
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση - Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών (στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη).

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 41195/26-8-2016
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση 
του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών 
ΑΔΜΗΕ Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»), 
στην αγγλική «Public Holding Company ADMIE 
(IPTO) Société Anonyme» (PHC ADMIE (IPTO) 
S.A.)» (B΄ 2721)».

3 Τροποποίηση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κα-
νονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτό-
ρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.».

4 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 56/16 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/4/263-α΄ (1)
Σύσταση - Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλί-

ου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσω-

τερικών (στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) 

«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 

72 του ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσε-
ων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύη-
σης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 37) και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
171 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)«Επείγουσες διατάξεις για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,

β) των άρθρων 159-162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) όπως 
ισχύουν,

γ) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»(Α΄ 45),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ε) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων». (Α΄ 208),

στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (Α΄ 210),

ζ) της υπ’ αριθ. Υ186/10-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο ΤΟΣΚΑ» (Β 3671).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών (στο πρώην 
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), 
Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αρμόδιου για 
όλο το πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών που υπάγο-
νται στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη, το οποίο συγκροτείται ως ακολούθως:

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊστάμενου Διεύθυνσης, υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικεί-
ας Υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις 
για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων 
στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί 
για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπη-
ρετούν εκτός της έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν 
τις προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

γ) Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι-
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου 
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

2. Οι εισηγητές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου χωρίς 
δικαίωμα ψήφου ορίζονται ως ακολούθως:

α) Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα του 
πολιτικού προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ-
νομίας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικού 
Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με 
αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του 1ου τμήματος 
της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού.

β) Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα του 
προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, 
ο Τμηματάρχης του Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα του 
προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού 
και Διοικητικής Υποστήριξης, με αναπληρωτή του τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, 
που χειρίζεται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προ-
σωπικού της ως άνω Διεύθυνσης.

δ) Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα του 
προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, ο Προϊστάμενος 
του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού με το νόμιμο ανα-
πληρωτή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ε της 
παρ. 4 του αρ. 1 του ν. 4375/2016.

ε) Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ο Προϊστάμε-
νος του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού με το νόμιμο 
αναπληρωτή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 
στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016.

στ) Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα του 
προσωπικού της Αρχής Προσφυγών, ο Προϊστάμενος 
του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης με το νόμιμο 
αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 7 του 
αρ. 5 του ν. 4375/2016. Μέχρι την έναρξης λειτουργίας 
της Αρχής Προσφυγών, εισηγητής θα είναι ο Προϊστάμε-
νος του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού με το νόμιμο 
αναπληρωτή του, της Υπηρεσίας Ασύλου.

3. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, με-

τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

4. Η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου, 
λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευ-
θύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), οπότε και συγκρο-
τούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του 
Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων.

5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/4/180/23-03-2016 απόφαση Ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης «Σύσταση - Συγκρότηση Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην 
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) 
(Β 986).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ   

Ι

 Αριθ. οικ. 2951 (2)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 41195/26-8-2016
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση 
του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔ-
ΜΗΕ Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»), 
στην αγγλική «Public Holding Company ADMIE 
(IPTO) Société Anonyme» (PHC ADMIE (IPTO) 
S.A.)» (B΄ 2721)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 143 παρ. 1β περ. αα΄ και 145 του

ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27-05-2016) «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις».

2. Της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 
«Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

4. Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

6. Του π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167) 
όπως ισχύει.
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7. Του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

8. Της υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218ΕΞ2016/14-11-2016 
(Β 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη 
Παπανάτσιου».

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 41195/26-8-2016 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση του καταστατι-
κού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια 
Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΣ 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»), στην αγγλική «Public Holding Company 
ADMIE (IPTO) Société Anonyme» ( PHC ADMIE (IPTO) 
S.A.)» (B΄ 2721), ως εξής:

1) H παράγραφος 2 του άρθρου 26 η οποία αναφέρει 
ότι «Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδε-
κάμηνη, αρχίζει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 
του επόμενου της σύστασης της εταιρείας έτους» αντι-
καθίσταται ως εξής: «Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση εί-
ναι υποδωδεκάμηνη, αρχίζει από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου του έτους σύστασης της εταιρείας, ήτοι την 
31η Δεκεμβρίου 2016».

2) Στο άρθρο 32 μετά τη φράση «α) Κυριακόπουλος 
Παναγιώτης του Ηλία, AM ΣΟΕΛ 13661» προστίθενται οι 
λέξεις «, ως τακτικός» και μετά τη φράση «β) Τάκης Κων-
σταντίνος του Λάμπρου, AM ΣΟΕΛ 14881» προστίθενται 
οι λέξεις «, ως αναπληρωματικός».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η οικ. 41195/
26-8-2016 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 2721).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. απόφ. 242/2/17.01.2017 (3)
Τροποποίηση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κα-

νονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρα-

κτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.». 

 Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)» 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/

2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/
2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τρο-
ποποιήθηκαν 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 της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), 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) όπως ισχύει.

β) Τις διατάξεις της περίπτωσης 31 της παραγράφου 
3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει.

γ) Τις διατάξεις των παραγράφων 2.β., 11.α., 11.β, 12 και 
13 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219), όπως ισχύει.

δ) Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του 
ν. 3905/2010 (Α΄ 219).

ε) Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη 
διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 173 του ν. 4261/
2014 (Α΄ 107) και ισχύει, σύμφωνα με την οποία η Ε.Ε.Ε.Π. 
μπορεί να ενσωματώνει στις κανονιστικές αποφάσεις της 
μεταβατικές περιόδους έναρξης ισχύος όλων ή ορισμέ-
νων διατάξεων των αποφάσεων αυτών.

στ) Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του 
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει, σύμφωνα με την 
οποία, έως ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάτα-
ξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180), όπως ισχύει, προεδρικό διάταγμα, με το οποίο 
θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Παιγνίων, το οποιοδήποτε 
διεπόμενο από αυτόν ζήτημα θα ρυθμίζεται από σχετική 
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

ζ) Τις διατάξεις της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει.

η) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του 
ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

θ) Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του 
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει.

ι) Την υπ’ αριθ. 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.)».

ια) Την υπ’ αριθ. 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 385) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αποδο-
χή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», σε συνδυα-
σμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 
843) όμοια, με θέμα «Αποδοχή παραίτησης μέλους της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 
και διορισμός νέου», καθώς και σε συνδυασμό με τη με 
αριθμό 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, 
με θέμα: «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανα-
νέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων».

ιβ) Την υπ’ αριθ. 218/2/22.09.2016 (Β 3404) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Διάρθρω-
σης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτρο-
πής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1188 Τεύχος Β’ 158/25.01.2017

ιγ) Την υπ’ αριθ. 168/6/30.7.2015 (Β 1959) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανο-
νισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος 
Ελεγκτών Παιγνίων», όπως ισχύει.

ιδ) Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου Α/10900/22.12.2014 
επιστολή της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την Τριμελή Επιτροπή 
Ελέγχου, με την οποία διαβιβάστηκε πρόταση της ΟΠΑΠ 
Α.Ε. περί Κανονισμού Πρακτόρων.

ιε) Το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου Ε002220115/22.1.2015 
έγγραφο της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου προς την 
ΟΠΑΠ Α.Ε. που κοινοποιήθηκε (ΠΡΠ1047270115) στην 
Ε.Ε.Ε.Π. με την αμέσως ανωτέρω αναφερόμενη επιστολή 
της ΟΠΑΠ Α.Ε.

ιστ) Την από 27.2.2015 ανάρτηση της ως άνω πρότα-
σης της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς δημόσια διαβούλευση.

ιζ) Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου Α/1867/02.04.2015 (ΠΡΠ 
4276020415) επιστολή της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία υπο-
βλήθηκαν παρατηρήσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. επί του σχεδίου 
Κανονισμού Πρακτόρων.

ιη) Την από 29.5.2015 ολοκλήρωση της δημοσίας δια-
βούλευσης και τα σχόλια που υποβλήθηκαν.

ιθ) Την από 15.6.2015 επιστολή των Πρακτόρων ΟΠΑΠ 
Θεσσαλονίκης (ΠΡΠ7217170615) επί της πρότασης της 
ΟΠΑΠ Α.Ε.

κ) Την από 23.10.2015 επιστολή της ΟΠΑΠ Α.Ε. που 
στάλθηκε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ε.Ε.Ε.Π. 
(ΠΡΠ11833261015) με την οποία υποβλήθηκε το με 
αριθμό πρωτοκόλλου Ε/19/23.10.2015 έγγραφο με τις 
παρατηρήσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. επί του σχεδίου Κανονι-
σμού Πρακτόρων.

κα) Το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 20151002-000687 έγ-
γραφο (ΠΡΠ10890021015) της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης 
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΠΟΕΠΠΠ) με το οποίο υποβλήθηκαν παρα-
τηρήσεις της ΠΟΕΠΠΠ επιτου σχεδίου Κανονισμού Πρα-
κτόρων.

κβ) Το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου OPGP 16000900/ 
17.2.2016 (ΠΡΠ001777170216) έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε., 
σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν παρατηρήσεις της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. επί του σχεδίου Κανονισμού Πρακτόρων.

κγ) Την υπ’ αριθ. 197/3/24-03-2016 Συνεδρίαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την οποία δε λήφθηκε απόφαση 
για το εν λόγω θέμα.

κδ) Το από 19.04.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΟΠΑΠ 
Α.Ε. προς την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το οποίο υποβλήθη-
καν παρατηρήσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. επί του σχεδίου Κανο-
νισμού Πρακτόρων.

κε) Το από 22.04.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνι-
διών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΠΟΕΠΠΠ) προς την Ε.Ε.Ε.Π., 
σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν παρατηρήσεις της 
ΠΟΕΠΠΠ επιτου σχεδίου Κανονισμού Πρακτόρων.

κστ) Το από 09.06.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων 
Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΠΟΕΠΠΠ) προς την 
Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν παρατη-
ρήσεις της ΠΟΕΠΠΠ επιτου σχεδίου Κανονισμού Πρα-
κτόρων.

κζ) Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 330/18.10.2016 εισήγη-
ση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΠΡΠ 
010154181016) επί του σχεδίου Κανονισμού Πρακτόρων.

κη) Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου ΑΠ-20161027-000557/ 
27.10.2016 επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης 
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΠΟΕΠΠΠ) (ΠΡΠ 010510311016), με την οποία 
υποβλήθηκαν παρατηρήσεις της ΠΟΕΠΠΠ επί του σχε-
δίου Κανονισμού Πρακτόρων.

κθ) Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 229/2/18.11.2016
(Β 3923) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Έκδοση απόφα-
σης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο 
«Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»].

λ) Το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου ΑΠ-20161221-000650 έγ-
γραφο (ΠΡΠ012388211216) της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης 
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΠΟΕΠΠΠ).

λα) Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου ΔΙΠΡΥΜ 3 ΕΞ / 
13.01.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ρύθμισης και Μελετών, Τμήμα Ρύθμισης.

λβ) Το γεγονός ότι η απόφαση που θα εκδοθεί δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

λγ) Την από 13 Ιανουαρίου 2017 εισήγηση του Προέ-
δρου της Ε.Ε.Ε.Π.

λδ) Τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 229/2/18.11.2016

(Β 3923), με τίτλο: [Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων 
Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων 
της ΟΠΑΠ Α.Ε.»], ως εξής:

1. Το εδάφιο 3 του άρθρου 1, ο ορισμός [Εμπορική 
πολιτική], αντικαθίσταται ως εξής:

[Εμπορική πολιτική είναι η πολιτική του Φορέα Εκμε-
τάλλευσης που περιλαμβάνει τους εμπορικούς όρους 
συνεργασίας μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων 
της.]

2. Το εδάφιο 9 του άρθρου 1, ο ορισμός [Σύμβαση 
πρακτόρευσης], αντικαθίσταται ως εξής:

[Σύμβαση πρακτόρευσης είναι η έγγραφη σύμβαση 
που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και 
του πράκτορα.].

3. Η παράγραφος 5.3.4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται 
ως εξής:

[5.3.4 Οι ανωτέρω περιορισμοί των παραγράφων 
5.3.2.1 έως και 5.3.2.5 και της παραγράφου 5.3.3, δεν 
εφαρμόζονται στα πρακτορεία, τα οποία λειτουργούν 
κατά τη δημοσίευση της παρούσας και έχουν απόσταση 
μικρότερη των ανωτέρω ελαχίστων αποστάσεων από 
άλλου ιδίου τύπου πρακτορεία. Για τα πρακτορεία αυτά 
ισχύουν υφιστάμενες μικρότερες αποστάσεις, ακόμη και 
στην περίπτωση της πρώτης μετεγκατάστασης που τυ-
χόν υλοποιηθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας, υπό 
την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης της μετε-
γκατάστασης αυτής από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.].

4. Η παράγραφος 6.1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

[6.1 Η σύμβαση πρακτόρευσης δύναται να περιλαμ-
βάνει τις προδιαγραφές λειτουργίας των πρακτορείων, 
οι οποίες ωστόσο δε μπορούν να υπολείπονται των ελά-
χιστων προδιαγραφών που τίθενται στο παρόν άρθρο 
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(όπως ενδεικτικά προδιαγραφές που διασφαλίζουν την 
ενιαία εταιρική εικόνα των πρακτορείων, την ευχέρεια 
προσφοράς ολόκληρης της γκάμας τυχερών παιγνίων 
του φορέα Εκμετάλλευσης, την τοποθέτηση προωθητι-
κού και ενημερωτικού υλικού, την απρόσκοπτη διεξα-
γωγή τυχερών παιγνίων). Αποκλίσεις από τις ελάχιστες 
προδιαγραφές του παρόντος άρθρου επιτρέπονται είτε 
κατόπιν απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., είτε κατόπιν υποβολής 
αιτιολογημένου αιτήματος του Φορέα Εκμετάλλευσης 
και σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π.].

5. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 8.4 του άρθρου 8 
αντικαθίσταται ως εξής:

[ε) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα, 
ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απά-
τη, έγκλημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, απιστία, αποδοχή, και διάθεση προϊό-
ντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική 
ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική 
βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νό-
μισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της 
προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπε-
ται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών 
υλών, φοροδιαφυγής και παιγνίων].

6. Στο άρθρο 11 προστίθεται η παράγραφος 11.5. ως 
εξής:

[11.5 Για τις αιτήσεις μεταβίβασης Πρακτορείου, οι 
οποίες είχαν κατατεθεί στον Φορέα Εκμετάλλευσης πριν 
την 07.12.2016 (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθ. 
229/2/18.11.2016 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.) εφαρμόζονται 
τα προβλεπόμενα για τις μεταβιβάσεις Πρακτορείων, 
όπως ίσχυαν μέχρι την 06.12.2016].

7. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 229/2/18.11.2016 
(Β 3923), με τίτλο: [Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων 
Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων 
της ΟΠΑΠ Α.Ε.»].

8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   

Ι

 Αριθ. 107102/1155 (4)
Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 56/16 απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/ 

30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε-

ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9
του ν. 4313/2014.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/ 
23.03.1999) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το υπ’ αριθ. 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98 Α΄/ 
22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (Φ.Ε.Κ 24 Α΄/06-02-2015) και το άρθρο 56 
του ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ 93 Α΄/14.04.2014) περί άσκησης 
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47 Α΄/11.05.2015).

8. Το π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228 Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ' αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013) 
απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφορι-
ακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την 
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων 
και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας».

10. Το υπ' αριθ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της
Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

11. Τις υπ’ αριθ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του ν. 2696/1999».

13. Το υπ' αριθ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγρα-
φο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσε-
ων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους 
ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 22769/12259/19.03.2015 
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52 
του ν. 2696/1999».
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15. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω 
αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθ. 56/16 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης, που αφορά σε 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

16. Την Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ν. Σμύρνης, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ' αριθ. 
12/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις.

17. Την υπ’ αριθ. 56/16 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης, για τις υπόψη κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται επιβάρυνση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, με 
κωδικό ΚΑ 30.7333.0014/2016 και τίτλο «Κατασκευή - δι-
αμόρφωση Κυκλοφοριακών Κόμβων» και με αναγραφό-
μενο ποσό 300.000,00 €. Το έργο θα είναι συνεχιζόμενο 
και στο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 με τον 
ίδιο ΚΑ (30.7333.0014)

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ν. Σμύρνης και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
> Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της 

οδού Ηρακλείου στη πλευρά του Ο.Τ. 321 και την απα-
γόρευση της στάσης - στάθμευσης από την πλευρά του 
Ο.Τ 320.

> Την επέκταση της τριγωνικής νησίδας που βρίσκεται 
επί των οδών Ηρακλείου και Πέτρας και επί της οδού 
Ηρακλείου, μέχρι την οδό Καλλικρατείας.

> Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της 
τριγωνικής νησίδας και επί των οδών Ηρακλείου και Πέ-
τρας και την απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης από 
την πλευρά του Ο.Τ. 316.

> Την δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας οχη-
μάτων επί της οδού Βουλγαροκτόνου εφαρμόζοντας 
κάθετη σήμανση Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ./ώρα).

> Την εφαρμογή καθέτων σημάνσεων όπως αυτές 
αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο και με τις οποί-
ες διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί 
του κόμβου.

> Την κατασκευή διαβάσεων πεζών με διαγραμμίσεις 
τύπου «ΖΕΒΡΑ», όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνημ-
μένο σχέδιο.

> Τον καθορισμό της οδού Καλλικρατείας ως οδό προ-
τεραιότητας έναντι των καθέτων οδών Βουλγαροκτόνου 
και Ηρακλείου.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης 
των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από 
τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης, 
βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα ορίζονται στο 
(9) σχετ.

9. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσεων 
(πληροφοριακών, σημάνσεων που βελτιώνουν και διευ-
κολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας) 
καθώς και η τοποθέτηση μεταλλικών ανακλαστήρων 
οδοστρώματος (μάτια γάτας), μπορεί να γίνει με ευθύνη 
του Δήμου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

10. Τον παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά απαιτούμε-
νες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν. 
Επίσης, κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά πε-
ριγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σε αυτό, διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με 
αντίστοιχες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε προ-
γενέστερες συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές 
εκθέσεις, μελέτες, σχέδια ή σκαριφήματα.
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Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό σχέδιο της υπ' αριθ. 56/16 απόφασης Δ.Σ., να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ    
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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