
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσι-
ών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Θεσσα-
λίας και Κεντρικής Μακεδονίας.

2 Έγκριση διεξαγωγής Jackpot Ευρείας Περιοχής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 31 του ν. 4002/2011 (Α΄180).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 11095/3841 (1)

  Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Θεσ-
σαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1θ του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 (Α'85) 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 12 του ν. 4488/2017 (Α' 137),

β. του άρθρου 87, των παρ. 1ε και 1β του άρθρου 33 
και της παρ. 2β του άρθρου 30 του π.δ. 8/2019 (Α’ 8).

2. Την οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πε-
τρόπουλο» (Β' 2169), όπως ισχύει.

3. Την 300416/7-3-2019 πρόταση του Διοικητή του 
ΕΦΚΑ.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Την έναρξη λειτουργίας των παρακάτω Περιφερεια-
κών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) 
στις 18/3/2019:

- Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήρι-
ξης (ΠΥΣΥ) Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα.

- Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστή-

ριξης (ΠΥΣΥ) Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσ-

σαλονίκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019

Ο Υφυπουργός 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 22155 ΕΞ 2019 (2)

Έγκριση διεξαγωγής Jackpot Ευρείας Περιοχής 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 31 του ν.4002/2011 (Α΄180).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4002/ 

2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομο-

θεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 

τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας 

Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,

2) τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4038/ 

2012 (Α' 14) «επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 

εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο-

μικής στρατηγικής 2012-2015» όπως ισχύει,

3) τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3229/2004 

(Α' 180) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία 

και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,

4) τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυ-

πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι-

ατάξεις»,

5) τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-

κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 

και άλλες διατάξεις»,

6) τις διατάξεις των άρθρων 41, 47 και 90 του άρθρου 

πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νο-
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μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-

να» όπως ισχύει,
7) τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός 

του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει,
8) τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,

9) 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 Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως ισχύει,

10) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β' 2910) κοι-
νή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και 
Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας 
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

11) τη με αριθμό 2/3935/0004/24.07.2018 (ΥΟΔΔ 428/ 
25-07-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Ανανέωση της σύνθεσης των μελών της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) λόγω λήξης 
της θητείας τους»,

12) τη με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β' 3528) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τροποποίηση, συμπλήρωση και 
κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5.6.2015 (Β' 328) 
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π όπως ισχύει.»,

13) τη με αριθμό 115/3/11.7.2014 (Β' 2042) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για 
τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανη-
μάτων τύπου VLT», όπως ισχύει,

14) το με αριθμό ΠΡΠ21636211218/21.12.2018 αί-
τημα έγκρισης διεξαγωγής Jackpot Ευρείας Περιοχής 

της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως συμπληρώθηκε με τις με αριθμό 

330/08.01.2019, 954/18.01.2019, 1352/28.01.2019 και 

1513/30.01.2019 αποστολές στοιχείων,

15) τη με αριθμό 1043/29.11.2018 (ΠΡΠ19991291118) 

επιστολή της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ 

Α.Ε.,

16) τη με αριθμό 367/2/31.01.2019 απόφαση της 

Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία εισηγείται την έγκριση διεξαγωγής 

Jackpot Ευρείας Περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.4002/2011 (Α' 180),

17) το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Α. Την έγκριση διεξαγωγής Jackpot Ευρείας Περιοχής, 

δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 31 

του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Β. To Jackpot Ευρείας Περιοχής δύναται να διεξαχθεί 

στο σύνολο των πιστοποιημένων καταστημάτων και 

παιγνιομηχανημάτων του Φορέα Εκμετάλλευσης στην 

ελληνική επικράτεια.

Γ. To Jackpot Ευρείας Περιοχής διεξάγεται σύμφωνα 

με τις ρυθμίσεις προοδευτικής λειτουργίας του Πίνακα 

του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας και με τους κανόνες και τις διαδι-

κασίες των διατάξεων της με αριθμό 225/2/25.10.2016 

(Β΄ 3528) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..

Δ. To Jackpot Ευρείας Περιοχής απονέμεται στους 

Παίκτες, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του 

εκάστοτε ισχύοντος Οδηγού Παιγνίων.
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1)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  
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*02008911403190004*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 

προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 

είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 

δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


