36299

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3068
14 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο
Δήμο Σύρου − Ερμούπολης....................................................
1
Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακό−
λουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−02−02−00:2009 Λιθορριπές επί
γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και
πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−03−00:2009 Γεωυφάσματα
στραγγιστηρίών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−06−00:2009 Αποστραγγίσεις
επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−03:2009 Επίστρωση προ−
στασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών
στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμέ−
νο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−04:2009 Επένδυση λιμνο−
δεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλε−
νίου (HDPE) .......................................................................................... 2
Μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση, αρμοδιοτήτων
του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικών με θέματα
διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που δι−
εξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT,
στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ρύθμισης και
Κοινωνικής Ευθύνης..................................................................... 3
Μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση, αρμοδιοτήτων
του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικών με θέματα
διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών
Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα,
στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ρύθμισης και
Κοινωνικής Ευθύνης..................................................................... 4
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων. .... 5
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του
Δήμου Προσοτσάνης Ν. Δράμας. ..................................... 6
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του
Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας. .................................................. 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/16/20173
Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
στο Δήμο Σύρου − Ερμούπολης

(1)

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.)».
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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.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1.6 Τη σύνταξη και δημοσίευση οδηγιών και απαντή−
σεων επί ερωτήσεων του κοινού, σχετικών με τα θέ−
ματα διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που
διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, και
της κατάρτισης των σχετικών Μητρώων, οι οποίες θα
αναρτώνται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή
«απαντήσεων επί συχνών ερωτημάτων» (frequently asked
questions, FAQs).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. ΠΡΠ7488311014
(4)
Μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση, αρμοδιοτήτων του
Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικών με θέματα διεξαγω−
γής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγω−
γικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, στον Προ−
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Ρύθμισης και Κοινωνικής
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) κοι−
νή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και
Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουρ−
γίας 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 115/4Β/11.7.2014 (Β 2035) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με
αριθμό 110/2/20.06.2014 (Β 1801) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου
Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παι−
γνιομηχανήματα».
ζ) τη με αριθμό 115/10/11.7.2014 (Β 2017) απόφασης της
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρό−
εδρο της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικών με θέματα διεξαγωγής και
ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων
με Παιγνιομηχανήματα και την κατάρτιση των σχετικών
Μητρώων».
η) τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του
ν.4141/2013 (Α 81).
θ) τη με αριθμό ΔΙΡΚΕ2120/31.10.2014 Εισήγηση της
Διεύθυνσης Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης προς τον
Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π..
ι) 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−
εδρό της Ε.Ε.Ε.Π., στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης, των σχετικών με τη
με αριθμό 115/4Β/11.7.2014 (Β 2035) απόφαση 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 εγ−
γραφής στο Μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., των Φορέων
Εκμετάλλευσης, των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημάτων
και των Καταστημάτων διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Τε−
χνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
1.2 Την έγκριση ή απόρριψη της αδειοδότησης και
χορήγησης των πιστοποιήσεων των Φορέων Εκμετάλ−
λευσης, των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημάτων και των
Καταστημάτων διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών Τεχνικών
Ψυχαγωγικών Παιγνίων 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.
1.5 Την έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής
στο Μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., των Φορέων Εκμε−
τάλλευσης, των Παιγνίων,των Παιγνιομηχανημάτων και
των Καταστημάτων διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Τεχνικών
Ψυχαγωγικών Παιγνίων.
1.6 Τη σύνταξη και δημοσίευση οδηγιών και απα−
ντήσεων επί ερωτήσεων του κοινού, σχετικών με τα
θέματα διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνι−
κών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα,
και της κατάρτισης των σχετικών Μητρώων, οι οποίες
θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορ−
φή«απαντήσεων επί συχνών ερωτημάτων» (frequently
askedquestions, FAQs).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 3449/220423
(5)
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.3β και 3 στ του
Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κωδικός» όπως τροποποιήθη−
καν με το άρθρο 7 του Ν. 177/75.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας».
4. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/19−4−2011
Τεύχος Β) Απόφαση Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας «Περί Μεταβίβασης
δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέ−
ρω Γενικής Διευθύνσεως» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/
Β/18−12−85) κοινής απόφασης των Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας και
ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 αυτής
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», της Η.Π.
37338/1807/Ε. 103/1−9−2010 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών−
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας−Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθο−
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της
άγριας ορνιθοπανίδας κτλ», όπως αυτή τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/
23−2−2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών− Οικονομικών− Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής − Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3469/27−6−2006 (ΦΕΚ 131/τ.
Α΄/28−6−2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου−Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».
7. Την με αριθμ. 112022/2168/6−8−2014 (ΦΕΚ 2154/τ.Β/
6−8−2014) απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την Κυνηγε−
τική περίοδο 2014−2015».
8. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού κεφα−
λαίου της περιοχής του Νομού Λάρισας κατά τη διάρ−
κεια χιονοπτώσεων και κάλυψης του εδάφους με χιόνι,
διότι η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων μειώνεται
σημαντικά.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιφέρεια του Νομού
Λάρισας, κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου
2014−2015 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυ−
νομική Διάταξη Θήρας, όπως παρακάτω:
* Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι)
* Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος
καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως
των ιχνών στο χιόνι.
* Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυ−
σμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρ−
κειας και έντασης.
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Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού−
νται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, 996/71
και του Ν. 177/75.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της, μέχρι τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2014−2015.
Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία,
Αστυνομική Δ/νση, Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας,
Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Λάρισας και σε
κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 27 Οκτωβρίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Λάρισας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. 14570
(6)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του
Δήμου Προσοτσάνης Ν. Δράμας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 2 του
Ν. 344/76 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 9 του
Ν. 2307/95.
3. Την υπ’ αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ
Β΄ 1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Υποδι−
αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ−
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν.3852/2010».
4. Την υπ’ αριθμ. 65/Φ. 127080/57510/31−12−2010 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «ληξιαρχικών Βιβλίων
των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α.
με το ν.3852/2010».
5. Την υπ’ αριθμ. 15150/15−04−2014 (ΦΕΚ 955/Β/
16−04−2014) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρω−
τοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010».
6. Τις υπ’ αριθμ. 7666/11/7−2−2007, 74895/60/30−12−2010
(ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ−Υ2) και 5370/15/2−2−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ9Κ−Κ)
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά με την εποπτεία των πράξεων των συλλογικών
και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, τον
έλεγχο νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., και την αστική −
πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουρ−
γίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/30−05−1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
8. Το υπ' αριθμ. 17008/16−09−2014 έγγραφο του Δημάρ−
χου Προσοτσάνης Ν. Δράμας, με το οποίο μας εκθέτει
την αδυναμία του να εκτελέσει ο ίδιος τα καθήκοντα
του Ληξιάρχου στο Δήμο Προσοτσάνης και προτείνει

36304

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

την ανάθεση αυτών σε υπαλλήλους του Δήμου, ανά
ληξιαρχική περιφέρεια, σύμφωνα με τις εδαφικές περι−
φέρειες των δημοτικών ενοτήτων.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 53844/10−7−2013 (ΦΕΚ 2017/Β/
16−8−2013 − ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΡ1Υ−Ν4Ν) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης σχετικά με την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο−
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μο−
νάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχου στον
Δήμο Προσοτσάνης Ν. Δράμας ως εξής:
Α. Στην δημοτική ενότητα Προσοτσάνης με έδρα την
Προσοτσάνη, στην Ζωή Σαμαρά του Γεωργίου, του κλά−
δου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε΄, και
Β. Στην δημοτική ενότητα Σιταγρών με έδρα το Φω−
τολίβος, στον Χαράλαμπο Τσιρτσή του Προδρόμου, του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών με Βαθμό Γ΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 29 Σεπτεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 15699
(7)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του
Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 2 του
Ν. 344/76 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 9 του
Ν. 2307/95.
3. Την υπ' αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄
1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Υποδιαίρε−
σης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται
από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν.3852/2010».
4. Την υπ' αριθμ. 65/Φ. 127080/57510/31−12−2010 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «ληξιαρχικών Βιβλίων
των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α.
με το ν.3852/2010».

5. Την υπ' αριθμ. 15150/15−04−2014 (ΦΕΚ 955/Β/
16−04−2014) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρω−
τοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010».
6. Τις υπ' αριθμ. 7666/11/7−2−2007, 74895/60/30−12−2010
(ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ−Υ2) και 5370/15/2−2−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΑ9Κ−Κ)
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά με την εποπτεία των πράξεων των συλλογικών
και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, τον
έλεγχο νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., και την αστική −
πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουρ−
γίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α730−05−1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
8. Το υπ' αριθμ. 15695/23−09−2014 έγγραφο του Δημάρ−
χου Δοξάτου Ν. Δράμας, με το οποίο μας εκθέτει την
αδυναμία του να εκτελέσει ο ίδιος τα καθήκοντα του
Ληξιάρχου στο Δήμο Δοξάτου και προτείνει την ανά−
θεση αυτών σε υπαλλήλους του Δήμου, ανά ληξιαρχική
περιφέρεια, σύμφωνα με τις εδαφικές περιφέρειες των
δημοτικών ενοτήτων.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 53844/10−7−2013 (ΦΕΚ 2017/Β/
16−8−2013 − ΑΔΑ: ΒΑΩ3ΟΡ1Υ−Ν4Ν) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης σχετικά με την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο−
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μο−
νάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχου στον
Δήμο Δοξάτου Ν. Δράμας ως εξής:
Α. Στην δημοτική ενότητα Δοξάτου με έδρα τα Κύργια,
στην Πουλχερία Πολυζώη του Δημητρίου, του κλάδου
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου με Βαθμό Ε', και
Β. Στην δημοτική ενότητα Καλαμπακίου με έδρα το
Καλαμπάκι, στον Ηλία Ωραιόπουλο του Γρηγορίου, του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών με Βαθμό Δ΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 20 Οκτωβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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 μορφή 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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02030681411140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

