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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7209
(1)
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Οργάνωσης, Λει−
τουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημά−
των Προκαθορισμένης Απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/2005).
2.α) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας” μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 123/Α/2009).
β) Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/2009).

γ) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/2009).
δ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).
ε) Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και Τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009
(ΦΕΚ 56/Α/2010).
στ) Του Π.Δ. 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ
64/Α/2010).
ζ) Του Π.Δ. 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων − Τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ
89/Α/2010)
η) Του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 170/Α/2010).
θ) Του Ν. 1558/1985 αρ. 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−
ματειών», παρ. 2, περ. ε, στοιχ. ιν «Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137/Α/1985).
ι) Την υπ’ αριθμ. 63826/01−07−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού:
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου
Νικητιάδη» (ΦΕΚ 1028/Β/2010).
3. Του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός
Αθλητισμός», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΦΕΚ 121/Α/1999).
4. Του Ν. 3057/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α/2002).
5. Του άρθρου 27 Ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των
Χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών
επενδύσεων στην ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστή−
ριο Αθηνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/Α/2000).
6. Του Ν.3336/2005 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο−
θεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου
της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού φόρου
Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α/2005).
7. Της παρ. 1 του Άρθρου 2 του Ν. 2433/1996 «Ρυθμίσεις
θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α/1996).
8. Του Π.Δ. 250/1997 «Διαχείριση. Οργάνωση, Λειτουρ−
γία και Διάθεση των εσόδων του Δελτίου Στοιχημάτων
Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» (ΦΕΚ 181/Α/1997).
Β. Την υπ’ αριθμ. 442/2001 Κοινή Απόφαση των Υπουρ−
γών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτι−
σμού «Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανι−
σμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΦΕΚ
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23/Β΄/2001), όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
και ισχύει σήμερα.
Γ. Την υπ’ αριθμ. 37336/6−7−2008 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού
«Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διε−
ξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης
Απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1590/Β/2008)
Δ. Το υπ’ αριθμ. 30/22.11.2010 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Έγκριση της «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ−
ΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟ−
ΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.», που ακολουθεί.
Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 1 «Γενικές διατάξεις»
τροποποιείται ως εξής:
Ο Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα οργάνωσης και
διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορι−
σμένης Απόδοσης που διοργανώνονται, διεξάγονται και
λειτουργούν από την ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς επίσης και τις
σχέσεις μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των συμμετεχόντων
στα παιχνίδια παικτών. Οι διατάξεις του παρόντος Κα−
νονισμού έχουν ισχύ σε όλα τα Παιχνίδια Στοιχημάτων
Προκαθορισμένης Απόδοσης που είναι δυνατόν να δι−
οργανώνονται σε ομαδικά ή ατομικά αθλήματα και σε
διάφορα άλλα μη αθλητικά γεγονότα (μη εξαιρουμένων
των εικονικών γεγονότων − αθλητικών ή μη), η φύση των
οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων,
εφόσον δεν αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις και με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου.
2. Η παράγραφος 1, του Άρθρου 2 «Διεξαγωγή Παιχνι−
διών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης» τρο−
ποποιείται ως εξής:
Τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδο−
σης μπορεί να διεξάγονται σε πάσης φύσεως ομαδικά ή
ατομικά αθλήματα – εικονικά ή μη – συμπεριλαμβανομέ−
νων των Ιπποδρομιών και Κυνοδρομιών και σε διάφορα
άλλα γεγονότα – εικονικά ή μη – η φύση των οποίων
προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων. Ως εικο−
νικό γεγονός νοείται γραφική ή ψηφιακή απεικόνιση
κλήρωσης. που καταχωρείται στο Κεντρικό Μηχανογρα−
φικό Σύστημα (ΚΜΣ) και διασφαλίζεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.
3. Η παράγραφος 3, του Άρθρου 2 «Διεξαγωγή Παιχνι−
διών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης» τρο−
ποποιείται ως εξής:
Στο πλαίσιο των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκα−
θορισμένης Απόδοσης διεξάγονται διαγωνισμοί για
γεγονότα τα οποία αναφέρονται στο πρόγραμμα. Οι
διαγωνισμοί διενεργούνται σύμφωνα με απόφαση του
Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε.
4. Η παράγραφος 10, του Άρθρου 2 «Διεξαγωγή Παι−
χνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης»
τροποποιείται ως εξής:
Η αξία της στήλης καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο
στα πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50 €), καθορίζεται ανά
μορφή στοιχηματισμού με απόφαση ΔΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ
και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η ελάχιστη

στοιχηματιζόμενη αξία συμμετοχής αφορά τη διαμόρ−
φωση μίας στήλης στοιχήματος.
5. Η παράγραφος 11, του Άρθρου 2 «Διεξαγωγή Παιχνι−
διών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης» τρο−
ποποιείται ως εξής:
Στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδο−
σης προσφέρονται προκαθορισμένες αποδόσεις είτε για
κάθε έκβαση, είτε συνολικά για ολόκληρη τη στήλη. Οι
αποδόσεις, προσφέρονται είτε με τη μορφή ακέραιου,
είτε με τη μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο δεκαδικά
ψηφία, οι δε τιμές τους είναι δυνατόν να μεταβληθούν σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την κρίση της ΟΠΑΠ
ΑΕ. Οι αρχικά ισχύουσες αποδόσεις δημοσιοποιούνται
με το Πρόγραμμα και με κάθε πρόσφορο τρόπο.
6. Η παράγραφος 4, του Άρθρου 3 «Συμμετοχή των
παικτών στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης
Απόδοσης» τροποποιείται ως εξής:
1. Για τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης
Απόδοσης το μέγιστο ποσόν στοιχηματισμού ανά παι−
χνίδι ή συνδυασμό ή συνδυασμούς στοιχημάτων ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο το ισόποσο της αξίας 20.000 στη−
λών και γνωστοποιείται στους παίκτες μέσω του προ−
γράμματος. Σε περίπτωση που η αξία του στοιχήματος
υπερβαίνει το εκάστοτε καθορισμένο από την ΟΠΑΠ ΑΕ
μέγιστο ποσόν, το στοίχημα δεν γίνεται αποδεκτό.
2. Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε., δύνανται να παρέχο−
νται μορφές στοιχηματισμού, κατά τις οποίες ο παίκτης
στοιχηματίζει σε μία σειρά σημείων − πιθανών εκβάσεων
που απαρτίζουν τη στήλη, στοιχηματίζοντας, ταυτό−
χρονα με την ίδια συμμετοχή, και σε προκαθορισμένα
υποσύνολα των σημείων − πιθανών εκβάσεων αυτών
(που αναφέρονται στο Πρόγραμμα), και που λογίζονται
ως στήλες παραγόμενες πρωτογενώς από την αρχική,
με δυνατότητα κέρδους σε μια μόνο από αυτές.
3. Επίσης, με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε., δύναται να
παρέχονται μορφές στοιχηματισμού, κατά τις οποίες
ο παίκτης καλείται να προβλέψει σταδιακά τα αποτε−
λέσματα/εκβάσεις μιας αλληλουχίας γεγονότων, τη δε
στήλη συμμετοχής απαρτίζουν όλα τα αποτελέσμα−
τα/εκβάσεις της αλληλουχίας γεγονότων τα οποία ο
παίκτης προβλέπει σε κάθε στάδιο της εξέλιξης του
στοιχηματισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Πρόγραμμα.
7. Η παράγραφος 1, του Άρθρου 6 «Αποτελέσματα
γεγονότων» τροποποιείται ως εξής:
Η επιτυχία των προβλέψεων των παικτών επαλη−
θεύεται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα που ανα−
κοινώνονται με επιμέλεια της ΟΠΑΠ ΑΕ στα σημεία
πώλησης της για κάθε γεγονός που έχει διατεθεί για
στοιχηματισμό και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις
και τους επίσημους κανονισμούς διεξαγωγής που το
διέπουν. Ειδικότερα ως προς τα παιχνίδια που βασί−
ζονται σε εικονικά γεγονότα, η ΟΠΑΠ ΑΕ, θεωρείται
διοργανώτρια αρχή. Τα αποτελέσματα των εικονικών
γεγονότων γνωστοποιούνται στους παίκτες με κάθε
πρόσφορο τρόπο.
8. Η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι
«Γενικές διατάξεις» τροποποιείται ως εξής:
Για όλες τις προσφερόμενες πιθανές εκβάσεις των
διαθέσιμων προς στοιχηματισμό γεγονότων, δίνονται
αποδόσεις βάσει των οποίων ο παίκτης υπολογίζει τα
κέρδη του. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά την κρίση της για ορισμέ−
να γεγονότα είναι δυνατόν να προσφέρει αποδόσεις
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για όλη την στήλη ή για υποσύνολο αυτής, δηλαδή για
συγκεκριμένο πλήθος γεγονότων. Οι αποδόσεις που
δημοσιεύονται είναι αρχικές και είναι δυνατόν να με−
ταβάλλονται κατά την κρίση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
9. Η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι
«Γενικές διατάξεις» τροποποιείται ως εξής:
Ο παίκτης προκειμένου να δηλώσει τις προβλέψεις
του, αναλόγως της μορφής στοιχήματος, δύναται να
χρησιμοποιεί κωδικούς αριθμούς που ανακοινώνονται
στο Πρόγραμμα και αντιστοιχούν σε γεγονότα ή και τις
εκβάσεις τους, είτε «σημεία» που αντιστοιχούν σε εκβά−
σεις γεγονότων, είτε συνδυασμό αριθμητικών ενδείξεων
που αντιστοιχούν σε πιθανές εκβάσεις γεγονότος, είτε
επιλέγει, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, απ’ ευθείας σε ει−
δική τερματική μηχανή από τις προτεινόμενες εκβάσεις
ή συνδυασμό αυτών τις εκβάσεις που επιθυμεί. Ενδεικτι−
κά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται παραδείγματα
«σημείων», αριθμητικών ενδείξεων και κωδικών αριθ−
μών: για το τελικό αποτέλεσμα αγώνα ποδοσφαίρου
αναφέρονται τα σημεία «1», «Χ», «2» αντιστοίχως για τη
νίκη της γηπεδούχου ομάδας, την ισοπαλία ή τη νίκη
της φιλοξενούμενης ομάδας και τα σημεία της «Διπλής
Ευκαιρίας» «1 ή Χ» που αντιστοιχεί σε νίκη της γηπε−
δούχου ή σε ισοπαλία, «1 ή 2» που αντιστοιχεί σε νίκη
της γηπεδούχου ή νίκη της φιλοξενούμενης και «Χ ή 2»
που αντιστοιχεί σε ισοπαλία ή νίκη της φιλοξενούμενης.,
ενώ για το ακριβές αποτέλεσμα αγώνα ποδοσφαίρου η
επιλογή του παίκτη σημειώνεται με το συνδυασμό δύο
αριθμητικών ενδείξεων που αντιστοιχούν στις προβλέ−
ψεις για το σύνολο των τερμάτων της γηπεδούχου και
της φιλοξενούμενης ομάδας, Για το στοίχημα νικητής
ενός πρωταθλήματος ο παίκτης χρησιμοποιεί το συν−
δυασμό δύο κωδικών αριθμών που αντιστοιχούν στην
πρόβλεψή του για το γεγονός επί του οποίου επέλεξε
να στοιχηματίσει.
10. Η παράγραφος 13 του Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι
«Γενικές διατάξεις» τροποποιείται ως εξής:
Ο καθορισμός του αποτελέσματος για κάθε επιλεγμέ−
νη από τον παίκτη πρόβλεψη επί αθλητικού γεγονότος
(εικονικού ή μη) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους
κανονισμούς διεξαγωγής της εκάστοτε διοργανώτρι−
ας αρχής, ανεξαρτήτως του συστήματος διεξαγωγής,
όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρονται
βαθμολογία, τελικός (συμπεριλαμβανομένων των πι−
θανών παρατάσεων, καθώς και της διαδικασίας των
πέναλτυ), «πλέιοφς», αγώνες κατάταξης («μπαράζ»),
κλήρωση. Αναφορικά με τα μη αθλητικά γεγονότα (ει−
κονικά ή μη), ο καθορισμός του αποτελέσματος πραγ−
ματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της
εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, όπως ενδεικτικά, αλλά
όχι περιοριστικά, αναφέρεται βαθμολογία, ψηφοφορία
αντιπροσώπων (εκλεκτόρων) που ορίζονται από τη δι−
οργανώτρια αρχή κ.λπ.
11. Στο Κεφάλαιο 2 – Ειδικοί Όροι «Γενικές διατάξεις»
προστίθεται νέα παράγραφος 18 ως εξής:
18. Για γεγονότα που αναφέρονται στους τύπους
στοιχημάτων των παραγράφων 42, 43, 44 και 45 του
Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι «Τύποι Στοιχημάτων» ισχύ−
ουν τα εξής:
1. Ως συμμετέχων λογίζεται εκείνος, ο οποίος λαμ−
βάνει θέση στην γραμμή εκκίνησης. Κατά το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί από την ανακοίνωση των γε−
γονότων αυτών και μέχρι την έναρξή τους ενδέχεται
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να υπάρξουν αποσύρσεις ή διαγραφές συμμετεχόντων.
Οι αποσυρθέντες ή διαγραφέντες θεωρούνται ως μη
συμμετέχοντες, εκτός εάν αντικατασταθούν από άλλον
ή άλλους συμμετέχοντες.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία τερματίσουν λιγό−
τεροι συμμετέχοντες από τον ελάχιστο αριθμό που
απαιτείται, προκειμένου να σχηματισθεί κερδίζων συν−
δυασμός στον εκάστοτε προσφερόμενο τύπο στοιχή−
ματος, τότε όλα τα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά
στον συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος, λαμβάνουν ως
απόδοση τη μονάδα.
3. Σε περίπτωση ανακοίνωσης ότι η διεξαγωγή αγώ−
να δρόμου μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε
επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος στον παίκτη.
(απόδοση μονάδα).
12. Στο Κεφάλαιο 2 – Ειδικοί Όροι «Γενικές διατάξεις»
προστίθεται νέα παράγραφος 19 ως εξής:
19. Για τους τύπους στοιχημάτων των παραγράφων
42 και 43 του Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι «Τύποι Στοι−
χημάτων», σε περιπτώσεις συμμετεχόντων που αποσύρ−
θηκαν ή διαγράφηκαν και δεν αποτελούν επιλογές του
παίκτη και, υπό την προϋπόθεση, ότι οι επιλογές του
παίκτη επικυρώθηκαν στο ΚΜΣ πριν την ανακοίνωση
νέων αποδόσεων, η ΟΠΑΠ ΑΕ ενδέχεται, εφ’ όσον κρίνει
αναγκαίο, να προβεί στην μείωση των αποδόσεων για
όλους τους συμμετέχοντες βάσει προκαθορισμένου πί−
νακα τον οποίο δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο
πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος που διαθέτει
ο παίκτης για στοιχηματισμό.
13. Στο Κεφάλαιο 2 – Ειδικοί Όροι «Τύποι Στοιχημάτων»
τροποποιείται η παράγραφος 27 ως εξής:
27. 1ος και 2ος Νικητής Αγώνα Αυτοκινήτου ή 1ος, 2ος
και 3ος Νικητής Αγώνα Αυτοκινήτου
Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τους οδηγούς που
θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση ή την 1η, 2η και 3η
θέση σε αγώνα αυτοκινήτου, με ακριβή σειρά ή μη, ανα−
λόγως του προσφερόμενου στοιχήματος
1. Η σειρά κατάταξης είναι αυτή που ισχύει κατά την
τελετή απονομής ή, εάν για οποιονδήποτε λόγο η τελε−
τή απονομής δεν πραγματοποιηθεί, καθορίζεται βάσει
της ανακοίνωσης των επισήμων αποτελεσμάτων από
τη διοργανώτρια αρχή. Μετά την τελετή απονομής ή
την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δεν
λαμβάνεται υπ’ όψιν καμία αλλαγή αποτελέσματος που
ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να οφείλεται
σε μηδενισμό οδηγού που εκ των υστέρων ανατρέπει
την σειρά κατάταξης.
2. Σε περίπτωση επαλήθευσης περισσοτέρων του ενός
κερδιζόντων συνδυασμών, τότε η απόδοση ενός εκά−
στου διαιρείται δια του πλήθους τους. Σε περίπτωση
επαλήθευσης σε οποιαδήποτε θέση ή θέσεις περισσό−
τερων των αναμενομένων ενδεχομένων, οι επιλογές
που κερδίζουν προκύπτουν μετά από συνδυασμό ανά
δύο όλων των τερματισάντων στις δύο πρώτες θέσεις
ή ανά τρεις όλων των τερματισάντων στις τρεις πρώ−
τες θέσεις.
3. Οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα,
εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης για το γύρο προ−
θέρμανσης. Κατά συνέπεια, στοιχήματα που περιλαμ−
βάνουν συνδυασμό οδηγών που για οποιονδήποτε λόγο
ο ένας ή και περισσότεροι οδηγοί του συνδυασμού δεν
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έλαβαν μέρος στον αγώνα λαμβάνουν ως απόδοση τη
μονάδα.
4. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής ή διακοπής
και μη ολοκλήρωσης του αγώνα εντός 36 ωρών, εκτός
εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα, οποιαδήποτε
πρόβλεψη του παίκτη, σχετικά για το στοίχημα αυτό,
λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.
14. Στο Κεφάλαιο 2 – Ειδικοί Όροι «Τύποι Στοιχημάτων»
προστίθεται νέα παράγραφος 42 ως εξής:
42. Νικητής (Πρώτος) σε αγώνα δρόμου εκτός κλασσι−
κού, μηχανοκίνητου αθλητισμού και ποδηλασίας
Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον συμμετέχοντα
που θα τερματίσει πρώτος σε αγώνα της κατηγορίας
αυτής.
1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο
αριθμό συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της αναφερό−
μενης μορφής στοιχήματος.
2. Σε περίπτωση επαλήθευσης περισσοτέρων του ενός
ενδεχομένων, τότε η απόδοση εκάστου διαιρείται δια
του πλήθους τους.
3. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του
αγώνα οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για το στοίχη−
μα αυτό λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.
4. Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέ−
χοντος που εμπεριέχεται στις επιλογές του παίκτη,
επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος. Σε περίπτωση
απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχοντος που δεν απο−
τελεί επιλογή του παίκτη, οι αποδόσεις για επιλογές
που πραγματοποιήθηκαν πριν την ανακοίνωση νέων
αποδόσεων παραμένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 19 του Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι «Γενικές
διατάξεις».
15. Στο Κεφάλαιο 2 – Ειδικοί Όροι «Τύποι Στοιχημάτων»
προστίθεται νέα παράγραφος 43 ως εξής:
43. Νικητής / Αμειβόμενος πρώτος ή δεύτερος ή τρί−
τος σε αγώνα δρόμου εκτός κλασσικού, μηχανοκίνητου
αθλητισμού και ποδηλασίας
Ο παίκτης καλείται να προβλέψει εάν ο συμμετέχων
της επιλογής του τερματίσει Νικητής και σε αμειβό−
μενη θέση, δηλαδή πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος σε
έναν αγώνα της κατηγορίας αυτής, ήτοι σε θέση, στην
οποία αναλογεί κέρδος σε περίπτωση ορθής πρόβλε−
ψης σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής της οικείας
διοργανώτριας αρχής.
1. Η αναφερόμενη μορφή στοιχήματος αποτελεί συν−
δυασμό δύο στοιχημάτων – του «Νικητή» και του «Αμει−
βόμενου», που όμως ο τελευταίος δεν μπορεί να στοι−
χηματισθεί μόνος του, εκτός αν άλλως ορίζεται από την
ΟΠΑΠ Α.Ε. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη μορφή
στοιχήματος αποτελεί συνδυασμό δύο στοιχημάτων,
τότε εάν ο συμμετέχων επιλογής του παίκτη τερματίσει
στην πρώτη θέση, δηλαδή αναδειχθεί «Νικητής», τότε
ο παίκτης λαμβάνει το αναλογούν κέρδος τόσο για
το «Νικητή», όσο και για την αμειβόμενη πρώτη θέση.
Αντιστοίχως, εάν ο συμμετέχων επιλογής του παίκτη
τερματίσει στη δεύτερη ή την τρίτη θέση, τότε λαμβά−
νει το αναλογούν κέρδος για την αμειβόμενη δεύτερη
ή τρίτη θέση.
2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο
αριθμό συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της αναφερό−
μενης μορφής στοιχήματος, καθώς επίσης ανακοινώνει
και το πλήθος των αμειβομένων θέσεων, και τις απο−
δόσεις αυτών, άλλως τον τύπο υπολογισμού των απο−

δόσεων των αμειβομένων θέσεων βάσει της καθαρής
απόδοσης του «Νικητή».
3. Σε περίπτωση, κατά την οποία περισσότερα του
ενός ενδεχόμενα τερματίσουν ταυτόχρονα σε μία
ή περισσότερες θέσεις, γεγονός που ενδέχεται να
αυξήσει τον φυσιολογικά αναμενόμενο αριθμό κερδι−
ζόντων συνδυασμών, τότε η απόδοση ενός εκάστου
εκ των ταυτόχρονα τερματισάντων που συγκαταλέ−
γονται στους υπερβάλλοντες τον αναμενόμενο αριθ−
μό κερδιζόντων συνδυασμών, πολλαπλασιάζεται με
κλάσμα, στον αριθμητή του οποίου είναι το συνολικό
πλήθος ενδεχομένων που πρέπει να θεωρηθούν νικη−
τές, ώστε να συμπληρωθεί ο φυσιολογικά αναμενό−
μενος αριθμός κερδιζόντων συνδυασμών (πληρωτέων
γεγονότων) και στον παρανομαστή του κλάσματος
είναι το σύνολο των ενδεχομένων που τερμάτισαν
ταυτόχρονα στην ίδια θέση και συγκαταλέγονται
στους υπερβάλλοντες τον φυσιολογικά αναμενόμενο
αριθμό νικητών.
4. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του
αγώνα οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για την προα−
ναφερόμενη μορφή στοιχήματος λαμβάνει ως απόδοση
τη μονάδα.
5. Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέ−
χοντος που εμπεριέχεται στις επιλογές του παίκτη,
επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος. Σε περίπτωση
απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχοντος που δεν απο−
τελεί επιλογή του παίκτη, οι αποδόσεις για επιλογές
που πραγματοποιήθηκαν πριν την ανακοίνωση νέων
αποδόσεων παραμένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 19 του Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι «Γενικές
διατάξεις».
16. Στο Κεφάλαιο 2 – Ειδικοί Όροι «Τύποι Στοιχημάτων»
προστίθεται νέα παράγραφος 44 ως εξής:
44. Πρώτος και δεύτερος με ακριβή σειρά ή μη –ανα−
λόγως του προσφερόμενου στοιχήματος − σε αγώνα
δρόμου εκτός κλασσικού, μηχανοκίνητου αθλητισμού
και ποδηλασίας
Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τους συμμετέχοντες
που θα τερματίσουν πρώτος και δεύτερος με ακριβή
σειρά ή μη –αναλόγως του προσφερόμενου στοιχήματος
− σε αγώνα της κατηγορίας αυτής.
1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο
αριθμό συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της αναφερό−
μενης μορφής στοιχήματος.
2. Σε περίπτωση επαλήθευσης περισσοτέρων του
ενός κερδιζόντων συνδυασμών, τότε η απόδοση ενός
εκάστου διαιρείται δια του πλήθους τους. Σε περί−
πτωση επαλήθευσης στην πρώτη θέση περισσοτέρων
του ενός ενδεχομένων, επαληθεύονται οι επιλογές
του παίκτη που περιλαμβάνουν οποιονδήποτε συν−
δυασμό ανά δύο των ταυτόχρονα τερματισάντων. Σε
περίπτωση επαλήθευσης στη δεύτερη θέση δύο ή
περισσοτέρων ενδεχομένων, επαληθεύονται οι επι−
λογές του παίκτη που περιλαμβάνουν τον πρώτο και
οποιονδήποτε δεύτερο εκ των ταυτόχρονα τερματι−
σάντων.
3. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του
αγώνα οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για την προα−
ναφερόμενη μορφή στοιχήματος λαμβάνει ως απόδοση
τη μονάδα. Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμ−
μετέχοντος που εμπεριέχεται στις επιλογές του παίκτη,
επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος.
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17. Στο Κεφάλαιο 2 – Ειδικοί Όροι «Τύποι Στοιχημάτων»
προστίθεται νέα παράγραφος 45 ως εξής:
45. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος με ακριβή σειρά σε
αγώνα δρόμου εκτός κλασσικού, μηχανοκίνητου αθλη−
τισμού και ποδηλασίας
Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τους συμμετέχοντες
που θα τερματίσουν πρώτος, δεύτερος και τρίτος με
ακριβή σειρά σε αγώνα της κατηγορίας αυτής.
1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο
αριθμό συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της αναφερό−
μενης μορφής στοιχήματος.
2. Σε περίπτωση επαλήθευσης περισσοτέρων του ενός
κερδιζόντων συνδυασμών, τότε η απόδοση ενός εκά−
στου διαιρείται δια του πλήθους τους. Σε περίπτωση
επαλήθευσης σε οποιαδήποτε θέση ή θέσεις περισσό−
τερων των αναμενομένων ενδεχομένων, οι επιλογές που
κερδίζουν προκύπτουν μετά από συνδυασμό ανά τρεις
όλων των τερματισάντων στις τρεις πρώτες θέσεις.
3. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του
αγώνα οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για την προα−
ναφερόμενη μορφή στοιχήματος λαμβάνει ως απόδοση
τη μονάδα.
4. Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχο−
ντος που εμπεριέχεται στις επιλογές του παίκτη, τότε ο
συνδυασμός που περιλαμβάνει τον αποσυρθέντα ή δια−
γραφέντα μετατρέπεται σε στοίχημα της παραγράφου
44 με ακριβή σειρά, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί που
δεν περιλαμβάνουν τον αποσυρθέντα ή διαγραφέντα
παραμένουν σε ισχύ.
Άρθρο 2 «Γνωστοποίηση κανονισμού»
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, καθώς και οι
όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχη−
μάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που εξειδικεύονται
από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για κάθε προσφερόμενο Παιχνίδι
Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, γνωστοποι−
ούνται στους παίκτες με κάθε πρόσφορο τρόπο (Πρό−
γραμμα, άλλα μέσα ενημέρωσης παικτών) και από τη
γνωστοποίησή τους έχουν κανονιστική ισχύ.
Άρθρο 3 «Καταργούμενες διατάξεις»
1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις της παρού−
σας κοινής υπουργικής απόφασης ή αναφερόμενη σε
θέματα ρυθμιζόμενα από τις διατάξεις αυτής καταργεί−
ται. Όλες οι διατάξεις της παρούσας τροποποιούνται
και συμπληρώνονται με όμοιο τρόπο και ισχύουν από τη
δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο παρών Κανονισμός αφορά αποκλειστικά την κα−
τηγορία των παιγνίων που διεξάγει η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.. Δεν
αφορά τα παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανή−
ματα ή μέσω του διαδικτύου.
Άρθρο 4 «Έναρξη ισχύος»
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατά−
ξεις αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Mαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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Αριθμ. 7575/4553
(2)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕ−
ΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλ−
λων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λει−
τουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αστικής Κα−
τάστασης Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αστικής
Κατάστασης Αθηνών Β΄, Αστικής Κατάστασης Ανα−
τολικής Αττικής και Αστικής Κατάστασης Δυτικής
Αττικής και Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27−12−2010).
β) Του άρθρου 6, παράγραφος 2, του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.
87/Α΄/07−06−2010).
γ) Του ν. 2790/2000 «Περί αποκατάστασης παλιννο−
στούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση»
(ΦΕΚ 24/Α/16.2.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών
στην Ελληνική Επικράτεια, Κτήση της ελληνικής ιθα−
γένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
91/Α/2.5.2001).
ε) Του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της
ελληνικής ιθαγένειας».
στ) Του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
ρυθμίσεις.
ζ) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε−
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/
Α/28.6.2006).
η) Του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/Α/2007).
θ) Του άρθρου 1, παράγραφος 2, του Ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30−05−1997).
2. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Την υπ’ αρ. ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών «Μείωση των υπογραφών στις
διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα».
β) Την υπ’ αρ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.34069/13.12.2007 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. «Διευκρινήσεις σχετικά με τη μείωση των
υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά
έγγραφα».
γ) Την υπ’ αρ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.5709/28.2.2008 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. «Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τη μείωση των
υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και έγγραφα. Παράτα−
ση της προθεσμίας έκδοσης των σχετικών αποφάσεων».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
I. Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Διευθυντή της Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
να υπογράφει με «ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» τις
παρακάτω ειδικά αναγραφόμενες αποφάσεις, έγγραφα,
ή άλλες πράξεις:
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− Απαντήσεις επί των αιτημάτων θεραπείας κατά
απορριπτικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα στις
περιπτώσεις που η αρμόδια επιτροπή γνωμοδοτεί εκ
νέου αρνητικά περί της ομογενειακής ιδιότητας.
II. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Δ/νσε−
ων Αστικής Κατάστασης να υπογράφουν με «ΕΝΤΟΛΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»:
1. Αποφάσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ομογενών
από την τέως Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000)
όπως ισχύουν και την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Αποφάσεις απόρριψης αιτημάτων κτήσης Ελληνικής
Ιθαγένειας για ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιε−
τικής Ένωσης, καθώς και ανακλήσεις αποφάσεων.
3. Αποφάσεις κτήσης ή απόρριψης ελληνικής ιθαγένει−
ας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3838/2010, το οποίο
αντικαθιστά το άρθρο 1 του Ν. 3284/2004, καθώς και
αποφάσεις κτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 1α και το
άρθρο 24 του ίδιου Νόμου και τη δημοσίευσή τους στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως όπου απαιτείται.
4. Αποφάσεις κτήσης ή απόρριψης ελληνικής ιθαγέ−
νειας για ομογενείς κατόχους Ε.Δ.Τ.Ο., σύμφωνα με το
άρθρο 23 του Ν. 3838/2010 και τη δημοσίευσή τους στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Διαπιστωτικές αποφάσεις περί κτήσεως ή μη κτήσε−
ως της ελληνικής ιθαγένειας, όπως ορίζεται στο άρθρο
25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/10.11.2004).
6. Διαπιστωτικές αποφάσεις περί ανάκτησης της ελ−
ληνικής ιθαγένειας με ειδικές περιπτώσεις σύμφωνα με
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.
7. Διαπιστωτικές αποφάσεις περί ανάκτησης της ελλη−
νικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
22 και 23 του ν. 3284/2004.
8. Διαπιστωτικές αποφάσεις περί αποβολής της ελλη−
νικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21 του ν. 3284/2004.
9. Ορκωμοσία ατόμων που απέκτησαν την ελληνική
ιθαγένεια καθώς και ατόμων των οποίων έχει γίνει δε−
κτό το αίτημα πολιτογράφησης.
10. Αποφάσεις περί εγγραφής αλλοδαπών στα μητρώα
αρένων και στα δημοτολόγια.
11. Αποφάσεις περί εγγραφής πολιτογραφηθέντων
ομογενών στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια.
12. Αποφάσεις περί εγγραφής ομογενούς που απέ−
κτησε την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και των ανήλικων
τέκνων στο μητρώο αρρένων και στα δημοτολόγια.
13. Αποφάσεις εγγραφής στα μητρώα αρρένων ανή−
λικων και ενήλικων αρρένων Ελλήνων.
14. Αποφάσεις εγγραφής στα μητρώα αρρένων ‘αδή−
λωτων’ Ελλήνων υπηκόων.
15. Αποφάσεις καθορισμού ηλικίας αδήλωτων που δι−
αμένουν στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
16. Αποφάσεις εγγραφής στα μητρώα αρρένων αλ−
λοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθα−
γένεια.
17. Αποφάσεις διαγραφής από τα μητρώα αρρένων
όσων δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
18. Αποφάσεις διαγραφής και επανεγγραφής ‘ανύπαρ−
κτων ατόμων’.
19. Οριστικοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση του
ετήσιου μητρώου αρρένων.
20. Ανασύνταξη μητρώου αρρένων.

21. Κατάρτιση μητρώων αρρένων δήμων ή κοινοτήτων
που αναγνωρίζονται ή ενώνονται.
22. Τήρηση των μητρώων αρρένων και ορισμός υπευ−
θύνου υπαλλήλου για την ασφαλή φύλαξη και την πλήρη
ενημέρωση των μητρώων αρρένων.
23. Απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004, όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3838/2010.
24. Έκδοση απόφασης για την αναγνώριση Ελλήνων
τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρο−
μής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
25. Έκδοση απόφασης για την απασχόληση προσώπων
ειδικών κατηγοριών.
26. Έκδοση απόφασης για την επιχορήγηση ιδιωτικών
επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών.
27. Αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων πρόνοιας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η υποβολή προτά−
σεων για την αποδοτικότερη λειτουργία τους.
28. Συγκρότηση Α΄βάθμιων και Β΄βάθμιων υγειονομι−
κών επιτροπών των νομών της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης.
29. Παραλαβή δικογράφων αναφορικά με την άσκηση
αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδι−
κείων ή του Συμβουλίου Επικρατείας κατά απορριπτικών
ή ανακλητικών αποφάσεων του Γ.Γ. της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης σχετικά με αντικείμενα της Δ/νσης.
30. Έγγραφα επί των απόψεων της Δ/νσης στα Διοι−
κητικά Πρωτοδικεία ή το Συμβούλιο της Επικρατείας
επί των ασκηθεισών αιτήσεων αναστολής ή ακύρωσης
κατά απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων του Γ.Γ.
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με αντικείμενα
της Δ/νσης.
31. Απαντήσεις σε διευκρινιστικά αιτήματα πολιτών, αι−
τήσεων για επανεξέταση αιτημάτων, αναφορών ή καταγ−
γελιών σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης.
32. Αποστολή σχετικών εγκυκλίων Υπουργείων, καθώς
και διευκρινιστικών εγγράφων και εκθέσεων της Δ/νσης.
33. Μετακίνηση υπαλλήλων εντός των Τμημάτων της
Διεύθυνσής τους.
34. Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας του προσωπικού.
35. Έγγραφα με τα οποία προτείνεται ο ορισμός
υπαλλήλων της Δ/νσης για τη συμμετοχή σε συνέδρια,
διημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο εσωτερικό ή
το εξωτερικό.
36. Έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν την
εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, τις ετήσιες ή άλ−
λες εκθέσεις απολογιστικού ή προγραμματικού χαρα−
κτήρα.
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Τμημά−
των των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης να υπογράφουν
με «ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»:
− Έγγραφα με τα οποία ζητούνται στοιχεία ή πλη−
ροφορίες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους
ενδιαφερόμενους και κρίνονται απαραίτητα για τη δια−
πίστωση ή μη της ελληνικής ιθαγένειας και τη συμπλή−
ρωση των φακέλων πολιτογράφησης.
− Θέση στο ΑΡΧΕΙΟ εγγράφων που δεν χρήζουν πε−
ραιτέρω ενεργειών.
Ειδικότερα:
Τους προϊστάμενους των Τμημάτων Ιθαγένειας:
1. Τις προβλεπόμενες από το άρθρο 24 του ν. 3013/2002
βεβαιώσεις οι οποίες επέχουν θέση άδειας διαμονής και
εργασίας.
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2. Απαντήσεις σε αιτήσεις για επανεξέταση αιτημάτων,
αναφορών, παραπόνων, ή καταγγελιών πολιτών που
έχουν σχέση με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες
του τμήματος.
3. Αποφάσεις διαγραφής των πολλαπλώς εγγεγραμ−
μένων στα μητρώα αρρένων.
4. Αποφάσεις διαγραφής από τα μητρώα αρρένων
λόγω θανάτου ή αφάνειας.
5. Αποφάσεις συμπλήρωσης και διόρθωσης στοιχείων
στα μητρώα αρρένων.
6. Αποφάσεις μετεγγραφής στα μητρώα αρρένων.
7. Αποφάσεις μεταβολών των εγγεγραμμένων στα
μητρώα αρρένων.
8. Έλεγχος πληρότητας των στρατολογικών πινά−
κων.
9. Απαντήσεις σε διευκρινιστικά αιτήματα πολιτών.
10. Αποστολή στοιχείων στις αρμόδιες αστυνομικές
και δικαστικές αρχές για θέματα αρμοδιότητας του
τμήματος.
11. Παραλαβή δικογράφων αναφορικά με την άσκηση
αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδι−
κείων ή του Συμβουλίου Επικρατείας κατά απορριπτικών
ή ανακλητικών αποφάσεων του Γ.Γ. της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης σχετικά με αντικείμενα του τμήματος.
12. Έλεγχος της πληρότητας δικαιολογητικών για αι−
τήματα περί κτήσης της ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΚΕΙ και τις διεθνείς συνθήκες και
συμβάσεις καθώς και για αιτήματα περί κτήσης της
ελληνικής Ιθαγένειας από αλλοδαπούς, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1Α του ΚΕΙ και του άρθρου
24 του Ν. 3838/2010.
13. Όλα τα έγγραφα αναφορικά με την υποβολή συ−
μπληρωματικών δικαιολογητικών και στοιχείων, αφο−
ρούντων την ιθαγένεια και τα μητρώα αρρένων.
Τους προϊστάμενους των Τμημάτων Πολιτογράφη−
σης:
1. Έγγραφα προς τις προξενικές αρχές με τα οποία
τους ανακοινώνεται η δημοσίευση αποφάσεων του Γενι−
κού Γραμματέα με την οποία γίνεται αποδεκτή η αίτηση
για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Διαβίβαση φακέλων πολιτογράφησης στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών μετά τη διαπίστωση ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις των νόμων.
3. Απαντήσεις σε αιτήσεις για επανεξέταση αιτημάτων,
αναφορών, παραπόνων, ή καταγγελιών πολιτών που
έχουν σχέση με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες
του τμήματος.
4. Απαντήσεις σε διευκρινιστικά αιτήματα πολιτών.
5. Αποστολή στοιχείων στις αρμόδιες αστυνομικές
και δικαστικές αρχές για θέματα αρμοδιότητας του
τμήματος.
6. Ορκωμοσία ατόμων των οποίων έχει γίνει δεκτό το
αίτημα πολιτογράφησης.
7. Έκδοση στους παλιννοστούντες ομογενείς που δια−
μένουν στην Ελλάδα των προβλεπομένων από την παρ.
6 του αρθ. 76 του Ν. 2910/2001 βεβαιώσεων οι οποίες
επέχουν και θέση άδειας διαμονής και εργασίας και
υποβάλλουν σχετικό αίτημα για κτήση ελληνικής ιθα−
γένειας ή ΕΔΤΟ στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2790/2000 όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθ.
76 του ν. 2910/2001.
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8. Αποστολή των αιτήσεων των παλιννοστούντων ομο−
γενών από την τέως Σοβιετική Ένωση για αιτήματα αρ−
μοδιότητας της Δ/νσης στις Ειδικές επιτροπές σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 76 ν.2910/2001.
9. Έλεγχος της διαδικασίας για τη λειτουργία της
επιτροπής Πολιτογράφησης σύμφωνα με το άρθρο 8
του ν. 3838/2010.
10. Έλεγχος της πληρότητας δικαιολογητικών και της
συνδρομής των προϋποθέσεων αιτούντων ομογενών,
κατόχων ΕΔΤΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του ν.3838/2010, καθώς και έλεγχος της πληρότητας
δικαιολογητικών και της συνδρομής των προϋποθέσε−
ων αλλογενών υπηκόων σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 2 και 23 του ν.3838/2010.
11. Παραλαβή δικογράφων αναφορικά με την άσκηση
αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδι−
κείων ή του Συμβουλίου Επικρατείας κατά απορριπτικών
ή ανακλητικών αποφάσεων του Γ.Γ. της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης σχετικά με αντικείμενα του τμήματος.
Τον προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέ−
σεων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και
Κοινωνικών Υποθέσεων:
1. Εξειδίκευση και υλοποίηση προγραμμάτων για κοι−
νωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και
ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστα−
σίας.
2. Παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων για
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων
και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστα−
σίας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
3. Μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για
την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων.
4. Διενέργεια όλων των προπαρασκευαστικών πράξε−
ων για την αναγνώριση Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών
δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
5. Διενέργεια όλων των προπαρασκευαστικών πρά−
ξεων για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατη−
γοριών.
6. Διενέργεια όλων των προπαρασκευαστικών πρά−
ξεων για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για
την πρακτική άσκηση σπουδαστών.
7. Έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες ή
στοιχεία προς άλλες αρχές ή υπηρεσίες, εφόσον δεν
είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και εφόσον έχουν
προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό χαρακτήρα.
Τον προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας
της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινω−
νικών Υποθέσεων:
1. Έλεγχος κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευα−
σμάτων και προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.
2. Υποβολή προτάσεων για την αποδοτικότερη λει−
τουργία των φορέων πρόνοιας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
3. Έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες ή
στοιχεία προς άλλες αρχές ή υπηρεσίες,εφόσον δεν
είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και εφόσον έχουν
προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό χαρακτήρα.
ΙV. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Τμημά−
των Γραμματειακής Υποστήριξης να υπογράφουν με
«ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»:
1. Διακίνηση της αλληλογραφίας της Δ/νσης.
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2. Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποι−
ωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται
στο αρχείο.
3. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του αρχείου
της Δ/νσης.
4. Παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα
αρμοδιότητας της Δ/νσης και τη διάθεση σχετικών ενη−
μερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών και εντύπων.
5. Παραλαβή και πρωτοκόλληση των εγγράφων που
αφορούν στα αντικείμενα της Δ/νσης.
6. Τήρηση των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων,
του ημερήσιου Παρουσιολογίου καθώς και του σχετικού
βιβλίου, των εντύπων χορήγησης κανονικών, γονικών,
αναρρωτικών και λοιπών αδειών.

Οι εξουσιοδοτούμενοι με την απόφαση αυτή να υπο−
γράφουν με «εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής», υποχρεούνται να τηρούν
ενήμερο το αμέσως ανώτερό τους υπηρεσιακό όργανο
για κάθε σοβαρό κατά την κρίση τους θέμα στο πλαίσιο
της αρμοδιότητάς τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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