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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 580/2012 (ΦΕΚ
2309/τ.Β΄ 2012) Υπουργικής απόφασης περί «Ορι−
σμού Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του
Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας,
έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιο−
δότηση για την ανασυγκρότηση συλλογικών ορ−
γάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8238/2012 (ΦΕΚ
3434, τευχ. Β΄/2012) .......................................................................
1
Τροποποίηση της με αριθ. 600/3.4.1995 (ΦΕΚ 269/Β΄)
απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Παραχώρη−
ση άδειας για ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευ−
ση Καζίνο στην περιοχή της Θράκης», όπως έχει
τροποποιηθεί με τις 13856/20.8.2007 (ΦΕΚ 1694/Β΄)
και 3799/26.3.2010 (ΦΕΚ 412/Β΄) υπουργικές απο−
φάσεις και ισχύει σήμερα. ...................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1825/26.03.2013
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 580/2012 (ΦΕΚ 2309/
τ.Β΄ 2012) Υπουργικής απόφασης περί «Ορισμού
Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προ−
γράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, έτους
2012, πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση
για την ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων για
τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8238/2012 (ΦΕΚ 3434,
τευχ. Β΄/2012).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134,
τευχ. Α΄/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης και άλλες διατάξεις»), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα.
1.2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ τευχ. Α΄ 98).

1.3. Το Π.Δ. 86/12 (ΦΕΚ τευχ. Α΄ 141) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
1.4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64, τευχ. Α΄) «Προσαρμογή
της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών», όπως τροποποι−
ήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
1.5. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ τευχ. Α΄ 150) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν
αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/07.
1.6. Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66, τευχ. Α΄)
«Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες δια−
τάξεις».
1.7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τευχ. 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».
1.8. Του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115, τευχ. Α΄)
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθ−
μίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
1.9. Του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128, τευχ. Α΄)
«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξι−
ολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατά−
ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10. Των άρθρων 22 και 34 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ
τευχ. Α΄ 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγεί−
ας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινοτικής Αλληλεγγύης».
1.11. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ τευχ. Α΄ 173) «Δικαστική προ−
στασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων − Εναρ−
μόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/
ΕΟΚ του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 1ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
1.12. Της υπ’ αριθμ. 04/18.05.2010 (ΦΕΚ 777, τευχ. Β΄)
υπουργικής απόφασης «Έγκριση διενέργειας ενιαίων
διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2010 από την ΕΠΥ».
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1.13. Του Ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31, τευχ. Α΄) «Διαρθρωτικές
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
1.14. Του άρθρου 66 του Ν. 3984/11 (ΦΕΚ τευχ. Α΄ 150)
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις».
1.15. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τευχ. Α΄ 204) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβά−
σεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική δι−
αδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ τευχ. Α
14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015».
1.16. Του άρθρου 14 του Ν. 4052/12 (ΦΕΚ τευχ. Α΄ 41)
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέ−
ους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες
διατάξεις».
1.17. Της υπ’ αριθμ. 1862/2012 Κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 680/τευχ. Β΄/2012 ) «Κανονισμός Διεξαγωγής
Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών στους Διαγωνισμούς του
Π.Π.Υ.Υ.»
1.18. Της υπ’ αριθμ. 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108,
τευχ. Β΄) Κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτο−
κινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά
Αυτοκίνητα».
1.19. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τευχ. Α΄/2012) «Δίκαιη
δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
1.20. Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 (ΦΕΚ 1681,
τευχ. Β΄) «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του
τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
1.21. Της υπ’ αριθμ. 3567/2012 (ΦΕΚ 1585, τευχ. Β΄) κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση
Προγράμματος Προμηθειών, υπηρεσιών και Φαρμάκων
των Mονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, τις
λοιπές πηγές».
1.22. Της υπ’ αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ 2309/τευχ. Β’)
υπουργικής απόφασης «Ορισμός Φορέων διενέργειας
για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών
Υπηρεσιών Υγείας, έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013
και εξουσιοδότηση για την ανασυγκρότηση συλλογικών
οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών».
1.23. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141, τευχ. Α΄) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
1.24. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ141, τευχ. Α΄) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.25. Της απόφασης της 21ης Συνεδρίασης/27.11.2012
(θέμα 11ο) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετι−
κά με εισήγηση για τροποποίηση της αριθμ. 5805/2012
υπουργικής απόφασης.
1.26. Της αριθμ. 8238/10.12.2012 (ΦΕΚ 3434/τευχ. Β’/2012)
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
5805/2012 (ΦΕΚ 2309/τευχ. Β’/2012) υπουργικής απόφα−
σης περί ορισμού φορέων διενέργειας για την υλο−
ποίηση του ΠΠΥΥ, έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013
και εξουσιοδότηση για την ανασυγκρότηση συλλογικών
οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.
1.27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4γ/Γ.Π.οικ.120993/10−12−2012
υπουργική απόφαση σχετικά με τη διενέργεια ενιαίου
κεντρικού διαγωνισμού την προμήθεια αντιδραστηρί−
ων με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίμα−
τος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊκών
οξέων− ΝΑΤ
1.28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4γ/Γ.Π.οικ.120990/10−12−2012
υπουργική απόφαση σχετικά με διενέργεια ενιαίου δι−
αγωνισμού για τη μεταφορά αίματος.
1.29. Του υπ’ αριθμ. πρωτ. 20623/22.02.2013 εγγράφου
του Υπουργείου Υγείας σχετικά με διεξαγωγή από την
ΕΠΥ ενιαίου κεντρικού διαγωνισμού για την προμήθεια
αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο
των μονάδων αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη με−
τάγγιση νοσήματα.
1.29. Της απόφασης της 28ης Συνεδρίασης/19.02.2013
(θέμα 1ο) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά
με εισήγηση για τροποποίηση της αριθμ. 8238/10.12.2012
υπουργικής απόφασης.
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8238/2012 (ΦΕΚ
3434, τευχ. Β΄/2012) υπουργικής απόφασης ως ακολού−
θως:
1. Προστίθενται στο εδάφιο α1 για τη διενέργεια ενι−
αίων ανοικτών διεθνών διαγωνισμών, με τη χρήση ηλε−
κτρονικής δημοπρασίας και με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή, τα είδη:
− βηματοδότες− απινιδωτές
− ενδοστεφανιαίες προθέσεις και μπαλόνια αγγειο−
πλαστικής
− ενδοφακοί
− αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο
του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής
τεχνικής νουκλεϊκών οξέων − ΝΑΤ
− μεταφορά αίματος
− αντιδραστήρια αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για
τον ορολογικό έλεγχο του αίματος
που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ.2012,
με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες των
Φορέων Υγείας.
2.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις αριθμ.
πρωτ. 5805/2012 (ΦΕΚ τευχ. Β΄ 2309/2012) και 8238/2012
(ΦΕΚ 3434, τευχ. Β΄/2012) Υπουργικές Αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 5597
(2)
Τροποποίηση της με αριθ. 600/3.4.1995 (ΦΕΚ 269/Β΄)
απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Παραχώρη−
ση άδειας για ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση
Καζίνο στην περιοχή της Θράκης», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με τις 13856/20.8.2007 (ΦΕΚ 1694/Β΄) και
3799/26.3.2010 (ΦΕΚ 412/Β΄) υπουργικές αποφάσεις
και ισχύει σήμερα.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄)
β) του π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α΄)
γ) του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση
της διαφάνεια με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο, πρόγραμμα Διαύγεια
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄)
δ) του άρθρου 6 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 141/Α΄)
ε) του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄)
στ) του Ν. 2206/1994 «Ίδρυση, λειτουργία και έλεγχος
καζίνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α΄) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις της
παρ. 1 εδ. ια΄ και των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου
1 του νόμου αυτού.
ζ) της με αριθ. 600/3.4.1995 (ΦΕΚ 269/Β΄) απόφασης του
Υπουργού Τουρισμού «Παραχώρηση άδειας για ίδρυση,
λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο στην περιοχή της
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με τις 13856/20.8.2007
(ΦΕΚ 1694/Β΄) και 3799/26.3.2010 (ΦΕΚ 412/Β΄) υπουργικές
αποφάσεις και ισχύει σήμερα.
2. Τις με αριθ. 134/2007 (Ολομέλειας) και 339/2008
(Α΄ Τμήματος) Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, σύμφωνα με την νεότερη των οποίων και
άρα κατισχύουσα − αφού είχε ληφθεί ρητά υπ’ όψη και
η 134/2007− «περίπτωση επιτρεπτής μεταφοράς μπορεί
να προκύψει αν συντρέχουν έκτακτες ή όλως απρόβλε−
πτες καταστάσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας, με την
συνδρομή των οποίων είναι αδύνατη κατά τα ουσιώδη
αυτής στοιχεία ή λειτουργία της επιχείρησης καζίνο»
3. Την από 19−7−2011 (με αριθ. Γεν. Πρωτοκ. 9961/19.7.2011
και αριθ. πρωτ. 510/19.7.2011 του Γραφείου Υφυπουργού
Πολιτισμού & Τουρισμού) αίτηση της εταιρείας Vivere
Entertainment Εμπορική και Συμμετοχών Α.Ε «για μετα−
φορά του Καζίνο Ξάνθης σε νέες εγκαταστάσεις, επί
της Εγνατίας Οδού, στην Ξάνθη της Θράκης με σκοπό
τη διατήρηση της βιωσιμότητάς του και την διασφάλιση
των εσόδων του Δημοσίου».
4. Τα επίσημα στατιστικά και οικονομικά στοιχεία
που τηρούνται στην αρμόδια Δ/νση Εποπτείας Καζίνο
σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα της επιχείρησης του
Καζίνο Ξάνθης, από το έτος 2007 έως και το τέλος 2011
έχουν μειωθεί από 16.056.687,70 € σε 6.329.632,61 €, δη−
λαδή ποσοστιαία έχουν μειωθεί κατά 60,58% και κατά
συνέπεια ίδιου ποσοστού απώλειες σημειώθηκαν και
στα αντίστοιχα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι, κατά το χρονικό διάστημα

12963

2001−2011, σημειώθηκε αλματώδης άνοδος του συνόλου
των λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων καζίνο και
ενδεικτικά των μισθών, ενοικίων, λογαριασμών ΔΕΚΟ,
κόστους ανανέωσης εξοπλισμού.
5. Τέλος, το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρείας
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε κατά το
Διεθνή Διαγωνισμό ήταν η μόνη που υπεβλήθη παραδε−
κτώς και ότι, κατ’ αυτή την έννοια, η θέση του Καζίνο,
όπως προσδιορίζεται στην ως άνω υπουργική απόφαση
αδείας λειτουργίας, δεν απετέλεσε μέρος του διαγω−
νισμού με βάση το οποίο διαμορφώθηκαν προσφορές,
αλλά απλώς πρόταση της τότε διοίκησης της εταιρείας,
αποφασίζουμε
1. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ.
600/3−4−1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού
«Παραχώρηση άδειας για την ίδρυση, λειτουργία
και εκμετάλλευση Καζίνο στην περιοχή της Θρά−
κης» (ΦΕΚ Β΄ 269/10.04.1995), όπως αυτή τροποποιή−
θηκε, με τις υπουργικές αποφάσεις 13856/20.08.2007
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1694/23.08.2007) και 3799/26.03.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄
412/12.04.2010) και ισχύει, ως εξής:
Α. Η παράγραφος 1.3.2. του άρθρου 1 αντικαθίσταται,
ως ακολούθως: «1.3.2. Απαγορεύεται στον κάτοχο της
Άδειας η μεταφορά της επιχείρησης καζίνο εκτός της
ζώνης του στοιχείου. (ια), της παρ. 1, του άρθρου 1, του
Ν. 2206/1994, για όλη τη διάρκεια του χρόνου παραχώ−
ρησης της Άδειας».
Β. Στο τέλος του Κεφαλαίου Β΄, του άρθρου 2, προ−
στίθεται Κεφάλαιο Γ΄, ως εξής:
«Γ. Λειτουργία του Καζίνο σε χώρους άλλους από
αυτούς που ευρίσκονται επί του γηπέδου στη θέση
Λευκού Πύργου Ξάνθης.
1. Η επιχείρηση Καζίνο επιτρέπεται να λειτουργεί είτε
σε κατάλληλους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων
εντός της ιδιοκτησίας της αδειούχου, που ευρίσκεται
στη θέση Λευκού Πύργου Ξάνθης, είτε σε άλλους χώ−
ρους, πλησίον του οδικού άξονα της Εγνατίας οδού
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης είτε
εντός των ορίων της ζώνης του εδαφίου ια, της πα−
ραγράφου 1, του άρθρου 1, του Ν. 2206/94 (ΦΕΚ Α΄ 62)
(που ο κάτοχος θα αποκτήσει, μισθώσει, κατασκευάσει
ή διαμορφώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος
της παρούσας).
2. Η εκτέλεση έργων κάθε μορφής για τη διαμόρφωση
ή δημιουργία των ανωτέρω κτιριακών εγκαταστάσεων
είναι σύμφωνη με τους εκάστοτε ισχύοντες πολεοδομι−
κούς κανόνες και ρυθμίσεις, η δε λήψη των απαραίτητων
οικοδομικών και λοιπών αδειών και εγκρίσεων, για τα
έργα αυτά, είναι αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της
Άδειας.
3. Στους νέους χώρους (κτιριακή εγκατάσταση) του
Καζίνο περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι χώροι για την
τοποθέτηση των τυχερών παιχνιδιών του επιφανείας
έως 1.500 τ.μ., οι επικουρικοί χώροι του, για λοιπές δρα−
στηριότητες, επιφανείας έως 1.000 τ.μ., οι αναγκαίοι
χώροι γραφείων και λειτουργίας της διοίκησης και, οι
αναγκαίοι χώροι στάθμευσης.
4. Ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει εγγράφως το
Υπουργείο Τουρισμού για την ακριβή θέση υλοποίησης
της νέας επένδυσης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτής
(διαμόρφωση ή δημιουργία νέου χώρου λειτουργίας
του Καζίνο και του αναγκαίου υπαίθριου χώρου σταθ−
μεύσεως) ορίζεται σε 30 μήνες από τη λήψη όλων των
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προβλεπόμενων και απαραίτητων οικοδομικών και λοι−
πών αδειών και εγκρίσεων.
5. Η εγκατάσταση του κατόχου της άδειας σε νέους
χώρους και η έναρξη λειτουργίας αυτών, ακολουθεί την πι−
στοποίηση της ολοκλήρωσης των εργασιών διαμόρφωσής
τους −σύμφωνα με το νόμο 2206/1994 και τις κατ’ εξουσι−
οδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις− που
βεβαιώνεται από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας
των Καζίνο, με έκθεσή της προς τον αρμόδιο Υπουργό
και την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασής του».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρχική άδεια
υπ’ αριθ. 600/1995 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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