προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π.».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 133/2/3.12.2014
(Β΄ 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ
F
Αριθμ. απόφ 191/6/11.01.2016
(5)
Τροποποίηση της με αριθμό 163/6/9.7.2015 (Β΄ 1607)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Προσωρινή ανα−
στολή των σχετικών με τον τρόπο καταβολής των
κερδών στους παίκτες, διατάξεων, της με αριθμό
129/2/7.11.2015 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της περίπτωσης στ) της παραγράφου
2 του άρθρου 6 καθώς και των παραγράφων 3, 4 και 5
του ίδιου άρθρου του N. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως ισχύει.
β) Τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) Κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και
Τουρισμού περί «Πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,
γ) τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385/
29.5.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο
«Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,
δ) τη με αριθμό 1027/9.2.2011 ΠΟΛ (Β΄ 256) απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο [Τρόπος εξόφλησης
ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010
(ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010)],

ε) την από 28/6/2015 (Α΄ 65) Πράξη Νομοθετικού Περι−
εχομένου με τίτλο Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας
όπως ισχύει,
στ) την από 18/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο−
μένου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση
περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά
κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012,
4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (ΦΕΚ Α΄ 84/18.7.2015),
όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων
περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά
κεφαλαίων» (ΦΕΚ Β΄ 1561/24.7.2015),
ζ) τη με αριθμό ΓΔΟΠ0001133ΕΞ2015/Χ.Π.2524 (ΦΕΚ Β΄
1721/17.8.2015) υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις
θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη
μεταφορά κεφαλαίων»,
η) την με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β΄ 3162) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει,
θ) την από 5.1.2016 ηλεκτρονική επιστολή της εται−
ρείας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» (αριθμός
πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στην Ε.Ε.Ε.Π.
ΠΡΠ255050116),
ι) τις έκτακτες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν
στη χώρα,
ια) την προστασία του δημοσίου συμφέροντος,
ιβ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Ε.Ε.Ε.Π.,
ιγ) την από 07/01/2016 εισήγηση του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π.,
ιδ) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της με αριθμό 163/6/9.7.2015
(Β΄ 1607) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Προσωρι−
νή αναστολή των σχετικών με τον τρόπο καταβολής
των κερδών στους παίκτες, διατάξεων της με αριθμό
129/2/7.11.2015 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..», ως ακολούθως:
Α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται, ως εξής:
[2. Εξαιρετικά και για το χρονικό διάστημα ισχύος
της τραπεζικής αργίας που επιβλήθηκε με Πράξη Νο−
μοθετικού Περιεχομένου, το όριο καταβολής κερδών
κερδοφόρων δελτίων ή/και λαχνών, της ΟΠΑΠ Α.Ε., της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε σε με−
τρητά, από τα σημεία πώλησης (πρακτορεία) ή/και από
τα ταμεία του Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε., ανέρχεται, προ φόρων,
στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Στην
περίπτωση που ο κομιστής του κερδοφόρου δελτίου/
λαχνού επιθυμεί τη λήψη βεβαίωσης κερδών, για ποσό
διακοσίων ευρώ (200,00) προ φόρων και άνω, εκδίδεται
από την ΟΠΑΠ Α.Ε., την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και την
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε, ονομαστική τραπεζική εντολή.
Για κέρδη ποσού εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και
ενενήντα εννέα λεπτά (199.99) ευρώ και κάτω, προ φό−
ρων, δεν εκδίδεται βεβαίωση κέρδους και για κέρδη
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ και ένα λεπτό (1.500,01)
και άνω, εκδίδεται υποχρεωτικά ονομαστική τραπεζική
εντολή.]
Η απόφαση αυτή να ισχύει από την έκδοσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 20495
(6)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπη−
ρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων Νομού
Άρτας, για το έτος 2016.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 Ι του N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
2. Την ΠΥΣ αρ. 4/6.2.2015 (ΦΕΚ Α΄ 24).
3. Το άρθρο 56 του N. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93).
4. Την αριθμ. 77912/16422/28−12−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΡ1Γ−ΣΩΛ).
5. Το άρθρο 45 παρ. 1 του N. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85).
6. Τα άρθρα 36, 48, 171 και 176 του N. 3584/2007
(ΦΕΚ Α΄ 143).
7. Το άρθρο 1 παρ. 6 του Νόμου 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126).
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
9. Το άρθρο 1 παρ. 3 γ) της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/
27−06−2006 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 769/27−06−2006) «Καθιέρωση
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».
10. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−02−2007 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄
293/5−03−2007) «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς
Περιφερειών της αρμοδιότητας για τον καθορισμό του
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που
εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων».
11. Την αριθμ. 3862/5−02−2016 βεβαίωση ύπαρξης πί−
στωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αρταίων.
12. Την αριθμ. 19/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αρταίων περί καθιέρωσης 24ωρης
λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου Αρταίων για το έτος 2016, σύμφωνα με την οποία
υπάρχει ανάγκη για την εν λόγω λειτουργία για τους
λόγους που αναφέρονται σε αυτή, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση, κατ’ εξαίρεση από την
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, 24ωρης λειτουρ−
γίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου
Αρταίων Νομού Άρτας, για το έτος 2016, λόγω της ιδιοτυ−
πίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων ανα−
γκών του Δήμου (αποκομιδή απορριμμάτων από το κέ−
ντρο της πόλης και από άλλα σημεία αυτής προ της 6ης
πρωινής −κατά τις νυκτερινές ώρες− καθόσον αργότερα η
προσέλευση των δημοτών και τα σταθμευμένα οχήματα
εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας καθα−
ριότητας, μηχανική οδοσάρωση των δρόμων της πόλης
και των δημοτικών διαμερισμάτων με το σάρωθρο κατά
τις νυκτερινές ώρες −από 12:00 έως 06:00− λόγω έλλειψης
κυκλοφοριακού φορτίου κ.λπ. αναφερόμενα στην ως άνω
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αρταίων).
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων, οικονομικού
έτους 2016, για την οποία υπάρχει εξασφαλισμένη πί−
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στωση, εγγεγραμμένη στους Κ.Α. 20−6012 (45.000,00 €),
20−6051 (7.000,00 €), 20−6022 (2.200,00 €) και 20−6052
(700,00 €) αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 17 Φεβρουαρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 132
(7)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή τρι−
ών (3) υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος
2016 (μέχρι 30−06−2016).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11−04−2012).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15−03−2010)
«Περί Δημοσιονομικής Προσαρμογής», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.Α΄/16−12−2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο−
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
Ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 εγκύκλιο
του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δι−
ατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3429/2015 (176/Α΄).
6. Την αριθμ. 140/2016 απόφαση της Οικονομικής Επι−
τροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (πρακτικό συνεδρίασης
4ο/9−2−2016), για δαπάνη που αφορά σε αμοιβή υπερωρι−
ακής απασχόλησης τριών (3) υπαλλήλων του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας για το α΄ εξάμηνο του
έτους 2016.
7. Την αριθμ. 505/11−02−2016 απόφαση δέσμευσης πί−
στωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016
(μέχρι 30−06−2016) της Περιφέρειας Θεσσαλίας − Π.Ε.
Καρδίτσας.
8. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας για την αντιμετώπιση
των οποίων απασχολούνται τρεις (3) υπάλληλοι πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους κατά τις απο−
γευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
9. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν
να γίνουν εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων,
αποφασίζουμε:
Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση τριών (3) υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπερι−
φερειάρχη Καρδίτσας έως 30−06−2016 (α΄ εξάμηνο 2016)
για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β. Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή
για το έτος 2016 κατά τις απογευματινές ώρες των
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εργάσιμων ημερών έως 30−06−2016 και μέχρι 360 ώρες
συνολικά για τρεις (3) υπαλλήλους του Γραφείου Αντι−
περιφερειάρχη Καρδίτσας ως κατωτέρω:
Υπερωρίες: τρεις (3) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες το
μήνα για έξι (6) μήνες= 3 Χ 20 Χ 6 = 360 ώρες.
Θα ακολουθήσει σχετική απόφαση περί συγκρότησης
συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι
και η κατανομή των ωρών ανά μήνα. Η υπερωριακή
απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν θα υπερβαίνει
ανά εξάμηνο τις 120 ώρες. Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται
στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€),
θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Θεσσαλίας − Π.Ε. Καρδίτσας οικονομικού
έτους 2016, Φορέας 073 − ΚΑΕ 0511.01. Υπεύθυνος για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής
υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Αντιπεριφερει−
άρχης Καρδίτσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. .
Καρδίτσα, 19 Φεβρουαρίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
Αριθ. 21/2016
(8)
Kαθιέρωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου
και ληξιάρχων του Δήμου Αποκορώνου Ν. Χανίων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του N. 4354/2015 “Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων” (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: “Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄
του N. 4354/2015 (176/Α΄) Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
N. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις’’.

4. Το ΦΕΚ 2759/τ.Β΄/15−10−2014 και το ΦΕΚ 798/τ.Β΄/
6−5−2015 για τον ορισμό των έξι (6) ληξιάρχων του Δήμου.
5. Την υπ’ αριθμ. 28/9−3−2015 απόφαση του Δημάρχου
(ΑΔΑ: 7ΩΚΓΩΨΤ−ΘΔΓ) με την οποία ορίζεται υπάλληλος
υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδρι−
άσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Την υπ’ αριθμ. 2576/15/27−1−2016 (ΑΔΑ: ΨΨ6ΩΟΡ1Θ−
Ν2Δ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε
ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αποκορώνου και την υπ’
αριθμ. 381/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αποκορώνου για την ψήφιση του Προϋπο−
λογισμού έτους 2016.
7. Ότι έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις
στον Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2016, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου ερ−
γασίας για το χρονικό διάστημα έως και 31−12−2016 της
πρακτικογράφου που τηρεί τα πρακτικά του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου και των έξι (6) λη−
ξιάρχων του Δήμου στις Δημοτικές Ενότητες Κρυονερί−
δας, Αρμένων, Βάμου, Φρε, Ασή Γωνιάς, Γεωργιούπολης,
η οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως
ανά υπάλληλο. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης
του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η ωριαία αμοιβή θα είναι ίση με εκείνη που καταβάλ−
λεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως
ορίζεται στο άρθρο 20 του N. 4354/2015, για την κάλυψη
των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου και η δαπάνη
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού
έτους 2016 και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 10−6012.002 με
τίτλο “Αποζημίωση πρακτικογράφου Δ.Σ.”, με πίστωση
950,00 €, τον Κ.Α. 10−6012.004 με τίτλο “Αποζημίωση
Ληξιάρχων” με πίστωση 3.600,00 €. Επίσης έχουν προ−
βλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους Κ.Α. 10−6051 με
τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές μόνιμων υπαλλήλων” και
Κ.Α. 10−6052 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου”.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βρύσες, 17 Φεβρουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02005002902160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

