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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/16/20173 (1)

  Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
στο Δήμο Σύρου − Ερμούπολης 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 

(ΦΕΚ 102/Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

β) της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102/Α΄) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του 
άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄).

γ) του άρθρου 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Πε−
ραιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και 
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

δ) του άρθρου 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 98/ 
Α΄), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κα−
νονιστικών πράξεων.

ε) του άρθρου 1, παράγραφος 2, περίπτωση 29.Α. 1 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό 
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.12/ 24534/7−10−2014 (ΦΕΚ 2666/Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τίτλο «Μεταβίβαση δι−
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καιώματος υπογραφής, με εντολή Υπουργού, στον Γενι−
κό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών 
Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

5. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/14893/1−8−2002 (ΦΕΚ 1001/
Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Έναρξη λει−
τουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Επαρχείων», με την 
οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 53 του 
Δήμου Ερμουπόλεως.

6. Την αριθμ. Φ. 1/16685/5−9−2002 (ΦΕΚ 1159/Β΄) απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Ορισμός ημερομηνίας 
έναρξης λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», 
με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 
344 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.

7. Την αριθμ. 194/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σύρου− Ερμούπολης για τη συγχώνευση του 
ΚΕΠ 344 στο ΚΕΠ 53 του Δήμου Σύρου− Ερμούπολης.

8. Το αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/ 57 /Δ.Υ./2014 ενημερωτικό 
σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας 
των ΚΕΠ σχετικά με τη συγχώνευση ΚΕΠ στο Δήμο 
Σύρου− Ερμούπολης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 344 στο ΚΕΠ 53 του Δήμου Σύ−
ρου − Ερμούπολης με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσω−
πικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 344 περιέρχεται 
στο ΚΕΠ 53. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 
Σύρου− Ερμούπολης μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του 
εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 344 στο ΚΕΠ 53.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 344 διεκπεραιώνο−
νται από το ΚΕΠ 53.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 344 μεταφέρο−
νται στο ΚΕΠ 53.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Απλούστευσης Διαδικασιών
και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 
F

   Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.667 (2)
      Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλου−

θων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−02−02−00:2009 Λιθορριπές επί γε−

ωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−03−00:2009 Γεωυφάσματα 

στραγγιστηρίων 
 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−06−00:2009 Αποστραγγίσεις επι−

φανειών με γεωσυνθετικά φύλλα 
 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−03:2009 Επίστρωση προστα−

σίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγα−
νοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−04:2009 Επένδυση λιμνοδε−
ξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου 
(HDPE).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.08) «Κύρωση της 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» και ειδικότερα το άρθρο 176.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/22.4.2005). 

3. Το Π.Δ.81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) «Τροποποίη−
ση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ.428/95 (ΦΕΚ 
245/Α/24.11.95) ‘Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων’». 

4. Το Π.Δ. 119/2013(ΦΕΚ 153/Α/25 Ιουνίου 2013) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) 
«Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύ−
ων− Μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 

6. Την Κοινή Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/ 
29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β/30−11−1990) του Υπουργού Προ−
εδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε "Περί 
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 
κανόνα των τριών υπογραφών". 

7. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17−7−2012 Απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: 
«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι−
κών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30−7−2012).

8. Ότι στα κείμενα των Ε.Τ.Ε.Π.:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−02−02−00:2009 Λιθορριπές επί γεω−

υφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−03−00:2009 Γεωυφάσματα στραγ−

γιστηρίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−06−00:2009 Αποστραγγίσεις επι−

φανειών με γεωσυν−θετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−03:2009 Επίστρωση προστα−

σίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγα−
νοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−04:2009 Επένδυση λιμνοδεξα−
μενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

 εντοπίστηκαν από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Έργων σφάλματα και παραλείψεις, 
κατόπιν των ακολούθων εγγράφων :

− Των με αρ. πρωτ. εισερχομένων ΔΙΠΑΔ 247/17−5−
2013 και ΔΙΠΑΔ 279/29−5−2013, επιστολών της εταιρείας 
THRACE NG Α.Β.Ε.Ε.

− Των με αρ. πρωτ. εισερχομένων ΔΙΠΑΔ 280/29−5−
2013 και ΔΙΠΑΔ 704/19−12−2013, επιστολών της εταιρείας 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

− Του με αρ. πρωτ. 3034/23−1−2014, εγγράφου του 
Υπουργού ΥΜΕΔΙ.

− Της με αρ. πρωτ. εισερχομένων ΔΙΠΑΔ 634/8−10−2014, 
επιστολής της εταιρείας VANGEL ΕΠΕ.

9. Ότι οι παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στα 
προαναφερόμενα έγγραφα, έχουν ήδη διαβιβαστεί στο 
ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

10. Το με αρ. πρ. οικ. 3312/9−7−2013 έγγραφο του Γενι−
κού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, με θέμα "Διορθώσεις 
σε ΕΤΕΠ".
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11.  Το με αρ. πρ. οικ. 3269/10 Σεπτεμβρίου 2014, έγγρα−
φο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, με θέμα 
"Διορθώσεις σε ΕΤΕΠ".

12. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Αναστέλλεται από την δημοσίευση της παρούσας η 
υποχρεωτική εφαρμογή των ακολούθων Ε.Τ.Ε.Π.:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−02−02−00:2009 Λιθορριπές επί γεω−
υφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−03−00:2009 Γεωυφάσματα στραγ−
γιστηρίων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−06−00:2009 Αποστραγγίσεις επι−
φανειών με γεωσυν−θετικά φύλλα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−03:2009 Επίστρωση προστα−
σίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγα−
νοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−04:2009 Επένδυση λιμνοδεξα−
μενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE),

μέχρις ότου αντικατασταθούν και υλοποιηθούν όλες οι 
αναγκαίες διαδικασίες τυποποίησης από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. ΠΡΠ7487311014 (3)
    Μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση, αρμοδιοτήτων του 

Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικών με θέματα διεξα−
γωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξά−
γονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, στον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ρύθμισης και Κοινω−
νικής Ευθύνης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 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 τις διατάξεις του ν.3051/2002 (Α 220), όπως ισχύουν.

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

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

δ) τη με αριθμό 73/3/10.10.2013 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 
με τίτλο «Έγκριση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Ε. Π. 
για το έτος 2014» όπως ισχύει, καθώς και τις με αριθμό 
6/1/24.4.2012 (Β 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β 2066) αποφά−
σεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονι−
σμός Οικονομικής Διαχείρισης και ο Κανονισμός Εσω−
τερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν.

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

στ) τη με αριθμό 115/2/11.07.2014 (Β 2041) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξα−
γωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται 
μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT».

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

η) τη με αριθμό 124/3/29.09.2014 (Β 2898) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών 
με θέματα διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων 
που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.».

θ) τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του 
ν.4141/2013 (Α 81).

ι) τη με αριθμό ΔΙΡΚΕ2119/31.10.2014 Εισήγηση της Δι−
εύθυνσης Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης προς τον 
Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π..

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

1. Τη μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση από τον Πρό−
εδρο της Ε.Ε.Ε.Π., στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης, των σχετικών με τις 
με αριθμό 115/2/11.07.2014 (Β 2041) και 115/3/11.07.2014 
(Β 2042) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., αρμοδιοτήτων, ως εξής:

1.1 Τη διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόμε−
νων δικαιολογητικών και της συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης και εγγρα−
φής στο Μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., των Κατασκευ−
αστών, των Εισαγωγέων, των Παιγνίων, των Παιγνιο−
μηχανημάτων και των Καταστημάτων διεξαγωγής των 
τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχα−
νημάτων τύπου VLT.

1.2 Την έγκριση ή απόρριψη της χορήγησης των πι−
στοποιήσεων των Κατασκευαστών, των Εισαγωγέων, 
των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημάτων και των Κα−
ταστημάτων διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που 
διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και 
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

1.3 Την έκδοση και χορήγηση των, κατά περίπτωση 
προβλεπόμενων, σημάτων.

1.4 Τον ορισμό της μορφής, του τύπου και του περιε−
χομένου των κατά περίπτωση προβλεπόμενων σημάτων 
πιστοποίησης.

1.5 Την έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής 
στο Μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., των Κατασκευαστών, 
των Εισαγωγέων, των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημά−
των και των Καταστημάτων διεξαγωγής των τυχερών 
παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων 
τύπου VLT.




