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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25052 Φ.101.4 (1)
 Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ Τάξης 

στην Τοπική Κοινότητα Πετρίνας του Δήμου Ανατο−
λικής Μάνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1.−Τις διατάξεις των άρθρων 27, 29 και 30 του 

Ν.4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα − Ελλη−
νική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύουν.

2.−Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» 
του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 

3.−Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

4.−Τις διατάξεις του Π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυρο−
σβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» 
(Α΄ 167).

5.−Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύστα−
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

6.−Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).

7.−Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Υ97/2015 «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Πανούση» (Β΄ 299).

8.−Τις διατάξεις της υπ’ αρθμ. Υ59/2015 «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256).

9.−Το υπ’ αριθμ. 4793 Φ.217.1/ 17−10−2014 έγγραφο της 
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννή−
σου, με το οποίο υποβάλλεται φάκελος με τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά του Δήμου Ανατολικής Μάνης 
σχετικά με την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Σταθμού Β΄ Τάξης στην Τοπική Κοινότητας Πετρίνας 
καθώς επίσης και την από 06−03−2015 Έκθεση Ετήσιας 
Οικονομικής Επιβάρυνσης. 

10.−Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Ανατολικής Μάνης : για το έτος 2015, ύψους 
21.500 € περίπου και για κάθε επόμενο έτος, ύψους 
5.000 € περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί για 
το τρέχον έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του οικείου Δήμου (Κ.Α.Ε. 15.6473.0001 
και Κ.Α.Ε. 15.6473.0006) και για τα επόμενα έτη από τις 
πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανω−
τέρω προϋπολογισμό. 

11.−Το υπ’αριθμ. 1460 Φ.702.14/11−06−2014 έγγραφο (Έκ−
θεση αυτοψίας Εθελοντικού Σταθμού) της Πυροσβε−
στικής Υπηρεσίας Γυθείου σχετικά με την πιστοποίηση 
της καταλληλότητας των πυροσβεστικών οχημάτων, 
του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και 
των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτει ο Δήμος 
Ανατολικής Μάνης, Τοπική Κοινότητα Πετρίνας για την 
ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ Τάξης.

12.−Το υπ’ αριθμ. 6379/05−05−2015 έγγραφο του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης, στο οποίο αναγράφονται οι εγγε−
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γραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 15.6473.0006 του προϋ−
πολογισμού οικονομικού έτους 2015 καθώς και η δέσμευ−
ση πρόβλεψης ανάλογων πιστώσεων για τα επόμενα έτη, 
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Εθελοντικού 
Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ Τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 
29, παρ. 2 του Ν.4029/2011, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ 
Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Πετρίνας του Δήμου Ανα−
τολικής Μάνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 19 Iουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ
F

    Αριθμ. Φ. 16/26033/1089 (2)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2015 του εκτός Γενι−

κής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 
με την επωνυμία «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 

Α΄) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», 
όπως ισχύει,

β) των άρθρων 2, 3Α, 3Β και 6Δ του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύει και του 
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄),

γ) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου 
του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α΄) και ισχύει, καθώς και του 
άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2015−2018»,

δ) του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 περί μηχανισμού παρα−
κολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και 
τα Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 18/Α΄),

ε) της Υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 41, παρ. 2, του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄),

στ)του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213 Α΄) όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 
και του Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄),

ζ) του Π.δ. 85/2012(ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Π.δ.118/2013 
(ΦΕΚ 152 Α΄), καθώς και του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

η) Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄)

θ) Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Μετονομασία του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 
(ΦΕΚ 29 Α΄)

ι) Της αριθμ. Υ59/2014 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» 
(ΦΕΚ 256/Β΄/20−2−2015)

2. Το διατακτικό της υπ. αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013 
Υ.Α. περί μηχανισμού παρακολούθησης των εγκεκρι−
μένων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο., τα Ν.Π.Ι.Δ. του 
Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 και για τα Ν.Π.Ι.Δ. φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 607 Β'),

3. Το αριθμ. πρωτ. 2138/9−3−2015 έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. με το οποίο διαβιβάστηκε το απόσπασμα πρακτι−
κών της αριθμ. 208/27−2−2015 συνεδριάσεως του Δ.Σ. 
της ΗΔΙΚΑΑΕ.

4. Το αριθμ. πρωτ. 3521/5−5−2015 έγγραφο της ΗΔΙΚΑ 
Α.Ε. με το οποίο διαβιβάστηκε το αίτημα έγκρισης χρή−
σης διαθεσίμων της για επενδύσεις έτους 2014.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 2/33208/ΔΠΓΚ/2015 έγγραφο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την 
έγκριση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων για επενδύσεις 
έτους 2015.

6. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2015 του 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του 
Ν.3429/2005 με την επωνυμία «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», τα βασι−
κά οικονομικά μεγέθη των οποίων, σύμφωνα με το με 
το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών −ESA, σε 
ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 36.638.053,00 38.808.053,00 −2.170.000,00
2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό 

αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής από−
φασης.

3. Εντελλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως 
συνεργαστεί με το τμήμα Θ'− ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου 
για τις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να δια−
σφαλίσει ότι δε θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από 
τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβά−
νοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το 
σκοπό αυτό.

 5. Το έλλειμμα του φορέα καλύπτεται από τα ταμιακά 
του διαθέσιμα.

6. Η κατανομή των προσωρινά μη κατανεμημένων εσό−
δων όταν πραγματοποιηθεί, θα γνωστοποιηθεί άμεσα 
στις Υπηρεσίες μας.

7. Ορίζουμε ότι η πίστωση του Κ.Α.Ε 00.10.9749 θα 
χρησιμοποιηθεί μετά τη χορήγηση της απαιτούμενης 
διοικητικής έγκρισης από τη Διεύθυνση Μηχανογραφι−
κών Εφαρμογών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 160/2/18−6−2015 (3)
*Σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ 

Α.Ε. με τριετή θητεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 28, παράγραφος 3Α. του 
Ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

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),

β) τις διατάξεις της παραγράφου 3Α. του άρθρου 28 
του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτή προστέθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) και 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του 
Ν. 4170/2013 (Α΄ 163),

γ) την υπ’ αριθμ. 56660/1679/22−12−2011 (B΄ 2910) απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρι−
σμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) την υπ’ αριθμ. 2/36411/0004/28−5−2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αποδοχής 
παραίτησης και διορισμού νέων μελών της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.),

ε) τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (Β΄ 
2503),

στ) την από 15/12/2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρηση στην 
ΟΠΑΠ Α.Ε. του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, 
διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή 
αναφερόμενων τυχερών παιγνίων,

ζ) την από 4/11/2011 τροποποιητική πράξη της από 
15/12/2000 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελλη−
νικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε.,

η) την υπ’ αριθμ. 010010/4−11−2011 (Β΄ 2503) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, περί χορήγησης άδειας 
στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα 35.000 παιγνιομηχανήματα του 
άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180),

θ) την από 4/11/2011 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση στην 
Ελληνική Επικράτεια και εκμετάλλευση των 35.000 παι−
γνιομηχανημάτων του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 
180),

ι) το γεγονός ότι άπαντα τα διορισθέντα με την υπ’ 
αριθμ. 07274ΕΞ/2012/31−8−2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 413) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών μέλη της Τριμελούς Επι−
τροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., Διονύσιος Φιλιππό−
πουλος, Ευγένιος Γιαννακόπουλος και Κωνσταντίνος 
Μαγουλάς, υπέβαλαν εγγράφως τις παραιτήσεις τους 
στην Ε.Ε.Ε.Π. στις 5/5/2015, οι οποίες έλαβαν αριθμούς 
εισερχομένων εγγράφων ΠΡΠ5642060515, ΠΡΠ643060515 
και ΠΡΠ5641060415 αντιστοίχως, με αποτέλεσμα η κατά 

τα ανωτέρω Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
να μην υφίσταται έκτοτε ως όργανο ειδικού ελέγχου,

ια) την κατεπείγουσα ανάγκη να συσταθεί άμεσα, από 
την Ε.Ε.Ε.Π., Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., 
προκειμένου να επιβλέπει και να μεριμνά, για λόγους 
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, για την τήρηση εκ 
μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε., των πρακτόρων της και των 
παραχωρησιούχων του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 
180) της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών δε−
σμεύσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι του Ελληνικού Δημοσί−
ου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της παραγράφου 3Α. του άρθρου 28 του Ν. 
4002/2011 (Α΄ 180),

ιβ) το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 
του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) Προεδρικό διάταγμα περί θέ−
σπισης Κανονισμού Παιγνίων, η κατάρτιση του οποίου 
(Κανονισμού Παιγνίων, άλλως: Κανονισμού Διεξαγωγής 
και Ελέγχου Παιγνίων) προβλέπεται και στην περίπτωση 
(ι) της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου,

ιγ) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 
του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 20 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), 
σύμφωνα με την οποία, μέχρι την έκδοση του Κανο−
νισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα θέματα 
που διέπονται από αυτόν ρυθμίζονται με απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π.,

ιδ) την υπ’ αριθμ. 158/2/5−6−2015 (Β΄ 1120) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π. περί καθορισμού των προϋποθέσεων, των 
προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των μελών 
για τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της 
ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 28, παράγραφος 3Α. του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180),

ιε) το γεγονός ότι η απόφαση που θα εκδοθεί δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ε.Ε.Ε.Π.,

ιστ) την από 16 Ιουνίου 2015 εισήγηση του Προέδρου 
της Ε.Ε.Ε.Π.

ιζ) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που 
ακολούθησε, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της 
ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 28, παράγραφος 3Α. του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), 
με τριετή θητεία και μέλη τους:

(α) Παναγιώτη Βαγιανό του Ιωάννη, Ηλεκτρολόγο – 
Μηχανολόγο Μηχανικό και μέλος της Ε.Ε.Ε.Π., με ΑΔΤ Χ 
172091, (β) Δημήτριο Παναγέα του Γεωργίου, Δικηγόρο 
στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 
με ΑΔΤ ΑΖ022376, και (γ) Χαράλαμπο Κακαβά του Στυ−
λιανού, Μαθηματικό − Τεχνικό Πληροφορικής, με ΑΔΤ 
Χ507692.Η Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
είναι όργανο ειδικού ελέγχου, λειτουργεί σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην από 15/12/2000 σύμ−
βαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
για την παραχώρηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. του αποκλειστι−
κού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης 
και λειτουργίας των σε αυτή αναφερόμενων τυχερών 
παιγνίων, στην από 4/11/2011 τροποποιητική πράξη της 
από 15/12/2000 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., στη με αριθμό 
010010/4−11−2011 (Β΄ 2503) απόφαση του Υπουργού Οι−
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κονομικών, περί χορήγησης άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για 
τα 35.000 παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του Ν. 
4002/2011 (Α΄ 180), στην από 4/11/2011 σύμβαση μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την 
εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια και εκμετάλ−
λευση των 35.000 παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39 
του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και στο άρθρο 28, παράγραφος 
3Α. του Ν. 4002/ 2011 (Α΄ 180) και το κόστος λειτουργίας 
της καλύπτεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 489/τ. ΥΟΔΔ/3.7.2015.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ

F
   Αριθμ. απόφ. 716/29.6.2015 (4)
Απαγόρευση της αύξησης των αρνητικών θέσεων επί 

των μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ΕΝΑ (Εναλλακτι−
κή Αγορά).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

   Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 

78 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄ 167).
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.2166/1993 

(ΦΕΚ Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 18 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικατα−
στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2324/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 146).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α/98/22.4.2005).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 
2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές 
των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, ο 
οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2012 και 
τη διαδικασία που αυτός προβλέπει.

5. Τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα και τις απο−
φάσεις για τραπεζική αργία και αναστολή της λειτουρ−
γίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Περιεχόμενο απαγόρευσης

Απαγορεύονται οι συναλλαγές σε οποιοδήποτε χρη−
ματοπιστωτικό μέσο οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των 
αρνητικών θέσεων επί των μετοχών εισηγμένων στην 
αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ΕΝΑ 
(Εναλλακτική Αγορά), στις οποίες η Αρμόδια Επιτρο−
πή Κεφαλαιαγοράς είναι η Ελληνική Επιτροπή Κεφα−
λαιαγοράς, ανεξαρτήτως του τόπου κατάρτισης των 
ως άνω συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, Πολυμερής 
Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης− ΠΜΔ ή εξωχρηματι−
στηριακά).

Άρθρο 2
Ισχύς− Διάρκεια

1. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 30 Ιουνίου 
2015 και ισχύει έως και την 06 Ιουλίου 2015.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. απόφ. 20/714/22.6.2015 (5)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 
για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρι−
κούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών, καθώς και τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθέντες Κανονισμούς.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3606/2007 «Αγο−
ρές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α 195/17.08.2007).

3. Την απόφαση 1/704/22.01.2015 (ΦΕΚ Β 237/17.02.2015) 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην "Εταιρεία 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών 
Ανώνυμη Εταιρεία"».

4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.2166/1993 
(ΦΕΚ Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικατα−
στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 146).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της 117/18.5.2015 συνεδρι−
άσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

6. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 6176/27.5.2015, της 
Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου 
Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

7. Την από 19.6.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α/98/22.4.2005), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Την έγκριση της ακόλουθης τροποποίησης του «Κα−
νονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών 
σε Λογιστική Μορφή» όπως αναφέρονται στα πρακτικά 
της υπ' αριθμ. 117 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συ−
ναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» 
της 18/5/2015:
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Το άρθρο 6.3 της Ενότητας II του «Κανονισμού Εκκα−
θάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική 
Μορφή» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6.3 Διόρθωση κωδικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης
1. Επιτρέπεται η διόρθωση κωδικού Λογαριασμού Εκ−

καθάρισης σε συναλλαγή που έχει καταρτιστεί με βάση 
τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Ως τέτοια δι−
όρθωση μνοείται η δήλωση άλλου κωδικού Λογαριασμού 
ή Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης του ιδίου ή άλλου Εκ−
καθαριστικού Μέλους.

2. Η διόρθωση διενεργείται μετά από σχετική αίτηση 
του Μέλους Αγοράς που κατήρτισε τη συναλλαγή ή 
του Εκκαθαριστικού Μέλους που χειρίζεται τον κωδικό 
Λογαριασμού Εκκαθάρισης που δηλώθηκε με τη συ−
ναλλαγή.

3. Η ET.ΕΚ. δύναται με απόφαση της να περιορίζει τη 
συμμετοχή των Μελών Αγοράς ή των Εκκαθαριστικών 
Μελών στις διαδικασίες διόρθωσης αναλόγως των τε−
χνικών δυνατοτήτων του Συστήματος, να εξειδικεύει 
τους όρους συμμετοχής ως και να καθορίζει κάθε άλλο 
συναφές θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Σε περίπτωση αίτησης διόρθωσης που υποβάλλεται 
από το Μέλος Αγοράς η διόρθωση δύναται να συνεπά−
γεται τη μεταφορά της συναλλαγής, όπως έχει γνωστο−
ποιηθεί βάσει του άρθρου 6.2 του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ, 
σε άλλο Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης ή Λογαριασμό 
Εκκαθάρισης που χειρίζεται το ίδιο ή διαφορετικό Εκ−
καθαριστικό Μέλος (αλλαγή Υπολογαριασμού Εκκαθάρι−
σης ή/και Λογαριασμού Εκκαθάρισης). Η διόρθωση στην 
περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή από την ET.ΕΚ. με 
απλή δήλωση του Μέλους Αγοράς που εισάγεται στο 
Σύστημα το αργότερο μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης 
της ίδιας μέρας εφόσον το Πιστωτικό Όριο του Μέλους 
Αγοράς βάσει του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθά−
ρισης επαρκεί για την κάλυψη του κινδύνου σύμφωνα 
με τις τεχνικές διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.

5. Σε περίπτωση αίτησης διόρθωσης που υποβάλλε−
ται από το Εκκαθαριστικό Μέλος, η διόρθωση δύναται 
να συνεπάγεται τη μεταφορά της συναλλαγής, όπως 
έχει γνωστοποιηθεί βάσει του άρθρου 6.2 του παρό−
ντος ΜΕΡΟΥΣ, σε άλλο Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης 
ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης που χειρίζεται το ίδιο το 
Εκκαθαριστικό Μέλος (αλλαγή Υπολογαριασμού Εκκα−

θάρισης ή/και Λογαριασμού Εκκαθάρισης) ή διαφορετικό 
Εκκαθαριστικό Μέλος (μετάθεση εκκαθάρισης). Η διόρ−
θωση στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή από την 
ΕΤ.ΕΚ. εφόσον διενεργηθεί μέχρι το πέρας της σχετικής 
διαδικασίας με βάση το ωράριο που καθορίζει η ΕΤ.ΕΚ. 
υπό τους εξής όρους:

α) Εάν η διόρθωση συνεπάγεται τη μεταφορά της 
συναλλαγής σε άλλο Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης ή 
Λογαριασμό Εκκαθάρισης του ίδιου Εκκαθαριστικού 
Μέλους, η διόρθωση διενεργείται με απλή δήλωση του 
Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα.

β) Εάν η διόρθωση συνεπάγεται τη μεταφορά της 
συναλλαγής σε Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης ή Λογα−
ριασμό Εκκαθάρισης άλλου Εκκαθαριστικού Μέλους, 
η διόρθωση συνιστά μετάθεση της εκκαθάρισης που 
διενεργείται μετά από έγκριση της ΕΤ.ΕΚ. Η έγκριση χο−
ρηγείται μετά από αίτηση μετάθεσης και ανάληψης της 
μετάθεσης από τα εμπλεκόμενα Εκκαθαριστικά Μέλη 
και εφόσον το Πιστωτικό Όριο τόσο του μεταθέτοντος 
όσο και του αναλαμβάνοντος την εκκαθάριση Εκκαθα−
ριστικού Μέλους επαρκεί για την κάλυψη του κινδύνου 
σε σχέση με τη μεταφερόμενη σε αυτόν συναλλαγή. 
Εφόσον το αναλαμβάνον τη μετατιθέμενη συναλλαγή 
Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέ−
λος, θα πρέπει η σχετική συναλλαγή να έχει διενεργηθεί 
από το ίδιο ως Μέλος Αγοράς.»

Άρθρο 2

Η εγκριθείσα τροποποίηση ενσωματώνεται σε ενιαίο 
κείμενο στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» και αναρτάται 
στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Εταιρείας Εκκαθά−
ρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη 
Εταιρεία».

Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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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.: 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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