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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 67076
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων ΕΟΦ.

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του Ν. 1316/1983, όπως αυτές τρο−
ποποιήθηκαν με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ
Α 262/23−12−2008).
β) Του Π.δ. 142/1989 "Οργανισμός του ΕΟΦ", όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.δ. 151/1993.
2. Το Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
3. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22379/26−3−2015 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 175/26−3−2015, τεύχος
Υ.Ο.Δ.Δ.) διορισμού της Προέδρου του ΕΟΦ.

4. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 23504/31−3−2015 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 200/31−3−2015, τεύχος
Υ.Ο.Δ.Δ.), διορισμού των Α και Β Αντιπροέδρων του ΕΟΦ.
5. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.25092/6−4−2015 απόφαση
του Υπουργού Υγείας ΦΕΚ 223/ΥΟΔΔ/6−4−2015 συγκρό−
τησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ.
6. Την υπ’αρ. 42337/18−6−2015 πρόταση του Προέδρου
ΕΟΦ που αντικατέστησε το υπ’ αρ. 38286/3−6−2015 προ−
ηγούμενο σχετικό έγγραφό του.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΟΦ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στους Αντιπροέδρους του ΕΟΦ τις ακό−
λουθες αρμοδιότητες:
Α. Α΄ Αντιπρόεδρος
Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας και τον
έλεγχο των ακόλουθων Διευθύνσεων του Οργανισμού:
1. Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας
2. Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων
3. Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων
4. Αξιολόγησης Προϊόντων
5. Επικουρεί τον Πρόεδρο σε θέματα Οργάνωσης και
Πληροφορικής
6. Επικουρεί τον Πρόεδρο σε θέματα Πληροφόρησης
και Δημοσίων Σχέσεων
7. Επικουρεί τον Πρόεδρο σε θέματα και ενέργειες
που αφορούν την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων απαι−
τούμενων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
(Health Technology Assessment)
Για τα αντικείμενα αυτά:
α. Παρακολουθεί και ελέγχει τις ανωτέρω Υπηρεσίες,
συντονίζει και υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα και παρέ−
χει τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την
αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών
αυτών και την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν,
στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων του ΔΣ/ΕΟΦ με
παράλληλη τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων και δρά−
σεων του Οργανισμού. Καθορίζει τις διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθούνται στα πλαίσια των διατάξεων
που ισχύουν, καθώς και τις αποφάσεις του ΔΣ/ΕΟΦ και
του Προέδρου του ΕΟΦ.
β. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ τα αναγκαία
μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εν
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λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα οργάνωσης, διοί−
κησης και διαχείρισης.
γ. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ, παρακο−
λουθεί και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα ζητήματα που
αφορούν επιστημονικές δράσεις του Οργανισμού και
την άσκηση των επιστημονικών του αρμοδιοτήτων.
δ. Εισηγείται τη λήψη άμεσων μέτρων και κάθε άλλο
θέμα που αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Οργανι−
σμού και την προάσπιση των συμφερόντων του, όταν
ζητείται από τον Πρόεδρο ή και αυτεπαγγέλτως, αφού
λάβει υπόψη τις σχετικές Υπηρεσιακές εισηγήσεις. Με−
λετά και εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ κάθε
ζήτημα που του ανατίθεται από αυτόν.
ε. Υπογράφει κάθε έγγραφο που απαιτείται για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
Β. Β΄ Αντιπρόεδρος
Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των
ακόλουθων Διευθύνσεων του Οργανισμού:
1. Διοικητικού.
2. Οικονομικού
3. Επικουρεί τον Πρόεδρο σε θέματα Οργάνωσης και
Πληροφορικής
4. Επικουρεί τον Πρόεδρο σε θέματα Εργαστηρίων
Για τα αντικείμενα αυτά:
α. Παρακολουθεί τις ανωτέρω Υπηρεσίες, συντονίζει
και υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα και παρέχει τις απα−
ραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την αποδοτικό−
τητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών αυτών και
την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν, στα πλαίσια
των εκάστοτε αποφάσεων του ΔΣ/ΕΟΦ. Καθορίζει τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στα πλαίσια
των διατάξεων που ισχύουν, καθώς και τις αποφάσεις
του ΔΣ/ΕΟΦ και του Προέδρου του ΕΟΦ.
β. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ τα ανα−
γκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία
των εν λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα διοίκησης
και διαχείρισης.
γ. Παρακολουθεί όλα τα ζητήματα, που αφορούν την
υλοποίηση των νομίμων και συμβατικών υποχρεώσεων
και δεσμεύσεων του Οργανισμού.
δ. Εισηγείται τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την
εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και την προάσπι−
ση των συμφερόντων του και κάθε άλλο θέμα στους
ανωτέρω τομείς, όταν ζητείται από τον Πρόεδρο ή και
αυτεπαγγέλτως, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές Υπη−
ρεσιακές εισηγήσεις.
ε. Υπογράφει τα τρέχοντα έγγραφα και παραστατικά
προς υλοποίηση των νομίμων και συμβατικών υποχρεώ−
σεων του Οργανισμού σε οικονομικής φύσης ζητήματα,
όπως μισθοδοσία και εν γένει εντάλματα πληρωμής
αναληφθεισών υποχρεώσεων συμβατικών ή άλλων.
Γ. Οι Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄ αναπληρώνουν με την
ίδια σειρά τον Πρόεδρο του ΕΟΦ στα καθήκοντα του,
όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Οποιαδήποτε άλλη απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτή−
των παύει να ισχύει από της δημοσιεύσεως της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. ΠΡΠ9707020915
(2)
Μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση, αρμοδιοτήτων του
Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικών με την κατάρτιση
και τήρηση του ειδικού μητρώου της παραγράφου 3
του άρθρου 52Α του N. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύ−
ει, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ρύθμισης και
Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 23 του N.4141/2013 (Α 81)
όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 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 συμπληρωματικά, τις διατάξεις
του Ν.3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει,
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 133/2/3.12.2014 (Β 3508) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει,
ε) τη με αριθμό 144/3/13−2−2015 (Β 403) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Κατάρτιση του ειδικού Μητρώου της
παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180)
όπως ισχύει»,
στ) τη με αριθμό 144/3β/13−2−2015 (Β 403) απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Μεταβίβαση στον Πρόεδρο της
Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8
του άρθρου 23 του Ν.4141/2013 (Α 81), των σχετικών με
την κατάρτιση και τήρηση του ειδικού Μητρώου της
παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180)
όπως ισχύει, αρμοδιοτήτων»,
ζ) τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του
Ν.4141/2013 (Α 81),
η) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Ε.Ε.Ε.Π.,
θ) την από 2/9/2015 εισήγηση της Υπηρεσίας, απο−
φασίζουμε:
Α. Τη μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση από τον
Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
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Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Ν.4141/2013
(Α 81), των σχετικών με την κατάρτιση και τήρηση του
ειδικού μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α
του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, αρμοδιοτήτων:
1. Διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών και τη συνδρομή των νόμιμων προ−
ϋποθέσεων για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο της
παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180)
όπως ισχύει,
2. Έγκριση ή απόρριψη αίτησης εγγραφής στο ειδικό
μητρώο,
3. Έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο
ειδικό μητρώο,
4. Εποπτεία και Έλεγχος της τήρησης του ειδικού
μητρώου και του αρχείου που φυλάσσεται ο πλήρης
φάκελος των εγγράφων που συνοδεύουν κάθε αίτηση,
5. Σύνταξη και δημοσίευση οδηγιών και απαντήσεων
επί ερωτήσεων του κοινού, σχετικών με τα θέματα του
ειδικού μητρώου.
Β. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ
F
Αριθμ. 58511
(3)
Απαγόρευση κυνηγιού για δυο χρόνια σε περιοχές
της νήσου Λέρου.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969
«περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο
7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του Ν.δ. 86/1969 "περί
Δασικού Κωδικός"».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων
οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43) και του Π.δ. 94/1993
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας» (ΦΕΚ Α΄40).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονι−
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) και το
Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
5. Την υπ’ αριθμ. 50524/5097/30−10−2012 απόφαση του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγρά−
φων "Με εντολή Γενικού Γραμματέα" στον προϊστάμενο
της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊστα−
μένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 3243).
6. Την πράξη 4 της 6−2−2015 του Υπουργικού Συμβου−
λίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων
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των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ
Α΄ 24).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών» (ΦΕΚ Α΄ 93).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 «Εκ−
δημοκρατισμός της Διοίκησης −Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47).
9. Την υπ’ αριθμ. 98161/413/29−9−2008 υπουργική από−
φαση «Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα» (ΦΕΚ
Β΄ 637) και την υπ’ αριθμ. 66975/1114/28−2−1990 εγκύκλιο
διαταγή του Υπ. Γεωργίας.
10. Το με αριθ. πρωτ. 17/2−5−2015 έγγραφο του Κυνηγε−
τικού Συλλόγου Λέρου περί απαγόρευσης του κυνηγιού
για δυο χρόνια στις περιοχές «Αγγουρά» και «Λιό» της
νήσου Λέρου.
11. Την Δ.Υ./17−8−2015 αναφορά−εισήγηση του Τμήματος
Διαχείρισης και Διοίκησης της Διεύθυνσης Δασών Δωδ/
σου για έκδοση απόφασης απαγόρευσης του κυνηγιού,
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
δυο (2) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2015−2016
και 2016−2017, στις περιοχές «Αγγουρά» και «Λιό» δήμου
και νήσου Λέρου, Ν. Δωδεκανήσου, λόγω εγκατάστασης
πυρήνων προσαρμογής θηραμάτων.
Τα όρια των εκτάσεων όπου απαγορεύεται το κυνήγι
απεικονίζονται στο θεωρημένο απόσπασμα ορθοφωτο−
χάρτη του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και σε από−
σπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. νήσου Λέρου, που συνοδεύει την
παρούσα απόφαση και ορίζονται ως εξής:
Α. Περιοχή «Αγγουρά», εμβαδού 310,24 στρ., που ορί−
ζεται ως εξής:
Η αφετηρία (σημείο Α1) βρίσκεται επί του δρόμου που
οδηγεί στη θέση «Αγγουρά», 250 μέτρα μετά την διασταύ−
ρωση για την κορυφή «Μάρκελλος». Η οριογραμμή κατευ−
θύνεται νότια επί της κοίτης του ρέματος μέχρι την εκβολή
του στη θάλασσα (σημείο Α2), στην συνέχεια ακολουθεί
την ακτογραμμή με ΝΔ κατεύθυνση, περνάει το ακρωτήρι
Λυγιά και συνεχίζει ΒΔ μέχρι την εκβολή του «Μαύρου» ρέ−
ματος (σημείο A3). Κατευθύνεται βόρεια επί της κοίτης του
ρέματος έως την υδατολεκάνη ομβρίων υδάτων (σημείο
A4), από το σημείο αυτό όπου και συναντάει τον δρόμο,
τον ακολουθεί ανατολικά μέχρι την αφετηρία.
Β. Περιοχή «Λιό», εμβαδού 119,50 στρ., που ορίζεται
ως εξής:
Από την αφετηρία (σημείο Β1) που βρίσκεται στη
κατάληξη του δρόμου Μονής − Φλέας, πλησίον της
παραλίας, η οριογραμμή με δυτική κατεύθυνση ακο−
λουθεί την κοίτη του ρέματος «Φλέας», ως τη θέση
«Άσπρη Πέτρα» (σημείο Β2) στο ύψωμα «Καστέλλι»,
συνεχίζει νοτιοδυτικά ακολουθώντας την κοίτη του
ρέματος «Εικόνισμα» μέχρι την εκβολή του στη θά−
λασσα (σημείο Β3). Ακολουθεί την ακτογραμμή πε−
ρικλείοντας το ακρωτήρι «Εικόνισμα» έως το σημείο
εκβολής του ρέματος «Φλέας» όπου και το σημείο
της αφετηρίας (Β1).
Η Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου παρακαλείται για την
έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την εν λόγω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 31 Αυγούστου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 63254/4088
(4)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λουτρακίου −
Περαχώρας − Αγίων Θεοδώρων για το έτος 2015
και εφεξής.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α/30−5−1997)
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τ.Α/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ
143/τ.Α/28−7−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ
93/τ.Α/14−4−2014).
6. Την πράξη 4 της 6ης−2−2015 του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α/6−2−2015).
7. Την αριθμ. 147/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λουτρακίου −Περαχώρας − Αγίων Θεοδώρων,
σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφονται
στην απόφαση.
8. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και
επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο
επιτελούν, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε το ωράριο λειτουργίας των Υπηρε−
σιών Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λουτρακίου
− Περαχώρας − Αγίων Θεοδώρων για το έτος 2015 και
εφεξής, ως ακολούθως:
1. Να λειτουργούν οι Υπηρεσίες Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας −
Αγίων Θεοδώρων όλες τις ημέρες του μήνα και σε
απογευματινή βάρδια καθώς και τις Κυριακές και τις
ημέρες αργίας για πέντε (5) μονίμους υπαλλήλους
(κλάδων ΥΕ1 Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ16 Προσωπικού
Καθαριότητας, ΥΕ Φυλάκων) καθώς και για λοιπό
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, με μέγιστο αριθμό απασχολουμένων
τρεις (3) υπαλλήλους προς αντιμετώπιση εκτάκτων
υπηρεσιακών αναγκών.
− Το ωράριο εργασίας και οι βάρδιες του προσωπικού
θα είναι:
* Ώρες πρωινής απασχόλησης 07.00 − 15.00
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* Ώρες απογευματινής απασχόλησης 14.00 − 22.00
2. Να λειτουργούν οι Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας − Αγίων
Θεοδώρων και κατά τις νυχτερινές ώρες για την αντι−
μετώπιση εκτάκτων αναγκών και συγκεκριμένα για την
πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων
και διαλέξεων, για τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών
και κινηματογραφικών παραστάσεων, μουσικών και χο−
ρευτικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ, για την εκτέλεση
προπονητικών − αγωνιστικών αθλητικών δραστηριοτή−
των εθνικών ή επαγγελματικών ομάδων, καθώς και για
τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων (βαλκανικών − μεσογει−
ακών − πανευρωπαϊκών − παγκόσμιων), με μέγιστο αριθ−
μό απασχολουμένων πέντε (5) μονίμους υπαλλήλους
(κλάδων ΥΕ1 Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ16 Προσωπικού
Καθαριότητας, ΥΕ Φυλάκων)
Β. α. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχολη−
θεί κατά το Σάββατο θα δοθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης
εντός της προσεχούς εβδομάδας.
β. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί
κατά την Κυριακή ή εξαιρέσιμη θα δοθεί άλλη ημέρα
ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και θα
καταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2015 του
Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας − Αγίων Θεοδώρων
ύψους 4.822,62 € που θα βαρύνει τους Κ.Α. 15−6012.001,
15−6051.001, 15−6051.002, 20−6012.001, 20−6051.001 και 20−
6051.003 των εξόδων του.
Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
9.700,00 € η οποία και θα προβλέπεται στους αντίστοι−
χους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων προϋπολο−
γισμών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 2 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην αριθμ. 11/29.7.2015 απόφαση της Συγκλήτου του
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας, περί ορισμού αντικαταστάτη του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1852/τ.Β΄/27.8.2015, στη σελίδα 21700 γίνεται η
εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «Τριαντάφυλλου»,
στο ορθό: «Τριανταφύλλου»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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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
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