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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1023 (1)
  Υπερωριακή απασχόληση για το προσωπικό της Γενι−

κής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έρ−
γου για το β' εξάμηνο του έτους 2014. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27−10−

2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012 − 2015» (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως ισχύει.

β) του άρθρου 55 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

γ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 112/Α/13.7.2010).

δ) του Ν. 4109/2013(ΦΕΚ Α΄ 16) «Κατάργηση και συγχώ−
νευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύ−

τερου Δημοσίου τομέα−Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει.

ε) του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν 
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι−
καίου» (Φ.Ε.Κ. 191/Α/30.8.1988) όπως συμπληρώθηκε με 
το ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με 
στόχους, μέτρηση της v. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 44/Α/11.2.2004).

στ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/22.4.2005) όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ243/31−1−2013 Πρωθυπουργική 
Απόφαση «Διορισμός του Δημήτριου Βαρτζόπουλου 
ως Γενικός Γραμματέας Συντονισμού» (ΦΕΚ 43/τ.
ΥΟΔΔ/05.02.2013).

3. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24.4.2009 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ».

4. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 
κανονικού ωραρίου ορισμένο προσωπικό μόνιμο και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω εκτάκτων και 
επειγουσών αναγκών.

5. Τις αυξημένες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμ−
ματείας Συντονισμού έτσι όπως προκύπτουν από τις 
διατάξεις του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 16), όπως ισχύει, 
ειδικότερα:

α) Καταρτίζει το πρόγραμμα εφαρμογής του κυβερ−
νητικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες 
δράσεις ανά Υπουργείο για την εφαρμογή των αποφά−
σεων των κυβερνητικών οργάνων, περιλαμβανομένης 
της υποβοήθησης τους για την προπαρασκευή της 
νομοθετικής παραγωγής, καθώς και την παρακολού−
θηση εφαρμογής των κειμένων διατάξεων μετά τη δη−
μοσίευση τους. Για την κατάρτιση του προγράμματος 
λαμβάνεται υπόψη ο προγραμματισμός (σχέδιο δράσης) 
του κάθε Υπουργείου, ο οποίος υποβάλλεται εντός του 
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πρώτου τριμήνου κάθε έτους στη Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού. Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων πε−
ριλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τους στόχους, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τις απαιτούμενες δράσεις 
με χρονοδιάγραμμα και μέσα εκτέλεσης, με την κο−
στολόγηση τους, τα τυχόν συναρμόδια Υπουργεία που 
εμπλέκονται στις δράσεις, καθώς και τα υπεύθυνα ανά 
δράση στελέχη. Επίσης, περιλαμβάνουν σε ξεχωριστή 
ενότητα ετήσιο πρόγραμμα απλούστευσης υφιστάμε−
νων διοικητικών διαδικασιών και μείωσης διοικητικών 
επιβαρύνσεων.

β) Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος 
καθόλα τα στάδια, ελέγχει την τήρηση του, σύμφωνα με 
τα χρονοδιαγράμματα και επεμβαίνει στις περιπτώσεις 
που διαπιστώνονται αποκλίσεις. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες διαπιστώνεται ανάγκη διορθωτικών επεμβάσεων 
ή ανασχεδιασμού δράσεων, προωθεί τις απαιτούμενες 
ενέργειες σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα κατά πε−
ρίπτωση Υπουργεία.

γ) Διενεργεί τον απαιτούμενο συντονισμό για την κατά 
τα ως άνω κατάρτιση του προγράμματος εκτέλεσης 
του κυβερνητικού έργου, καθώς και για την εφαρμογή 
του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του προ−
γράμματος, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
μερών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σε όλα 
τα επίπεδα.

6. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ−
θεισών αναγκών προκαλείται δαπάνη η οποία συμπε−
ριλαμβάνεται στην με αριθ. πρωτ. 895/27.6.2014 (ΑΔΑ: 
6ΠΨΟΞΔΔ−40Υ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέω−
σης ποσού ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00)€ 
για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014 της Γ.Γ.Σ.: Ειδικός 
Φορέας 23−780 ΚΑΕ 0511, η οποία βεβαιώθηκε και κατα−
χωρίστηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
της ΥΔΕ με α/α 59278/1.7.2014, 

7. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 747/4.6.2014 (ΦΕΚ 1580/
Β΄/16.6.2014) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συ−
ντονισμού για την «Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας 
οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονι−
σμού του Κυβερνητικού  Έργου για το έτος 2014 (ΑΔΑ: 
6ΘΜ5ΟΞΔΔ−6ΘΞ)», αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στην καθ’ 
υπέρβαση εργασία του προσωπικού της Γενικής Γραμ−
ματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, για το 
έτος 2014 ως εξής:

Α. Απογευματινή υπερωριακή απασχόληση έως εκα−
τόν είκοσι (120) ώρες, ανά υπάλληλο το εξάμηνο, για 
έως δώδεκα (12) υπαλλήλους, όλων των κατηγοριών 
και κλάδων, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

Β. Υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες έως ενενήντα έξι (96) ώρες, ανά υπάλληλο το 
εξάμηνο, για έως δώδεκα (12) υπαλλήλους, όλων των 
κατηγοριών και κλάδων, μόνιμους και με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

2. Η βεβαίωση της πραγματοποίησης της υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας θα 
γίνει με βεβαίωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
Διοίκησης αφού προηγουμένως βεβαιωθούν από τους 

Προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματεί−
ας Συντονισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 
31η Δεκεμβρίου 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιουλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

F

   Αριθμ. απόφ. 115/4Α (2)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 

107/5/30.05.2014 (Β 1637) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με 
τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλε−
κτρονικών Τεχνικών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παι−
γνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων 
και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης 
των σχετικών Μητρώων». 

  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 (Α΄ 220) όπως ισχύει και ιδίως τη διά−
ταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 
(Α 180) όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 
του ν. 4002/2011, όπως ισχύει.

γ) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση 
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (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.,

δ) 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.)»,

ε) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β 1347) και 10/3/11.6.2012 
(Β 2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθη−
καν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης 
και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., 
όπως ισχύουν,

στ) 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 
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Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας 
και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,

ζ) 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»,

η) τη με αριθμό 107/5/30.05.2014 (Β 1637) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνι−
κών Ηλεκτρονικών Τεχνικών − Ψυχαγωγικών Παιγνίων 
και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνί−
ων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, και κατάρτισης 
των σχετικών Μητρώων».

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

ι) την από 9/7/2014 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
ια) την συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμό 107/5/30.05.2014 (Β΄  

1637) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων 
Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών−Ψυχα−
γωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών 
Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT 
και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων» και την κωδι−
κοποίηση αυτής σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

[Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 
107/5/30.05.2014 (Β 1637) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: 
«Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών 
Τεχνικών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων 
και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων 
τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων»].

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Οι τεχνικοί πιστοποιούνται, με αίτησή τους, για τις 
παρακάτω ειδικότητες: 

1.1 Τεχνικοί ηλεκτρονικών τεχνικών−ψυχαγωγικών παι−
γνίων (κωδικός Α1)

1.2 Τεχνικοί παιγνιομηχανημάτων ηλεκτρονικών τεχνι−
κών−ψυχαγωγικών παιγνίων (κωδικός Α2).

1.3 Τεχνικοί τυχερών παιγνίων (κωδικός Β1).
1.4 Τεχνικοί παιγνιομηχανημάτων, τύπου VLT, τυχερών 

παιγνίων (κωδικός Β2).
2. Ένας Τεχνικός μπορεί να πιστοποιηθεί για περισ−

σότερες της μιας ή /και για το σύνολο των ειδικοτήτων 
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εφόσον πληροί 
τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Η αίτηση είναι ενιαία για 
τις ειδικότητες με κωδικούς Α1 και Α2 καθώς και για τις 
ειδικότητες με κωδικούς Β1 και Β2.

3. Κάθε τεχνικός, προκειμένου να προβαίνει στην εγκα−
τάσταση, επισκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και γενικά 
επέμβαση σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο παίγνιο ή παι−
γνιομηχάνημα, υποχρεούται να έχει λάβει πιστοποίηση 
τεχνικού της αντίστοιχης ειδικότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.. 

4. Ένα πρόσωπο για να λάβει πιστοποίηση τεχνικού, 
πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

4.1 Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργη−
μα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απά−
τη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, 
εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδο−
κία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση 
εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυ−

νο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οι−
κονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς 
και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί 
ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

4.2 Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούρ−
γημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέ−
πεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 
περί παιγνίων.

4.3 Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
α) αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΑΕΙ, ΤΕΙ), ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, 
τα πληροφορικά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα 
ηλεκτρονικά, ή

β) αναγνωρισμένο πτυχίο μεταλυκειακής εκπαίδευσης, 
ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληρο−
φορικά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά 
και τουλάχιστον, τρία (3) έτη τεκμηριωμένης εργασιακής 
εμπειρίας στο αντικείμενο ή τριάντα (30) ώρες συνα−
φούς επαγγελματικής κατάρτισης, ή

γ) αναγνωρισμένο πτυχίο δευτεροβάθμιας επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης, ειδικότητας σχετικής με την 
πληροφορική, τα πληροφορικά συστήματα, την ηλε−
κτρολογία ή τα ηλεκτρονικά και τουλάχιστον, τρία (3) 
έτη τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας στο αντικεί−
μενο ή τριάντα (30) ώρες συναφούς επαγγελματικής 
κατάρτισης, ή

δ) απολυτήριο γενικού λυκείου και έξι (6) τουλάχι−
στον έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο ή 
εβδομήντα (70) ώρες συναφούς επαγγελματικής κα−
τάρτισης.

4.4. Οι τομείς σπουδών καθώς και η εμπειρία και κα−
τάρτιση που είναι σχετικές με την πληροφορική ή τα 
πληροφορικά συστήματα, αποτελούν προϋποθέσεις 
για την πιστοποίηση τεχνικού παιγνίων (ειδικότητες 
με κωδικούς Α1 και Β1). Οι τομείς σπουδών καθώς και η 
εμπειρία και κατάρτιση που είναι σχετικές με τα πλη−
ροφορικά συστήματα, τα ηλεκτρονικά και την ηλεκτρο−
λογία, αποτελούν προϋποθέσεις για την πιστοποίηση 
τεχνικού παιγνιομηχανημάτων (ειδικότητες με κωδικούς 
Α2 και Β2).

5. Ο πιστοποιημένος τεχνικός δικαιούται να χρησιμο−
ποιεί το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π. στα εμπορικά του έντυπα 
και στην εμπορική του επικοινωνία, με τους όρους και 
τις προδιαγραφές που ορίζει η Αρχή.

6. Πιστοποίηση τεχνικού χορηγείται ύστερα από αίτη−
ση στην Ε.Ε.Ε.Π., η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
προσώπου που την υποβάλλει, καθώς και την ειδικότητα 
ή τις ειδικότητες, για τις οποίες θέλει να πιστοποιηθεί.

Η αίτηση συνοδεύεται από:
6.1 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την πιστοποίηση, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την 
οποία δηλώνεται ότι:

α) όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, 
καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,

β) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα 
ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 
απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, 
εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωρο−
δοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώ−
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πηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς 
επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής 
ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, 
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νο−
μοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και 
φοροδιαφυγής,

γ) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα 
ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται 
στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί 
παιγνίων.

δ) την ειδικότητα, στην οποία ο αιτών θέλει να πι−
στοποιηθεί. 

ε) ουδέποτε στο παρελθόν έχει απολέσει άδεια Τε−
χνικού ή πιστοποίηση Τεχνικού Παιγνίων ή Παιγνιομη−
χανημάτων σε οποιαδήποτε χώρα (ισχύει μόνο για τους 
κωδικούς Β1 και Β2).

6.2 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δύο (2) πρό−
σφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

6.3 Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του 
Ν. 2690/1995 (Α΄/45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρά−
γραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄/74) και ισχύει:

α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
β) των τίτλων σπουδών,
γ) των στοιχείων τεκμηρίωσης της εργασιακής εμπει−

ρίας, όπως ενδεικτικά: βεβαιώσεις έναρξης ή μεταβολής 
δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βεβαιώσεις ή/
και καταστάσεις ενσήμων, από τις οποίες να προκύπτει 
ο αριθμός των ενσήμων, το αντικείμενο δραστηριότητας 
του εργοδότη, κ.λπ.,

δ) των βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης.

6.4 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου πα−
ραβόλου.

6.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την απόφαση πιστοποίησης, εγ−
γράφει τον πιστοποιημένο τεχνικό στο αντίστοιχο Μη−
τρώο και χορηγεί βεβαίωση εγγραφής. Η εγγραφή στο 
Μητρώο πιστοποιημένων τεχνικών ανανεώνεται κάθε 
χρόνο με την εκ νέου υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.1, περιπτώσεις (β) και 
(γ) και την καταβολή του ετήσιου τέλους διατήρησης 
εγγραφής της παραγράφου 6.7.3.

6.6 Στο Μητρώο πιστοποιημένων τεχνικών μπορούν να 
εγγραφούν και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, 
θα πρέπει ένας τουλάχιστον από τους εταίρους στην 
περίπτωση προσωπικής εταιρείας ή μέλος της διοίκη−
σης ή διαχειριστής στην περίπτωση των μη προσωπικών 
εταιρειών ή ένα τουλάχιστον μέλος του προσωπικού 
της, να είναι πιστοποιημένος τεχνικός. Η σχετική αίτηση 
υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει 
τα εξής δικαιολογητικά:

6.6.1. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την πιστοποί−
ηση ή του νόμιμου εκπροσώπου του, θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται: 

α) ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, 
καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή και ότι 
η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 6.6.2 υποβάλλεται 
από όλους τους υπόχρεους.

β) ο αριθμός Πιστοποίησης του Πιστοποιημένου Τε−

χνικού, τα στοιχεία του καθώς και η περιγραφή της 
σχέσης του με το νομικό πρόσωπο.

6.6.2. Υπεύθυνη δήλωση όλων των φυσικών προ−
σώπων που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή την 
εκπροσώπηση του αιτούντος την Άδεια, θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής τους, με την οποία 
δηλώνεται ότι το καθένα από αυτά τα πρόσωπα: α) 
δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή 
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 
απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, 
εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δω−
ροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασι−
ώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς 
επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής 
ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, 
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη 
νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών 
και φοροδιαφυγής, 

β) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα 
ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται 
στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί 
παιγνίων.

6.6.3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του 
ν. 2690/1999 (Α 45), όπως αντικαταστάθηκε με την πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) και 
ισχύει: 

α) της βεβαίωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστη−
ριότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από την οποία να προ−
κύπτει ως αντικείμενο, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, 

β) των εγγράφων, από τα οποία προκύπτουν τα φυ−
σικά πρόσωπα που το εκπροσωπούν νόμιμα.

6.6.4. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου 
παραβόλου.

6.6.5. Στην περίπτωση που ο αιτών την πιστοποίηση 
έχει έδρα στην αλλοδαπή, προσκομίζονται ισοδύναμα 
έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστα−
σης, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

6.6.6. Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα 
στο Μητρώο πιστοποιημένων τεχνικών ενημερώνουν 
την Ε.Ε.Ε.Π., αμέσως μόλις επέλθει μεταβολή στη σχέση 
τους με το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα της 
παραγράφου 6.6. Σε περίπτωση αποχώρησης από το 
νομικό πρόσωπο του πιστοποιημένου τεχνικού, το νομι−
κό πρόσωπο υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία 
της παραγράφου 6.6 του άρθρου αυτού, υποδεικνύοντας 
άλλον προς πιστοποίηση τεχνικό, από τα οριζόμενα στη 
διάταξη αυτή φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να διατη−
ρήσει την εγγραφή του στο σχετικό Μητρώο.

6.7. Για την πιστοποίηση τεχνικού, την εγγραφή και 
τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο τεχνικών, κα−
ταβάλλονται: 

6.7.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
6.7.2 Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της 

εγγραφής στο Μητρώο. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της 
σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών 
ενημερώνεται ότι η αίτησή του έχει, κατ’ αρχήν, ελεγχθεί 
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και εγκριθεί. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου 
τέλους συνεπάγεται μη χορήγηση της πιστοποίησης.

6.7.3 Για τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο 
καταβάλλεται ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής. Η 
καταβολή του ετήσιου τέλους πραγματοποιείται το αρ−
γότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης ενός (1) έτους από 
την αρχική καταβολή του. Μη εμπρόθεσμη καταβολή 
του ετήσιου τέλους επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση 
της απόφασης πιστοποίησης.

6.8. Τα ποσά των παραβόλων και των τελών, που 
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, ορίζονται με 
οικείες κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμ−
φωνα με της διατάξεις του ν. 4002/2012 (Α 180), όπως 
ισχύει.

6.9. Τα παράβολα και τα τέλη που αναφέρονται 
στην παρούσα απόφαση καταβάλλονται σε τραπεζικό 
λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. για το σκοπό αυτό. 
Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοι−
χου παραβόλου ή τέλους, που αποδεικνύεται με το 
τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά 
αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του παραβόλου ή 
τέλους, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η 
Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω 
έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστα−
τικό είσπραξης. 

6.10. Τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση έγ−
γραφα, διακινούνται καταρχήν σε έντυπη μορφή. Εναλ−
λακτικά, για τις διαδικασίες πιστοποίησης τεχνικών, 
η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εφαρμόζει ηλεκτρονικό σύστημα 
διαχείρισης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014

 O Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F

   Αριθμ. ΠΡΠ4807170714 (3)
Ορισμός του τύπου της Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μη−

τρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνι−
κών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων 
και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανη−
μάτων, τύπου VLT. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ(Ε.Ε.Ε.Π.) 

  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 της 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 δια−
τάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύει και ιδίως 

τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του 
ν. 4002/2011 (Α 180) και της παραγράφου 8 του άρθρου 
23 του ν. 4141/2013 (Α 81) όπως ισχύουν,

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) κοι−
νή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και 
Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β 
2066) αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, 
ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονι−
σμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

ε) 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,

στ) τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) περί προστα−
σίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει,

ζ) τημε αριθμό 107/5/30.5.2014 (Β΄ 1637) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο:«Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνι−
κών Ηλεκτρονικών Τεχνικών− Ψυχαγωγικών Παιγνίων και 
Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων 
και Παιγνιομηχανημάτων, τύπου VLT, και κατάρτισης 
των σχετικών Μητρώων»,

η) τη με αριθμό 108/3/6.6.2014 (Β΄ 1786) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π.με τίτλο:[Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με 
τη με αριθμό 107/5/30.5.2014 (Β΄ 1637) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 
με τίτλο «Πιστοποίηση Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνι−
κών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και 
Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων, 
τύπου VLT και την κατάρτιση των σχετικών Μητρώων»],

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

1. Ορίζουμε τον τύπο της Βεβαίωσης Εγγραφής στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνι−
κών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων 
και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημά−
των, τύπου VLT, ως εξής:

Α. ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ:
Στο πάνω αριστερό τμήμα της εμπρόσθιας όψης ανα−

γράφεται το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π..Η δεξιά πλευρά της 
εμπρόσθιας όψης φέρει τη φωτογραφία του κατόχου 
και τη σφραγίδα της Ε.Ε.Ε.Π.. Στο κέντρο της βεβαίω−
σης και μέσα σε πλαίσιο αναγράφεται ο κωδικός Πι−
στοποίησηςπου έχει χορηγηθεί. Στο κάτω τμήματης 
αριστερής πλευράς σε πλαίσιο αναγράφονται τα στοι−
χεία του Πιστοποιημένου Τεχνικού. Το κάτω τμήματης 
δεξιάς πλευράς φέρει την υπογραφή του καθ΄ ύλην 
αρμόδιου οργάνου καθώς και την ημερομηνία έκδοσης 
της βεβαίωσης. 
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Β. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ:
Στην οπίσθια όψη αναγράφεται το παρακάτω κείμενο:
«Η παρούσα Βεβαίωση Εγγραφής, εκδίδεται σύμφωνα με την με αριθμό 107/5/30.5.2014 (Β 1637) απόφαση της 

Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων και 
Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των 
σχετικών Μητρώων», όπως ισχύει. Ο κάτοχος υποχρεούται να τη φέρει μαζί του εφόσον βρίσκεται ή εργάζεται 
εντός του χώρου διεξαγωγής των παιγνίων και να επιδεικνύει αυτή σε περίπτωση ελέγχου από τα καθ’ ύλην 
αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση ανάκλησης της Πιστοποίησης, η παρούσα παύει να ισχύει και ο κάτοχός της 
υποχρεούται να την επιστρέψει άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην Ε.Ε.Ε.Π..Η παρούσα δεν ισχύει εάν 
δεν φέρει τη σφραγίδα της Ε.Ε.Ε.Π. και την υπογραφή του καθ’ ύλην αρμόδιου οργάνου.»

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

 
 

    
    

 

 

/  

: _______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: _________________________________
 

:  _________________________________ 
 

. . ./ . : ________________ 
 

: 
 1     2   
 1    2  VLT 

 
   

    

  
     

   ,       107/5/30.5.2014 (  
1637)   . . . .  : «     

 -       
     VLT     

»,  .            
             

   ’   .     ,  
               

 ,  . . . ..          
 . . . .     ’   . 

EMΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

2. Η βεβαίωση εκτυπώνεται σε χαρτί λευκού χρώματος σε διαστάσεις, κατά προσέγγιση, 15x9 εκατοστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ        
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02020452807140008*

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.: τηλ.: 210 8220885.

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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