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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 452/2008
Έγκριση κυκλοφορίας ρυζελαίου.

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. οικ 3034/4.11.2008 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929
(ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο
6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (ΦΕΚ 211/Α/11.10.1995).
3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 391/Α/1929).
4) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (ΦΕΚ 172/Α/1975).
5) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α/1988 και
229/Α/1989).
6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορι−

σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 517/Β/1992).
7) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/Β/16.1.2009).
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 452/2008 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρία της 7.11.2008 και η οποία έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την κυκλοφορία του προϊόντος ΡΑΦΙΝΕ
ΡΥΖΕΛΑΙΟ (BestField RICE BRAN OIL για την εταιρεία
ΕΒΥΛ Α.Β.Ε.Ε.) με συστατικά: 100% Ραφινέ Ρυζέλαιο. Tα
αναλυτικά στοιχεία είναι τα δηλωθέντα και περιλαμ−
βάνονται στον φάκελο του προϊόντος.
Στη συσκευασία του προϊόντος πρέπει να αναγράφο−
νται στην ελληνική γλώσσα οι ενδείξεις που προβλέπο−
νται από τις σχετικές διατάξεις για την επισήμανση και
τη διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων. Η δήλωση
και η διαφήμιση του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων
των αναγραφών στα μέσα συσκευασίας πρέπει να είναι
σύμφωνη με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
Ο Πρόεδρος
Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

Η Γραμματέας
Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα Μέλη
Κ. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ, Ν. ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ
Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ, Δ. ΤΣΙΧΛΗΣ
Ν. ΝΟΜΙΚΟΣ, Σ. ΓΩΓΑΚΟΣ
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Mαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

AΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 7904
(2)
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του παιχνιδιού ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΠΟΔΟ−
ΣΦΑΙΡΟΥ 13 ΑΓΩΝΩΝ (ΠΡΟΠΟ13) της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του “Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα”, που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Του ν. 1558/1985 αρ. 27 “Σύσταση Γενικών Γραμμα−
τειών” παρ. 1ν, περ. ιν «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού»
(ΦΕΚ 137/Α΄/1985).
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄,
12.10.2000) “Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών
συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
άλλες διατάξεις”.
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄,
20.4.2005) “Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτω−
βρίου 2003 περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις”.
5. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ
180, τ. Α΄, 12.8.1996) “Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες
διατάξεις”.
6. Του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄, 17.6.1999), «Ερασιτε−
χνικός και επαγγελματικός Αθλητισμός», όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 3057/2002 (ΦΕΚ
239/τ. Α΄/10.10.2002) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄, 21.9.1999) «Μετατροπή
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)»
8. Τις υπ’ αριθμ. 442/2001 (ΦΕΚ 23, τ. Β΄, 16.1.2001) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «Καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.».
9. Το από 25.8.2008 Καταστατικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ
7981, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, 22.7.2008).
10. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
11. Την υπ’ αριθμ. 6940/26.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Περί Ανάθεσης
Καθηκόντων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιωάννη Ιωαν−
νίδη» (ΦΕΚ 112 τ.Β΄/27.1.2009).
12. Το υπ’ αριθμ. 5/18.2.2009, Θέμα 2ο Πρακτικό του Δ.Σ.
της ΟΠΑΠ Α.Ε.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργί−
ας και Διεξαγωγής του παιχνιδιού ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟ−
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 13 ΑΓΩΝΩΝ (ΠΡΟΠΟ13) της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Η απόφαση αυτή μαζί με τον Κανονισμό να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑ−
ΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
13 ΑΓΩΝΩΝ (ΠΡΟΠΟ13)
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.)
διενεργεί οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδος η ίδια επι−
λέξει και όχι απαραίτητα κάθε εβδομάδα διαγωνισμούς
του παιχνιδιού προγνωστικών ποδοσφαίρου 13 αγώνων
(ΠΡΟΠΟ13). Η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή του
ως άνω παιχνιδιού εμπίπτει στις διατάξεις του «Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής
των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.», των διατάξεων του πα−
ρόντα Κανονισμού καθώς επίσης των όρων και των
προϋποθέσεων, που κάθε φορά θέτει η «ΟΠΑΠ Α.Ε.».
Άρθρο 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιγνίδι ΠΡΟΠΟ13 − αφορά στην ακριβή πρόγνω−
ση του αποτελέσματος δεκατριών (13) ποδοσφαιρικών
αγώνων που ορίζονται σε κάθε διαγωνισμό του παιγνι−
διού. Ως αποτέλεσμα αγώνα θεωρείται είτε η νίκη της
πρώτης ομάδας (σύμβολο 1) είτε η νίκη της δεύτερης
ομάδας (σύμβολο 2) είτε η ισοπαλία (σύμβολο Χ).
Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο παιχνίδι «ΠΡΟΠΟ13» υπάγεται στα
προβλεπόμενα στον «Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.». Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται οι ειδι−
κότεροι όροι και ο τρόπος συμμετοχής στο παιγνίδι.
Άρθρο 3
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΠΟ13
1. Κάθε διαγωνισμός του παιγνιδιού ΠΡΟΠΟ13 περιλαμ−
βάνει δεκατρείς (13) ποδοσφαιρικούς αγώνες.
2. Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες κάθε διαγωνισμού ΠΡΟ−
ΠΟ13 επιλέγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., μετά από εισή−
γηση της ειδικής Επιτροπής Σύνθεσης Δελτίου. Η Επι−
τροπή αυτή αποτελείται από δεκατέσσερα (14) μέλη
της ΕΣΗΕΑ και ειδικότερα, του Συνδέσμου Αθλητικών
Συντακτών με εμπειρία στα θέματα ποδοσφαίρου, από
έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΠΟ, της Ένωσης Επαγγελμα−
τικού Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας και Ένωσης
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ και Γ΄ Εθνικής κατη−
γορίας και της ΠΟΕΠΠ, καθώς επίσης και από τρεις
(3) υπαλλήλους της ΟΠΑΠ Α.Ε. Χρέη Γραμματέα ασκεί
υπάλληλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ορίζονται τα μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής και
καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της.
3. Ως αγώνας είναι δυνατόν να περιληφθεί στον δια−
γωνισμό ΠΡΟΠΟ13 και κάθε ημίχρονο αγώνα εξομοιού−
μενο προς αυτοτελή αγώνα.
Άρθρο 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
1. Ως αποτέλεσμα αγώνα νοείται εκείνο που πραγμα−
τοποιήθηκε στον αγωνιστικό χώρο κατά την κανονική
λήξη αυτού και καταχωρήθηκε από το διαιτητή στο
φύλλο αγώνα ή σε περίπτωση απώλειας ή καταστρο−
φής του, σε αυτό που συντάχθηκε σύμφωνα με τους
κανονισμούς των αρμοδίων ποδοσφαιρικών αρχών. Το
αποτέλεσμα τυχόν παράτασης δε λαμβάνεται υπόψη.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Μεταγενέστερες διαφοροποιήσεις των αποτελεσμά−
των που αποφασίζονται από τις ποδοσφαιρικές αρχές
μετά από ενστάσεις ή για οποιαδήποτε αιτία, όπως
επαναλήψεις αγώνων, επιβολές ποινών ή άλλα οποιαδή−
ποτε μέτρα, ουδεμία επιρροή έχουν στα αποτελέσματα
του διαγωνισμού.
3. Αλλαγή τόπου ή γηπέδου διεξαγωγής αγώνα ουδε−
μία επίδραση έχει στο αποτέλεσμα του αγώνα για το
σχηματισμό της νικήτριας στήλης.
4. Αν η διεξαγωγή ενός ή περισσότερων αγώνων, που
δεν πραγματοποιήθηκαν στην προκαθορισμένη ημέρα,
προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία
δεν απέχει περισσότερο από μία (1) ημέρα από τον τε−
λευταίο χρονικά διεξαγόμενο αγώνα του δελτίου, για το
σχηματισμό της νικήτριας στήλης δε γίνεται κλήρωση
αλλά λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα, που θα προ−
κύψει από τη διεξαγωγή του.
Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή μόνο όταν κατά
τη στιγμή της αναβολής ή της διακοπής του αγώνα
προσδιορίζεται και η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του
είτε από τις κείμενες διατάξεις της προκήρυξης των δι−
οργανώσεων (πρωτάθλημα, κύπελλο), είτε κατά τη λήψη
της απόφασης αναβολής ή διακοπής του αγώνα. Η νέα
ημερομηνία διεξαγωγής γνωστοποιείται στο κοινό από
την ΟΠΑΠ Α.Ε., μαζί με την ανακοίνωση περί αναβολής
ή διακοπής του αγώνα.
5. Αν όλοι ή ορισμένοι αγώνες δεν έγιναν την καθορι−
σμένη ημέρα για οποιοδήποτε λόγο ή έγιναν προγενέ−
στερα ή μεταγενέστερα ή έγιναν σε ώρα που καθιστά
αδύνατη την τήρηση των διατάξεων για τη διασφάλιση
των στοιχείων των δελτίων, όπως προβλέπεται στο
«Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διε−
ξαγωγής των Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.» ή διακόπηκαν
προ της κανονικής τους λήξης ή έγινε κατακύρωση του
αγώνα υπέρ της μίας ομάδας, για το σχηματισμό της
νικήτριας στήλης λαμβάνεται υπόψη, για κάθε αγώνα,
το σύμβολο που προκύπτει μετά από κλήρωση. Στην
περίπτωση αυτή η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί κατά την κρίση
της το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού.
6. Η κλήρωση για το σχηματισμό της νικήτριας στήλης,
στις παραπάνω περιπτώσεις, διενεργείται δημόσια από
τριμελή Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από κρατικούς
λειτουργούς (με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη), που
ορίζονται με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρ−
μόδιου για θέματα Αθλητισμού. Χρέη Γραμματέα ασκεί
υπάλληλος της ΟΠΑΠ Α.Ε., ο οποίος ορίζεται από την
ΟΠΑΠ Α.Ε.
7. Η κλήρωση γίνεται χωριστά για κάθε αγώνα που
δεν έγινε κανονικά και πραγματοποιείται μεταξύ των
αριθμών 0 έως 9. Ο αριθμός που κληρώνεται αντιστοι−
χεί σε ένα από τα σύμβολα 1, Χ, 2, κατ’ αναλογία που
καθορίζεται εκ των προτέρων από ειδική Επιτροπή Αξι−
ολόγησης και γνωστοποιείται στο κοινό.
8. Η Ειδική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από
δεκατέσσερα (14) μέλη της ΕΣΗΕΑ και ειδικότερα, του
Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών με εμπειρία στα θέ−
ματα ποδοσφαίρου. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος
της ΟΠΑΠ Α.Ε. Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ορίζονται
τα μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής και καθορί−
ζεται το πλαίσιο λειτουργίας της. Η αξιολόγηση των
αγώνων γίνεται με βάση την αγωνιστική δυναμικότητα
των ομάδων, στατιστικά στοιχεία και εκφράζεται με
ποσοστιαία αναλογία για κάθε σύμβολο 1, Χ, 2 και για
κάθε αγώνα. Τα ποσοστά αξιολόγησης των αγώνων
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δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο και προβάλλονται
στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την ενημέρωση του
κοινού. Στην αξιολόγηση των αγώνων κάθε σύμβολο
συμμετέχει τουλάχιστον μία φορά για κάθε αγώνα.
Άρθρο 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Οι επιτυχίες για την πρόβλεψη των δεκατριών (13)
αγώνων, ανάλογα με τον αριθμό των σωστών προβλέψε−
ων που περιλαμβάνουν, κατατάσσονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις
για τα αποτελέσματα και των δεκατριών (13) αγώνων
του δελτίου.
β) Στην δεύτερη κατηγορία (ΙΙ) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις
για τα αποτελέσματα δώδεκα (12) από τους δεκατρείς
(13) αγώνες του δελτίου.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (ΙΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις για
τα αποτελέσματα έντεκα (11) από τους δεκατρείς (13)
αγώνες του δελτίου.
Άρθρο 6
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος σε
κάθε διαγωνισμό σε όλες τις κατηγορίες των επιτυχι−
ών του παιγνιδιού ορίζεται σε ποσοστό 50% επί των
ακαθάριστων εισπράξεων και κατανέμεται στις τρείς
κατηγορίες ως ακολούθως:
α) Ποσοστό 52% διατίθεται για τις επιτυχίες της πρώ−
της κατηγορίας (Ι)
β) Ποσοστό 28% διατίθεται για τις επιτυχίες της δεύ−
τερης κατηγορίας (ΙΙ)
γ) Ποσοστό 20% διατίθεται για τις επιτυχίες της τρί−
της κατηγορίας (ΙΙΙ).
2. Αν σε κάποιο διαγωνισμό δεν υπάρχουν επιτυχίες
στην κατηγορία Ι της παραγράφου 1 του παρόντος άρ−
θρου, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή
δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στην κατηγορία ΙΙ και
προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η συγκεκριμένη
κατηγορία επιτυχιών. Αν δεν υπάρχουν επιτυχίες ούτε
στην κατηγορία ΙΙ, το άθροισμα των ποσών που αντι−
στοιχούν στις κατηγορίες Ι και ΙΙ μεταφέρεται στην
κατηγορία ΙΙΙ και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η
συγκεκριμένη κατηγορία επιτυχιών. Αν δεν υπάρχουν
επιτυχίες σε καμία κατηγορία επιτυχιών από αυτές που
ορίζονται στην παράγραφο 1, το άθροισμα των διανε−
μόμενων ποσών του διαγωνισμού μεταφέρεται στον
επόμενο αντίστοιχο διαγωνισμό και προστίθεται στο
συνολικό διανεμόμενο ποσό του διαγωνισμού πριν την
κατανομή του σε κατηγορίες.
3. Σε περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί ως κέρ−
δος σε μία επιτυχία των κατηγοριών της παραγράφου
1 του παρόντος είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο
ποσό ανώτερης κατηγορίας επιτυχιών, τα συνολικά δια−
νεμόμενα ποσά στις δύο αυτές κατηγορίες αθροίζονται
και διανέμονται εξίσου μεταξύ όλων των επιτυχιών και
των δύο κατηγοριών.
4. Σε περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί ως
κέρδος σε μία επιτυχία της κατηγορίας ΙΙΙ παραγράφου
1 του παρόντος είναι μικρότερο από ένα όριο που ορίζει
με απόφασή της η ΟΠΑΠ ΑΕ, το συνολικό διανεμόμενο
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ποσό της κατηγορίας αυτής μεταφέρεται στην κατηγο−
ρία επιτυχιών ΙΙ και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει
η συγκεκριμένη κατηγορία επιτυχιών. Σε περίπτωση
που στον ίδιο διαγωνισμό το ποσό που αντιστοιχεί ως
κέρδος σε μία επιτυχία της κατηγορίας ΙΙ παραγράφου
1 του παρόντος είναι μικρότερο από το ίδιο όριο που
ορίζει με απόφασή της η ΟΠΑΠ ΑΕ, το άθροισμα των δι−
ανεμομένων ποσών των κατηγοριών Ι και ΙΙ μεταφέρεται
στην κατηγορία επιτυχιών Ι και προστίθεται στο ποσό
που μοιράζει η συγκεκριμένη κατηγορία επιτυχιών.
Άρθρο 7
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ − ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (επιλογή απο−
τελέσματος για 13 αγώνες) ορίζεται στα μηδέν είκοσι
πέντε λεπτά του ευρώ (€ 0,25).
2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες που
προσφέρουν στους παίκτες για το παιγνίδι ΠΡΟΠΟ13,
καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της τιμής της στήλης
και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο που κατα−
βάλλει ο συμμετέχων.
Άρθρο 8
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα
Κανονισμό και αφορά τους όρους Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής των διαγωνισμών του παιγνιδιού
ΠΡΟΠΟ13 από την ΟΠΑΠ Α.Ε. έχουν ισχύ οι κείμενες δια−
τάξεις για την οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των
παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και οι ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να
εκδίδει σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους, προκειμένου
να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω
Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και
συμπληρώνεται με όμοιο τρόπο. Από τη θέση της σε
ισχύ καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που
αφορούσε στην έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής του παιγνιδιού ΠΡΟΠΟ13.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή μαζί με τον Κανονισμό να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 7905
(3)
Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Κληρώσεων των
Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του “Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα”, που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Του ν. 1558/1985 αρ. 27 “Σύσταση Γενικών Γραμμα−
τειών” παρ. 1ν, περ. ιν «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού»
(ΦΕΚ 137/Α΄/1985).
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219/12.10.2000
τ.Α΄) “Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών συναλ−
λαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντο−
πόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άλλες
διατάξεις”.
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/20.4.2005
τ.Α΄) “Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την
Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
2003 περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και
άλλες διατάξεις”.
5. Του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/17.6.1999 τ.Α΄), “Ερασιτε−
χνικός και επαγγελματικός Αθλητισμός”, όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 3057/2002 (ΦΕΚ
239/10.10.2002 τ.Α΄) “Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού
και άλλες διατάξεις”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ
180/12.8.1996 τ.Α΄) “Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες
διατάξεις”.
7. Του π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193/21.9.1999 τ.Α΄) “Μετατροπή
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)”.
8. Της υπ’ αριθμ. 442/2001 (ΦΕΚ 23/16.1.2001 τ. Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού “Καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.”
9. Του από 25.6.2008 Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε.
(ΦΕΚ 7981/22.7.2008 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
10. Το π.δ 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/8.1.2009 τ.Α΄).
11. Την υπ’ αριθμ. 6940/26.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Περί Ανάθεσης
Καθηκόντων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιωάννη Ιωαν−
νίδη» (ΦΕΚ 112/27.1.2009 τ.Β΄).
12. Το υπ’ αριθμ. 5/18.2.2009, Θέμα 1ο Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ ΑΕ.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Την έγκριση του «Κανονισμού Κληρώσεων των παιχνι−
διών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.», που ακολουθεί:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΑ
1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διεξάγει τις κληρώσεις των παιγνιδιών
της, είτε με τη χρήση μηχανικών κληρωτίδων, είτε με
ηλεκτρονικό τρόπο με τη χρήση ηλεκτρονικών συστη−
μάτων.
2. Οι κληρώσεις διενεργούνται με μέριμνα της ΟΠΑΠ
Α.Ε. Ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής τους καθορί−
ζεται με απόφασή της και πιθανές αλλαγές δημοσιο−
ποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο.
3. Οι κληρωθέντες αριθμοί κάθε κλήρωσης δημοσιο−
ποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ο οποίος καθορί−
ζεται κάθε φορά με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 2
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΤΙΔΩΝ
1. Οι κληρώσεις των παιγνιδιών, που διεξάγονται με τη
χρήση μηχανικών κληρωτίδων, διενεργούνται με ευθύνη
πενταμελούς Επιτροπής Κλήρωσης η οποία αποτελείται
από:
α) Τρεις μόνιμους Δημόσιους Υπάλληλους, εκ των
οποίων οι δύο τουλάχιστον να είναι Προϊστάμενοι Δι−
εύθυνσης.
β) Έναν εκπρόσωπο της Ε.Σ.Η.Ε.Α.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημο−
σίας Τάξεως του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη, με τα ισάριθμα αναπλη−
ρωματικά, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτι−
σμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού. Υπάλληλοι της
ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Επιτροπής
Κλήρωσης. Τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο της Επι−
τροπής Κλήρωσης αναπληρώνει, στα καθήκοντά του ως
Προέδρου, το επόμενο κατά σειρά τακτικό μέλος στην
απόφαση ορισμού των μελών της Επιτροπής και ένα από
τα αναπληρωματικά μέλη μετέχει ως τακτικό μέλος. Η
Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία
τουλάχιστον μέλη της. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ορίζει υπάλληλό της
ως Γραμματέα της Επιτροπής.
3. Οι μηχανικές κληρωτίδες, με τις οποίες διεξάγονται
οι κληρώσεις, φυλάσσονται και συντηρούνται με ευθύνη
της ΟΠΑΠ Α.Ε.
4. Πριν από την κάθε κλήρωση, με ευθύνη της Επιτρο−
πής Κλήρωσης διενεργούνται έλεγχοι και δοκιμαστικές
κληρώσεις, τόσο με την κύρια όσο και με εφεδρική
κληρωτίδα, προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή λει−
τουργία τους. Οι έλεγχοι, που δύνανται να διεξαχθούν,
προσδιορίζονται από την Επιτροπή Κλήρωσης σύμφωνα
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε κληρωτίδας και
τις υποδείξεις των κατασκευαστών.
5. Για τις δοκιμαστικές κληρώσεις και τους διενερ−
γηθέντες κάθε φορά ελέγχους συντάσσεται πρακτικό,
όπου καταγράφονται τα αποτελέσματά τους και το
οποίο υπογράφεται από δύο τουλάχιστον μέλη της Επι−
τροπής κλήρωσης και τον γραμματέα της.
6. Εάν, κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους, διαπιστω−
θεί μη αποδεκτή απόκλιση των τεχνικών χαρακτηριστι−
κών των ελεγχθέντων μερών της κληρωτίδας από αυτά
που υποδεικνύουν οι κατασκευαστές, ή δυσλειτουργία, ή
βλάβη μέρους της κληρωτίδας, η κλήρωση διεξάγεται με
εφεδρική κληρωτίδα εφόσον αυτό είναι εφικτό, άλλως
με χειροκίνητη κληρωτίδα.
7. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στη
λειτουργία της κληρωτίδας μετά την έναρξη της κλή−
ρωσης και πριν αυτή ολοκληρωθεί, ακολουθούνται οι
εναλλακτικές διαδικασίες της παραγράφου 6 του πα−
ρόντος άρθρου για τους υπόλοιπους αριθμούς.
8. Μετά το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης η
Επιτροπή Κλήρωσης συντάσσει πρακτικό, στο οποίο
καταγράφονται κατά σειρά κλήρωσης οι κληρωθέντες
αριθμοί, καθώς επίσης και τα τυχόν προβλήματα που
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης και η
διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επίλυσή τους.
9. Οι κληρώσεις μαγνητοσκοπούνται με μέριμνα της
ΟΠΑΠ Α.Ε., το δε αρχείο φυλάσσεται με ευθύνη της.
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10. Η κλήρωση δύναται να μεταδίδεται από τα τηλε−
οπτικά μέσα, είτε σε ζωντανή μετάδοση, είτε μαγνη−
τοσκοπημένη.
11. Σε περίπτωση διακοπής της ζωντανής μετάδοσης
της κλήρωσης από οποιαδήποτε αιτία, η κλήρωση διε−
νεργείται κανονικά.
12. Η λεπτομερής διαδικασία διενέργειας της κλήρω−
σης ορίζεται από την Επιτροπή Κλήρωσης με γνώμονα
την ασφαλή και αξιόπιστη διενέργεια της κλήρωσης.
Άρθρο 3
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Εάν υπάρξει αδυναμία διενέργειας της κλήρωσης
λόγω ανωτέρας βίας, ή άλλου απρόβλεπτου γεγονότος,
η κλήρωση αναβάλλεται και ορίζεται νέα ώρα ή και
ημέρα διεξαγωγής της.
2. Εάν τα περιστατικά αυτά συμβούν αφού έχει αρχίσει
η κλήρωση και πριν ολοκληρωθεί αυτή, τότε, κατά την
κρίση της Επιτροπής Κλήρωσης, η κλήρωση δύναται
να διακοπεί και να οριστεί νέα ώρα ή και ημέρα για τη
συνέχισή της από το σημείο ακριβώς που διακόπηκε.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις η Επιτρο−
πή Κλήρωσης συντάσσει σχετικό πρακτικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 4
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
1. Για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων χρησι−
μοποιούνται ηλεκτρονικά συστήματα με μεθοδολογία
που έχει πιστοποιηθεί από ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτι−
κούς ή ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας ή του Εξω−
τερικού.
2. Οι κληρωθέντες αριθμοί, όπως και τα λοιπά στοιχεία
της κλήρωσης στην οποία αφορούν, μετά την παραγωγή
τους, εγγράφονται σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο,
έτσι ώστε να μην παρέχεται η δυνατότητα αλλοίωσης
των στοιχείων της εγγραφής και εκτυπώνονται από
εκτυπωτή.
3. Τα συστήματα των ηλεκτρονικών κληρώσεων είναι
εγκατεστημένα σε ειδικό χώρο και λειτουργούν με ευ−
θύνη της Επιτροπής Ελέγχου, που προβλέπεται από το
άρθρο 27, παρ. 5 α, β και γ του νόμου 2843/2000.
4. Τα στοιχεία της κλήρωσης, που έχουν εγγραφεί στο
ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο και έχουν εκτυπωθεί
από τον εκτυπωτή, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία
για οποιαδήποτε περίπτωση αμφισβήτησης και ισχύουν
έναντι οποιωνδήποτε άλλων.
5. Σε περίπτωση που, λόγω τεχνικού προβλήματος, οι
κληρωθέντες αριθμοί και τα λοιπά στοιχεία της κλή−
ρωσης δεν ενεγράφησαν στο ηλεκτρονικό αποθηκευ−
τικό μέσο ούτε εκτυπώθηκαν από τον εκτυπωτή, αυτά
ανακτώνται από το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους,
ισχύουν τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν επίσημα
στο κοινό ή/και εστάλησαν στο κεντρικό μηχανογρα−
φικό σύστημα.
6. Σε περίπτωση που η κλήρωση πραγματοποιηθεί
από το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων αλλά οι
κληρωθέντες αριθμοί, λόγω βλάβης του συστήματος
επικοινωνίας, δεν μεταδοθούν στο κοινό ή/και δεν στα−
λούν στο κεντρικό σύστημα, η Επιτροπή Ελέγχου, αφού
επιβεβαιώσει τη διενέργεια της κλήρωσης, κοινοποιεί
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εγγράφως τους κληρωθέντες αριθμούς στην ΟΠΑΠ Α.Ε.
για την ενημέρωση του κοινού και για την εύρεση των
επιτυχιών.
7. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την ομαλή
λειτουργία του εκτυπωτή και την αντικατάσταση του
ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου κατά τακτά χρο−
νικά διαστήματα, καθώς επίσης και για τη φύλαξη και
ασφάλιση τόσο των εκτυπωμένων καταστάσεων όσο
και των ηλεκτρονικών αποθηκευτικών μέσων.
8. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει δικαίωμα να προβαίνει
σε κάθε αναγκαία, κατά την κρίση της, ενέργεια προ−
κειμένου να διασφαλίζεται η αξιόπιστη διενέργεια της
κλήρωσης.
Άρθρο 5
ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
1. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα
και κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα δεν ξεκι−
νήσει αυτόματα η διαδικασία παραγωγής των τυχερών
αριθμών, ή αν δεν παραχθούν αριθμοί στον προκαθο−
ρισμένο χρόνο, η κλήρωση αναβάλλεται μέχρι την απο−
κατάσταση του εν λόγω προβλήματος.
2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποκατάστα−
ση του τεχνικού προβλήματος εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, η κλήρωση, κατά περίπτωση, δύναται να
πραγματοποιείται με εφεδρικό σύστημα που βρίσκεται
εγκατεστημένο και λειτουργεί στον ίδιο χώρο με το
κύριο σύστημα κλήρωσης, ή σε άλλον που φυλάσσεται
με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου. Σε κάθε τέτοια πε−
ρίπτωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επι−
τροπή Ελέγχου.
3. Σε περίπτωση αναβολής, οι κληρώσεις που ενδε−
χομένως έχουν καθυστερήσει διεξάγονται με τη σειρά
του αύξοντα αριθμού τους. Σε καμία περίπτωση δεν
ακυρώνεται κλήρωση.
4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ελέγχου κρίνει ότι,
για οποιοδήποτε λόγο, δεν εξασφαλίζεται η ομαλή,
ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων
ηλεκτρονικών κληρώσεων, δύναται να διακόπτει τη δι−
εξαγωγή των κληρώσεων μέχρι την πλήρη αποκατά−
στασή της.
Άρθρο 6
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης ή αναφερόμενη σε θέματα
ρυθμιζόμενα από τις διατάξεις αυτής καταργείται.
Όλες οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τρο−
ποποιούνται και συμπληρώνονται με όμοιο τρόπο και
ισχύουν από την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 7
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή μαζί με τον Κανονισμό να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Αριθμ. 2122
(4)
Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επω−
νυμία «Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών
και Ανάπτυξης» συντομογραφικά «ΔΕΜΚΑ» Δήμου
Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (Δη−
μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) (ΦΕΚ. Α 114/8.6.2006).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (περί διοίκησης, οργά−
νωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδι−
κα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ. 98 τ. Α).
4. Την υπ’ αριθμ. 5851/2007 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφ. Θεσσαλίας (εξουσιοδότηση Προϊσταμένου
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Μαγνησίας για υπογρα−
φή εγγράφων) (ΦΕΚ. 1157/τ.Β΄/10.7.2007).
5. Την υπ’ αριθμ. 16976/4.9.1992 απόφαση του Νομάρχη
Μαγνησίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ
τεύχος Β’ αρ. 575/23.9.1992 βάσει της οποίας συστήθηκε
η αμιγής δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δη−
μοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών και Ανάπτυ−
ξης» Δήμου Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας συντομογραφικά
«ΔΕΜΚΑ», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
6. Την υπ’ αριθμ. 45/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας, σχετικά με τη λύση
της ανωτέρω Επιχείρησης, αποφασίζουμε:
Τη λύση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών
και Ανάπτυξης» Δήμου Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας συ−
ντομογραφικά «ΔΕΜΚΑ», και την εκκαθάριση.
Ακροτελεύτιο άρθρο − Κάλυψη δαπάνης
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού Δήμου Νέας Ιωνίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 24 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΑΝΑΗ ΜΙΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
F
Αριθμ. 5423/2440
(5)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Νο−
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, με τέσσερα (4) άτομα
διαφόρων ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα ενός
(1) έτους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 και 2240/1994 «Ίδρυση
και λειτουργία της Νομ/κής Αυτ/σης».
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση
και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση διατά−
ξεων και συμπλήρωση του ν. 2190/1994», άρθρο 6 «συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου», καθώς και τις όμοιες αρθρ. 15
παρ. 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
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4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/46/22309/2.2.2009 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.
33/27.12.2006 Π.Υ.Σ (ΦΕΚ 280/Α΄/2006).
5. Την υπ’ αριθμ. 94/21.5.2008 απόφαση του Νομαρχια−
κού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου
για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου
με εννιά (9) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.
6. Το υπ’ αριθμ. 7239/23.2.2009 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω−
τερικών με το οποίο μας γνωστοποιείται η έγκριση
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Χίου, με τέσσερα (4) άτομα διαφόρων
ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
7. Την από 27.6.2008 βεβαίωση του Πληρεξούσιου Δι−
κηγόρου της Ν.Α Χίου, ότι πρόκειται για γνήσιες συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτεται σχέση
εξαρτημένης εργασίας.
8. Το γεγονός ότι κρίνονται επιβεβλημένες οι ανω−
τέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, για την λειτουργία
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, λόγω έλλειψης
προσωπικού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, για χρονικό διά−
στημα ενός (1) έτους, με τέσσερα (4) άτομα διαφόρων
ειδικοτήτων, ήτοι:
ενός (1) ΠΕ Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβάλ−
λοντος, με αντικείμενο έργου την υποβοήθηση στον
έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δρα−
στηριότητες και έργα.
ενός (1) TE Ηλεκτρονικού, με αντικείμενο έργου την
υποβοήθηση στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολο−
γητικών για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος
ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη, πτυχίου χειριστή
ασυρμάτου και ραδιοτεχνίτη.
ενός (1) TE Διοικητικού−Λογιστικού, με αντικείμενο
έργου τη λογιστικοποίηση των προστίμων όλων των
υπηρεσιών της Ν.Α Χίου.
ενός (1) ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, με αντικείμενο
έργου τη λογιστικοποίηση των προστίμων όλων των
υπηρεσιών της Ν.Α Χίου,
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των δια−
τάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, «Τροποποίηση
και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/1997) που ορίζουν μεταξύ άλλων
ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα
και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των
συμβάσεων αυτών.
Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό που θα οριστεί από
το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Χίου.
Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρτι−
στούν, σύμφωνα με απόφαση του Νομαρχιακού Συμ−
βουλίου, καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε
λεπτομέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρε−
ώσεις του αναδόχου.
Η δαπάνη ύψους 90.000,00 € περίπου που θα προκλη−
θεί από τις ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Χίου, ο οποίος χρηματοδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
Αριθμ. 1000
(6)
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Δημο−
τική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Μείζονος
Περιοχής Βόλου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
3. Τις υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 και ΔΙΠΠ/Φ.2.9/5954/
7.3.2007 εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ με θέμα «Προσλήψεις
προσωπικού στις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1° του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98), σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
5. Την υπ’ αριθμ. 294/2008 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης −
Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου.
6. Την από 26.1.2009 σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου
Βόλου.
7. Την από 23.1.2009 γνωμοδότηση του νομικού συμ−
βούλου Χρήστου Δημουλά.
8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 50.000,00 €
περίπου η κάλυψη της οποίας έχει προβλεφθεί και θα
βαρύνει το κωδικό 16 12 100.
9. Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχείρη−
σης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη των αναφερομένων στη
παράγραφο 1Β, Εξωτερικών Ειδικών Συμβούλων με από−
δειξη επαγγελματικής δαπάνης και διάρκειας έως πέντε
(5) μήνες, ως ακολούθως:
• Δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών
• Ενός (1) Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδομής
Προκειμένου να εκπονηθεί η Οριστική Μελέτη Απο−
χέτευσης των οικισμών της ΔΕΥΑΚΠ, με την προϋπό−
θεση της υποδοχής προς επεξεργασία των λυμάτων
των περιοχών ευθύνης της ΔΕΥΑΚΠ, από τις ΕΕΛ της
ΔΕΥΑΜΒ.
Αναφορικά με το διαλαμβανόμενο στη παράγραφο
1Α αίτημα, κρίνουμε ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες η αντιμετώπιση των οποίων εμπίπτει στις δι−
ατάξεις των άρθρων 18 και 21 του ν. 2190/1994 και κατά
συνέπεια δεν δύναται να νομιμοποιηθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 16 Φεβρουαρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02004301003090008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

