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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 138/5 (1)
    Τροποποίηση της με αριθμό 115/3/11.07.2014 (Β 2042) της 

Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για 
τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχα−
νημάτων τύπου VLT».

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του 

ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του 
ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 
έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), τις 
διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α 
81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α 163), 
τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α 253) 
και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.4223/2013 
(Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4255/2014 (Α 
89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4261/2014 (Α 
107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν.3051/2002 
(Α220) όπως ισχύει και ιδίως τη διάταξη της παραγρά−
φου 5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό−
τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί−
ων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 
07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), και ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 
2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 
και με τις οποίες ανανεώθηκε η σύνθεση των μελών 
της Ε.Ε.Ε.Π.,
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γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και 
Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τη με αριθμό 90/2/13.1.2014 (Β 190) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιή−
θηκε η με αριθμό 64/3/23.7.2013 (Β 1819) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας 
και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,

ε) τη με αριθμό 115/2/11.07.2014 (Β 2041) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και 
ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παι−
γνιομηχανημάτων τύπου VLT», στο εξής Κανονισμός,

στ) τη με αριθμό 115/3/11.07.2014 (Β 2042) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για τη 
διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημά−
των τύπου VLT»,

ζ) τα αποτελέσματα της με αριθμό 2012/205/GRγνω−
στοποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διε−
ξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων 
τύπου VLT στην Ε.Ε., με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 
98/34/ΕΚ,

η) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ε.Ε.Ε.Π.,

θ) την από 17/12/2014 εισήγηση του Προέδρου 
της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό 
115/3/11.07.2014 (Β 2042) της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνί−
ων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT».

ι) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και τη συζήτηση που 
ακολούθησε, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμό 115/3/11.07.2014 (Β 
2042) της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΤΕΠ) για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παι−
γνιομηχανημάτων τύπου VLT», ως εξής:

1. Στο Τεύχος Προδιαγραφών 1, κεφάλαιο 3, άρθρο 3, 
η παράγραφος 3.4.1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Όλα τα παίγνια πρέπει να καταβάλλουν θεωρητι−
κά κατ’ ελάχιστο το ογδόντα τοις εκατό (80%) κατά 
τη διάρκεια της προσδοκώμενης ζωής του παιγνίου 
(δηλαδή τα προοδευτικά, τα συστήματα μπόνους, τα 
εμπορεύματα κ.λπ. δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στα 
ποσοστιαία κέρδη, εάν είναι εκτός του παιγνίου). Αυτή 
η παράμετρος ελέγχεται μόλις οι κύκλοι παιγνίων φτά−
σουν τον αριθμό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) 
και, κατόπιν αυτού, ανά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) 
κύκλους παιγνίων με βάση τα αποτελέσματα του Κε−
ντρικού Πληροφορικού Συστήματος ή του ΠΣΕΕ.». 

2. Στο τεύχος Προδιαγραφών 1, κεφάλαιο 3, άρθρο 
3, παράγραφος 3.17.1, η περίπτωση δ) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Αν ο παίκτης δεν έχει ολοκληρώσει το παίγνιο ή 
συλλέξει τις μονάδες πίστωσης εντός 5 λεπτών από τη 
στιγμή που έχει ληφθεί το μήνυμα απενεργοποίησης ή 
προέκυψε η συνθήκη απενεργοποίησης, ο παίκτης πρέ−
πει να πληροφορείται ότι το παιγνιομηχάνημα απενερ−
γοποιείται, το παίγνιο, θα ολοκληρώνει αυτόματα τον 
τρέχοντα Κύκλο Παιγνίου με την ολοκλήρωση, έχοντας 
πιστώσει τον παίκτη με τα αντίστοιχα κέρδη. Οι μονάδες 
πίστωσης του παίκτη πρέπει είτε να εκτυπωθούν σε 

ειδική απόδειξη προς εξόφληση ή να πιστωθούν στον 
λογαριασμό του παίκτη, σε συνάρτηση με τον μηχανι−
σμό που χρησιμοποιείται από το σύστημα παιγνίου.».

3. Στο τεύχος Προδιαγραφών 1, κεφάλαιο 3, άρθρο 3, 
η παράγραφος 3.9.9, αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκτός από ένα σύνολο κεντρικών ηλεκτρονικών με−
τρητών οικονομικών δεδομένων που απαιτείται κατά 
τα παραπάνω, κάθε μεμονωμένο παίγνιο που διατίθε−
ται πρέπει να έχει ρυθμισμένους τους μετρητές πίνακα 
πληρωμών «Μονάδες πίστωσης που στοιχηματίστηκαν» 
(δηλαδή ποσό που στοιχηματίστηκε) και «Μονάδες πί−
στωσης που κερδήθηκαν» (δηλαδή κερδισμένο ποσό) σε 
μονάδες πίστωσης ή σε ευρώ. Ακόμα κι αν χαθεί ένα 
δευτερεύον παίγνιο, στους μετρητές που αφορούν μόνο 
το παίγνιο πρέπει να καταγράφεται το αρχικό κερδι−
σμένο ποσό και όχι το ποσό των μονάδων πίστωσης 
που στοιχηματίστηκαν.».

4. Στο τεύχος Προδιαγραφών 3, κεφάλαιο 2, άρθρο 
2, παράγραφος 2.1.1, η περίπτωση β) σχετικά με τους 
Εξυπηρετητές Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ) και τα Συ−
στήματα Επικύρωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επικοινωνία όλων των κρίσιμων δεδομένων που 
ενδέχεται να επηρεάζουν τα έσοδα και δεν έχουν 
ασφαλιστεί κατά τη μετάδοση ή εφαρμογή πρέπει να 
εφαρμόζουν μεθόδους κρυπτογράφησης. Ο αλγόριθμος 
κρυπτογράφησης πρέπει να περιλαμβάνει μεταβλητά 
κλειδιά ή παρόμοια μεθοδολογία για τη διαφύλαξη 
της ασφαλούς επικοινωνίας. Σε γενικές γραμμές, εάν 
χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά, κλειδιά ή φύτρα δεν 
πρέπει να είναι ενσωματωμένα στον κώδικα. Σε περί−
πτωση υιοθέτησης ασύρματου δικτύου επικοινωνίας, 
τα παραπάνω (πιστοποιητικά, κλειδιά ή φύτρα) πρέπει 
να αλλάζουν κάθε έξι μήνες στο πλαίσιο της ομαλής 
διεξαγωγής των επικοινωνιών.».

5. Στο τεύχος Προδιαγραφών 3, κεφάλαιο 3, άρθρο 3, 
παράγραφος 3.13.2, περίπτωση ιβ), η υποπερίπτωση i) 
σχετικά με τους Εξυπηρετητές Συστήματος Παιγνίων 
(ΕΣΠ) και τα Συστήματα Επικύρωσης, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Εμπλοκές κάρτας, εάν ισχύει».
6. Στο τεύχος Προδιαγραφών 3, κεφάλαιο 3, άρθρο 3, 

παράγραφος 3.14.2, οι περιπτώσεις ιστ) και ιζ), σχετικά 
με τους Εξυπηρετητές Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ) και 
τα Συστήματα Επικύρωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ιστ) Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στη λογική περιοχή,
ιζ) Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στη θύρα μετρητών.».
7. Στο τεύχος Προδιαγραφών 3, κεφάλαιο 3, άρθρο 

3, παράγραφος 3.15.2, η περίπτωση γ), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Συγκριτική αναφορά μετρηθέντος και πραγματικού 
Jackpot, εάν ισχύει, με απόδοση των αποκλίσεων σε 
ευρώ και ποσοστό επί τοις εκατό για καθένα από αυτά, 
καθώς και για το σύνολο».

8. Στο Τεύχος Προδιαγραφών 3, κεφάλαιο 3, άρθρο 3, 
παράγραφος 3.16.5, το πρώτο εδάφιο, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η έναρξη της επαλήθευσης μπορεί να πραγματοποι−
είται από το χρήστη ή να ενεργοποιείται από συγκε−
κριμένα σημαντικά συμβάντα στο παιγνιομηχάνημα. Η 
διαδικασία ελέγχου υπογραφής πρέπει να προηγείται 
οποιασδήποτε άλλης λειτουργίας του Παιγνιομηχανή−
ματος. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δεν μπορεί να 
διακόπτεται από καμία άλλη λειτουργία του Παιγνιο−
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μηχανήματος. O ΕΣΠ πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
υποβολής σε επιβεβαίωση της ταυτότητας όλων των 
υφιστάμενων ελεγχόμενων στοιχείων, για τα οποία 
υπάρχει ένα αντίγραφο στο σύστημα, όταν ζητηθεί και 
σε κάθε περίπτωση σημαντικών συμβάντων, όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 3.13 του Τεύχους 3 των Τε−
χνικών Προδιαγραφών.».

9. Στο τεύχος Προδιαγραφών 4, κεφάλαιο 3, άρθρο 
3, παράγραφος 3.1.1, η περίπτωση β), σχετικά με το Κε−
ντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η επικοινωνία όλων των κρίσιμων δεδομένων που 
ενδέχεται να επηρεάζουν τα έσοδα και δεν έχουν 
ασφαλιστεί κατά τη μετάδοση ή εφαρμογή πρέπει να 
εφαρμόζουν μεθόδους κρυπτογράφησης. Ο αλγόριθμος 
κρυπτογράφησης πρέπει να περιλαμβάνει μεταβλητά 
κλειδιά ή παρόμοια μεθοδολογία για τη διαφύλαξη 
της ασφαλούς επικοινωνίας. Σε γενικές γραμμές, εάν 
χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά, κλειδιά ή φύτρα δεν 
πρέπει να είναι ενσωματωμένα στον κώδικα. Σε περί−
πτωση υιοθέτησης ασύρματου δικτύου επικοινωνίας, 
τα παραπάνω (πιστοποιητικά, κλειδιά ή φύτρα) πρέπει 
να αλλάζουν κάθε έξι μήνες στο πλαίσιο της ομαλής 
διεξαγωγής των επικοινωνιών.».

10. Στο τεύχος Προδιαγραφών 4, κεφάλαιο 3, άρθρο 
3, παράγραφος 3.2.2, περίπτωση ιβ), η υποπερίπτωση i 
σχετικά με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ), 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Εμπλοκές κάρτας, εάν ισχύει»
11. Στο τεύχος Προδιαγραφών 4, κεφάλαιο 3, άρθρο 3, 

παράγραφος 3.3.2, οι περιπτώσεις ιστ) και ιζ), σχετικά 
με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ), αντικα−
θίσταται ως εξής:

«ιστ) Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στη λογική πε−
ριοχή,

ιζ) Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στη θύρα μετρη−
τών.».

12. Στο τεύχος Προδιαγραφών 6, κεφάλαιο 2, άρθρο 
2, παράγραφος 2.2.7, η περίπτωση γ), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Οι κάρτες πρέπει να φέρουν έναν μοναδικό κωδικό, 
τουλάχιστον 16ψήφιο, ο οποίος θα προέρχεται από μια 
σειρά αριθμών. Κάθε εκδότης πρέπει να αναφέρει στην 
Ε.Ε.Ε.Π. τις σειρές αριθμών που χρησιμοποιεί ή σκοπεύει 
να χρησιμοποιήσει.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 138/3 (2)
    Τροποποίηση της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) από−

φασης της Ε.Ε.Ε.Π.,όπως τροποποιήθηκε και κωδι−
κοποιήθηκε με τη με αριθμό 103/7/25.4.2014 (Β 1127) 
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει, με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ».

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του 

ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του 
ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τρο−
ποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως 
και 26 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις 
των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α 81), τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α 163), τις 
διατάξεις του άρθρου 106 του ν.4209/2013 (Α 253) και 
τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.4223/2013 (Α 
287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4255/2014 (Α 89), 
τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4261/2014 (Α 107) και 
συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220)» 
όπως ισχύει και ιδίως τη διάταξη της παραγράφου 5 
του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α 180). 

2. Τις διατάξεις του ν.4070/2012 (Α 82) καθώς και του 
ν.3471/2006 (Α 133), όπως ισχύουν.

3. Τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό−
τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με 
αριθμό 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με 
αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε 
η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π..

4. Τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοι−
νή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και 
Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.)».

5. Τη με αριθμό 90/2/13.1.2014 (Β 190) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιή−
θηκε η με αριθμό 64/3/23.7.2013.(Β 1819) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας 
και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει.

6. Τη με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη 
με αριθμό 103/7/25.4.2014 (Β 1127) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 
και ισχύει, με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑ−
ΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ».

7. Την από 17.12.2014 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. 
με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 
2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε και 
κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 103/7/25.4.2014 (Β 1127) 
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει, με τίτλο ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕ−
ΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ».

8. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π..

9. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας και τη συζήτηση που 
ακολούθησε, αποφασίζουμε :

Τροποποιούμε τη με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) από−
φαση της Ε.Ε.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποι−
ήθηκε με τη με αριθμό 103/7/25.4.2014 (Β 1127) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει, με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ−
ΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ» ως προς το άρθρο 33 το 
οποίο αντικαθίσταται ως εξής :

[Άρθρο 33
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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2. Εξαιρετικά, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται 
να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις των κάτωθι διατά−
ξεων :

2.1 Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014: α) της παραγράφου 
9 του άρθρου 5 του παρόντος, εφόσον τα μέσα διε−
ξαγωγής κλήρωσης χρησιμοποιούνται ήδη από φορέα 
διεξαγωγής κληρώσεων που νομίμως διεξάγει τυχερά 
παίγνια κληρώσεων σε κράτος μέλος της ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του ενιαίου οικονομικού χώρου ή της ΕΖΕΣ, β) 
της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος, γ) του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 22 
του παρόντος, δ) του τελευταίου εδαφίου της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 22 του παρόντος και ε) του στοιχείου 
στ) της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του παρόντος.

2.2 Μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, των άρθρων 11 έως 
και 14, αναφορικά με τους πλανόδιους πωλητές].

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 139/2 (3)
    Τροποποίηση της με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225), Δι−

όρθωση Σφαλμάτων (Β 3337), απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. 
με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου 
Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με 
Παιγνιομηχανήματα». 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του 

ν.3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του 
ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 
έως και 26 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α 14), τις 
διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν.4141/2013 (Α 
81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4170/2013 (Α 163), 
τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.4209/2013 (Α 253), 
τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.4223/2013 (Α 
287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4255/2014 (Α 89), 
τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4261/2014 (Α 107) και 
συμπληρωματικά, τις διατάξεις του ν.3051/2002 (Α 220) 
όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό−
τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί−
ων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με 
αριθμό 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με 
αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε 
η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,

γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή 
απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τη με αριθμό 46/4/05−04−2013 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., 
με την οποία εγκρίθηκαν ο Απολογισμός του Έργου 
της για το έτος 2012 και το Σχέδιο Δράσης για την 
περίοδο 2013−2015,

ε) τη με αριθμό 52115/1009/3.12.2012 (Β 3324) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Καθορισμός τελών 

και παραβόλων για τη διεξαγωγή τεχνικών − ψυχαγωγι−
κών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα»,

στ) τη με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225), Διόρθωση 
Σφαλμάτων (Β 3337), απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: 
«Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρο−
νικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομη−
χανήματα»,

ζ) την ανάγκη τροποποίησης της ως άνω υπό στοιχείο 
ζ) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με βάση τα νέα δεδομένα και 
τις διαπιστώσεις που προέκυψαν στην πράξη, από τη 
μέχρι σήμερα εφαρμογή της,

η) την από 13/1/2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. 
με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 
3225), Διόρθωση Σφαλμάτων (Β 3337), απόφασης της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και 
ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνί−
ων με Παιγνιομηχανήματα»,

θ)το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

ι) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και τη συζήτηση που 
ακολούθησε, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 
3225), Διόρθωση Σφαλμάτων (Β 3337), απόφασης της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού Διεξα−
γωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών−Ψυχαγωγι−
κών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα», ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 21.4.2 του άρθρου 21 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων 
είναι νόμιμος, ελεγχόμενος, εποπτευόμενος και ασφα−
λής χώρος κύριας χρήσης, στον οποίο επιτρέπεται η 
εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης Ηλεκτρονικών 
Τεχνικών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων ή νόμιμος, ελεγχόμε−
νος, εποπτευόμενος και ασφαλής υπαίθριος χώρος του 
Καταστήματος.».

2. Η παράγραφος 21.5.2 του άρθρου 21 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων 
είναι νόμιμος, ελεγχόμενος, εποπτευόμενος και ασφα−
λής χώρος κύριας χρήσης, στον οποίο επιτρέπεται η 
εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης Ηλεκτρονικών 
Τεχνικών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων ή νόμιμος, ελεγχόμε−
νος, εποπτευόμενος και ασφαλής υπαίθριος χώρος του 
Καταστήματος.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2615/106 (4)
    Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ' αποκοπή χορηγή−

ματος για καθαριότητα της Περιφερειακής Ενότη−
τας Λέσβου καθώς και των Διευθύνσεων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα από 
01−02−2015 έως και 31−03−2016.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/7−6−10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Το Ν. 2362/1995 (άρθρα 21 και 22α) «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ−
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Ν. 3871/2010 (αρθ. 21 και 23).

3. Το Π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βο−
ρείου Αιγαίου».

4. Το Νόμο 2314/1953 «Περί καθαρισμού Δημοσίων Κα−
ταστημάτων».

5. Το Ν. 2762/1998 (άρθ.12 παρ.4) «Περί Οικονομικών 
Πόρων OTA».

6. Του Π.δ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες (Α/194).

7. Το με αριθ. πρωτ. 2/80427/0026/30−11−2012 έγγραφο 
του Γ.Λ.Κ. − Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 
με θέμα «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 
προϋπολογισμού των Περιφερειών».

8. Τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρ. 
41/2004, IV Τμ. Ε.Σ.), «Η ανάθεση με σύμβαση έργου από 
το Κράτος ή ν.π.δ.δ. των εργασιών καθαρισμού δημο−
σίων υπηρεσιών σε ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, 
επιτρέπεται, μόνο στην περίπτωση που η αμοιβή του 
αναδόχου δεν υπερβαίνει τη δαπάνη πληρώσεως των 
κενών οργανικών θέσεων. Παρέπεται δε ότι, αν δεν 
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις υπαλλήλων καθα−
ριότητας, η διάταξη του αρθρ. 37 του ν. 2072/1992 δεν 
μπορεί να τύχει εφαρμογής».

9. Το με αριθ. πρωτ. 2/74839/0026/10−10−2012 (ΑΔΑ 
Β437Η−Γ2Ξ) έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού & 
Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του 
Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: «Πάγιο κατ’ αποκοπή 
χορήγημα για καθαριότητα».

10. Το με αριθ. πρωτ. 2/56119/0026/11/20−02−2012 έγγρα−
φο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής 
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Υπουργείου Οικονο−
μικών, με το οποίο οι οικείες Περιφέρειες δύνανται να 
θεσπίζουν με απόφαση των Περιφερειακών τους Συμ−
βουλίων πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας 
για τις αντίστοιχες ανάγκες τους, εφόσον δε μπορεί να 
καλυφθούν κατ' άλλο τρόπο (αρθρ. 37 του ν. 2072/1992), 
καθώς και το αριθ. 2/60992/0026/20−12−2012 έγγραφο 
της ίδιας Δ/νσης.

11. Το υπ’ αριθ. 41272/1968/25−08−2014 έγγραφο της οι−
κείας Δ/νσης Διοικητικού από το οποίο προκύπτει ότι 
στην ΠΕ Λέσβου δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος με ει−
δικότητα ΥΕ προσωπικού καθαριότητας, ούτε υπάρχουν 
κενές οργανικές θέσεις ΥΕ προσωπικού καθαριότητας 
παρά μόνο μία θέση ΥΕ βοηθητικού προσωπικού που 
εκτελεί χρέη προσωπικού καθαριότητας στο κεντρικό 
κτίριο της ΠΕ Λέσβου επί της Κουντουριώτου 1 και ανή−
κει στη Δ/νση Διοίκησης και η οποία δεν επαρκεί για την 
καθαριότητα του συνόλου των κτιρίων της ΠΕ Λέσβου.

12. Την υπ’ αριθ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/ 
25.05.2012) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί 
«Καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων 
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 162, του Ν.3852/2010
14. Την από 14−01−2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικο−

νομικού της ΠΕ Λέσβου, περί ύπαρξης εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΠΒΑ έτους 2015 
στον φορέα 0390 και ΚΑΕ 1232 ποσού 36.561,69 € για κατ’ 
αποκοπή χορήγημα για την καθαριότητα των υπηρεσιών 

της ΠΒΑ της ΠΕ Λέσβου από 01/02/2015 έως 31/12/2015, 
καθώς και ότι η Δ/νση Οικονομικού θα μεριμνήσει για 
τη σχετική δαπάνη ποσού 9.971,37€ για το χρονικό δι−
άστημα 01/01/2016 έως 31/03/2016 στον προϋπολογισμό 
της ΠΒΑ έτους 2016.

15. Το ΦΕΚ 2769/Β΄/16−10−2014 περί μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου

16. την με αριθ. 27/22−03−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία δαπάνες στέγασης 
(με μίσθωση) των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών 
καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών 
των υπηρεσιών αυτών εξακολουθούν για το έτος 2011 
και μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος, να εντάσ−
σονται στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών σύμ−
φωνα και με την παρ. 3, του αρθρ. 283, του Ν.3852/2010.

17. Τις ανάγκες για την καθαριότητα των εν θέματι 
υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε θέσπιση παγίου κατ’ αποκοπή χορη−
γήματος καθαριότητας για τη χρονική περίοδο από 
01−02−2015 έως 31−03−2016 συνολικού ποσού 46.533,06€ 
(36.561,69€ για το έτος 2015 και 9.971,37€ για το έτος 
2016), με το οποίο αντιμετωπίζονται οι ανάγκες κα−
θαριότητας των Διευθύνσεων και Τμημάτων, που υπά−
γονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου καθώς και 
των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Η 
δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 0390 ΚΑΕ 1232 του προ−
ϋπολογισμού της ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ, οικονομικού έτους 2015.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται αποκλειστικά και 
μόνο με χρηματικά εντάλματα στους υπεύθυνους − δικαι−
ούχους του χορηγήματος καθαριότητας για την πληρω−
μή δαπανών καθαρισμού των κτιρίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου καθώς και των Διευθύνσεων Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την απόφαση 
αρίθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) του 
Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την λήξη του τρέχοντος 
έτους οι υπεύθυνοι − δικαιούχοι του χορηγήματος καθα−
ριότητας, ως υπεύθυνοι διαχειριστές των πιστώσεων αυ−
τών υποχρεούνται να αποδώσουν λογαριασμό σωστής 
διαχείρισης τους, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά 
στη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΕ Λέσβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 14 Ιανουαρίου 2015 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

F
Αριθμ. 2881/54 (5)
   Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ’ αποκοπή χορηγή−

ματος για την καθαριότητα των Τμημάτων, που υπά−
γονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου καθώς 
και γραφείων που υπάγονται στις Διευθύνσεις Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το χρονικό διά−
στημα από 01−03−2015 έως και 31−03−2016.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/7−6−10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Το Ν. 2362/1995 (άρθρα 21 και 22α) «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ−
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Ν. 3871/2010 (αρθ. 21 και 23).

3. Το Π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βο−
ρείου Αιγαίου».

4. Το Νόμο 2314/1953 «Περί καθαρισμού Δημοσίων Κα−
ταστημάτων».

5. Το Ν. 2762/1998 (άρθ.12 παρ.4) «Περί Οικονομικών 
Πόρων OTA».

6. Του Π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες (Α/194).

7. Το με αριθ. πρωτ. 2/80427/0026/30−11−2012 έγγραφο 
του Γ.Λ.Κ. − Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 
με θέμα «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 
προϋπολογισμού των Περιφερειών».

8. Τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρ. 
41/2004, IV Τμ. Ε.Σ.), «Η ανάθεση με σύμβαση έργου από 
το Κράτος ή ν.π.δ.δ. των εργασιών καθαρισμού δημο−
σίων υπηρεσιών σε ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, 
επιτρέπεται, μόνο στην περίπτωση που η αμοιβή του 
αναδόχου δεν υπερβαίνει τη δαπάνη πληρώσεως των 
κενών οργανικών θέσεων. Παρέπεται δε ότι, αν δεν 
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις υπαλλήλων καθα−
ριότητας, η διάταξη του αρθρ. 37 του ν. 2072/1992 δεν 
μπορεί να τύχει εφαρμογής».

9. Το με αριθ. πρωτ. 2/74839/0026/10−10−2012 (ΑΔΑ 
Β437Η−Γ2Ξ) έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού & 
Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του 
Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: «Πάγιο κατ' αποκοπή 
χορήγημα για καθαριότητα».

10. Το με αριθ. πρωτ. 2/56119/0026/11/20−02−2012 έγγρα−
φο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρ−
μογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Υπουργείου 
Οικονομικών, με το οποίο οι οικείες Περιφέρειες δύ−
νανται να θεσπίζουν με απόφαση των Περιφερειακών 
τους Συμβουλίων πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα καθα−
ριότητας για τις αντίστοιχες ανάγκες τους, εφόσον δε 
μπορεί να καλυφθούν κατ’ άλλο τρόπο (αρθρ. 37 του 
Ν. 2072/1992), καθώς και το αριθ. 2/60992/0026/20−12−2012 
έγγραφο της ίδιας Δ/νσης.

11. Το υπ’ αριθ. 41272/1968/25−08−2014 έγγραφο της οι−
κείας Δ/νσης Διοικητικού από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν υπηρετεί υπάλληλος στην ΠΕ Λήμνου με ειδικότητα 
Υ.Ε προσωπικού καθαριότητας, ούτε υπάρχει αντίστοιχη 
κενή οργανική θέση.

12. Την υπ’ αριθ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/ 
25.05.2012) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί 
«Καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων 
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 162, του Ν.3852/2010
14. Την από 15−01−2015 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικο−

νομικού της ΠΕ Λέσβου, περί ύπαρξης εγγεγραμμένης 

πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΠΒΑ έτους 2015 
στον φορέα 1072 και ΚΑΕ 1232 ποσού 12.000,00 € για κατ’ 
αποκοπή χορήγημα για την καθαριότητα των υπηρεσιών 
της ΠΒΑ της ΠΕ Λήμνου από 01/03/2015 έως 31/12/2015, 
καθώς και ότι η Δ/νση Οικονομικού θα μεριμνήσει για 
τη σχετική δαπάνη ποσού 3.600,00 € για το χρονικό 
διάστημα 01/01/2016 έως 31/03/2016 στον προϋπολογισμό 
της ΠΒΑ έτους 2016.

15. Το ΦΕΚ 2769/Β΄/16−10−2014 περί μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου

16. την με αριθ. 27/22−03−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία δαπάνες στέγασης 
(με μίσθωση) των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών 
καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών 
των υπηρεσιών αυτών εξακολουθούν για το έτος 2011 
και μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος, να εντάσ−
σονται στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών σύμ−
φωνα και με την παρ. 3, του αρθρ. 283, του Ν.3852/2010.

17. Τις ανάγκες για την καθαριότητα των εν θέματι 
υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε θέσπιση παγίου κατ’ αποκοπή χορη−
γήματος καθαριότητας για τη χρονική περίοδο από 
01−03−2015 έως 31−03−2016 συνολικού ποσού 15.600,00€ 
(12.000,00€ για το έτος 2015 και 3.600,00 € για το έτος 
2016), με το οποίο αντιμετωπίζονται οι ανάγκες καθαριό−
τητας των Τμημάτων, που υπάγονται στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λήμνου καθώς και γραφείων που υπάγονται 
στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 1072 ΚΑΕ 1232 του 
προϋπολογισμού της ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ της Περιφέρειας Βο−
ρείου Αιγαίου, οικονομικού έτους 2015.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται αποκλειστικά και 
μόνο με χρηματικά εντάλματα στους υπεύθυνους − δικαι−
ούχους του χορηγήματος καθαριότητας για την πληρω−
μή δαπανών καθαρισμού των κτιρίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Λήμνου καθώς και γραφείων που υπάγονται 
στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 
(ΦΕΚ 1741/Β΄/25.05.2012) του Υπουργείου Οικονομικών.

Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους οι υπεύθυνοι −
δικαιούχοι του χορηγήματος καθαριότητας, ως υπεύθυ−
νοι διαχειριστές των πιστώσεων αυτών υποχρεούνται 
να αποδώσουν λογαριασμό σωστής διαχείρισής τους, 
υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά στη Διεύθυνση 
Οικονομικού της ΠΕ Λέσβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 15 Ιανουαρίου 2015

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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