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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΕΛ Α 1109854 ΕΞ 2014 (1)

  Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. 
 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 

3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄/211), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του 

Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄/285).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄/203), με 

τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των 
Ελεγκτικών Κέντρων.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 34 
του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄).

6. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 
της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, 
όπως ισχύει και την αριθ.Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (ΦΕΚ. 
Β΄/130/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο−
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (ΦΕΚ. 478/
Β΄) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορο−
λογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

8. Την αριθ. Πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ. 360 Υ.Ο.Δ.Δ.) 
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών».

9. Την κατάργηση του Δ.Ε.Κ.
10. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγ−

χου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τη διενέργεια 
μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου όλων των ανέ−
λεγκτων χρήσεων των κατωτέρω:

α. CeraMetal SA Εφαρμοσμένης Έρευνας ΑΒΕΕ (Α.Φ.Μ. 
094533283)

β. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Α.Ε. (Α.Φ.Μ.090034097)
Β. Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκ−

δοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση 
και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων 
και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέ−
τρων καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων 
των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των 
οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

F
   Αριθμ. 64297οικ (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για 

υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρε−
σία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων έως 30.9.2014. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 
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4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
176 του Ν. 4621/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄), β) της παρ. 1 του 
άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για έως εξήντα (60) υπαλλήλους της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντιμε−
τώπιση των εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, ως εξής:

α) Του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, προ−
κειμένου αυτό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα 1200 
περίπου εισερχόμενα αιτήματα ημερησίως αλλά και στα 
2.500− 3.000 εισερχόμενα δελτία ποινικού Μητρώου το μήνα 
από ελληνικά και ξένα δικαστήρια, καθώς και στα 5.500 λοι−
πά εισερχόμενα έγγραφα και δεδομένης της υποστελέχω−
σης του Αυτοτελούς Τμήματος μετά την αποχώρηση επτά 
(7) υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Η 
λειτουργία του ECRIS «Ευρωπαϊκού Συστήματος Ποινικού 
Μητρώου» απαιτεί προσωπικό, ενώ υπάρχει συνολική εκτι−
μώμενη εκκρεμότητα 10.000 ακαταχώρητων δελτίων. Είναι 
προφανές ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απασχολούνται 
υπερωριακά οι υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινι−
κού Μητρώου έτσι ώστε αφενός τα αιτήματα να απαντώ−
νται άμεσα ή εμπρόθεσμα αφετέρου να κλείσει η σχετική 
εκκρεμότητα ώστε να εκδίδονται ενημερωμένα αντίγραφα 
ποινικού Μητρώου προκειμένου οι Δημόσιες Υπηρεσίες 
της χώρας να προβαίνουν σε έκδοση διοικητικών πράξεων 
με σωστά δικαιολογητικά οι δε δικαστικές αποφάσεις να 
στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

β) του Τμήματος Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπι−
νου Δυναμικού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαι−
τήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή των διατάξεων του 
Υπαλληλικού Κώδικα και η διεξαγωγή των υπηρεσιακών 
μεταβολών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, 
των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, των Καταστημάτων 
Κράτησης, καθώς και των Σωφρονιστικών και Θεραπευ−
τικών Καταστημάτων, του Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων, 
των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσι−
ών Κοινωνικής Αρωγής, ήτοι συνολικού αριθμού περίπου 
5.000 υπαλλήλων, δεδομένης της υποστελέχωσής του. 

γ) του Τμήματος Προμηθειών, για την κάλυψη εργασι−
ών που δεν μπορούν να καλυφθούν κατά το υποχρεωτικό 
ωράριο, όπως διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών διαγω−
νισμών, επεξεργασία συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών 
των υπηρεσιών του Υπουργείου, κάλυψη εκτάκτων αναγκών 
που προκύπτουν από την κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων. 

δ) του Τμήματος Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, για την εύρυθμη λειτουργία του, κατόπιν της 
συνταξιοδότησης δύο υπαλλήλων χωρίς αντικατάσταση 
και της απουσίας έτερου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 104 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (26/Α΄).

ε) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω 
του ότι 1) το Τμήμα Μισθοδοσίας, μισθοδοτεί 16.000 

εργαζομένους υπαλλήλους και λειτουργούς και έχει 
επιπρόσθετα αναλάβει την μισθοδοσία και την έκδοση 
φορολογικών βεβαιώσεων των ασκούμενων δικηγόρων 
που υπηρετούν στα δικαστήρια, ενώ επίκειται και η 
πληρωμή των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί με 
συμβάσεις κοινωφελούς εργασίας.

2) το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, είναι επιφορ−
τισμένο με την επεξεργασία συμβάσεων μίσθωσης 
κτηρίων για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών αρμοδιότη−
τας Υπουργείου και την εκκαθάριση δικαιολογητικών 
πληρωμής μετακινήσεων, διαμονής κ.λπ. λόγω της Ελ−
ληνικής Προεδρίας της Ένωσης εταιρειών «Unisystems 
AE− Singularlogic Intergator ΑΕ».

3) το Τμήμα Προϋπολογισμού, προκειμένου να ανταπο−
κριθεί στις κάτωθι απαιτήσεις: α) ικανοποίηση αυξημένων 
αιτημάτων για παροχή στοιχείων από το Υπ. Οικονομικών 
τα οποία έχουν τις περισσότερες φορές βραχείς και 
αποκλειστικές προθεσμίες, β) έγκαιρη έκδοση αποφά−
σεων ανάληψης υποχρέωσης δεδομένου ότι οι εν λόγω 
αποφάσεις πρέπει απαραιτήτως να προηγούνται της 
πραγματοποίησης δαπανών, γ) πλήρης και στενή επο−
πτεία των φορέων γενικής κυβέρνησης του Υπουργείου 
μας ως προς την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπο−
λογισμού τους και δ) άμεση υποβολή δελτίων δήλωσης 
δαπανών για τα έργα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου 
να καθίσταται ομαλή η ροή της χρηματοδότησής τους.

4) το Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγχρη−
ματοδοτούμενων Προγραμμάτων, το οποίο υποστηρίζει 
τη σχεδίαση, την ωρίμανση και την υλοποίηση σημαντικού 
αριθμού έργων πληροφορικής και διοικητικής βελτιστοποί−
ησης. Το πρόγραμμα έργων του Υπουργείου χρηματοδο−
τείται κατά κύριο λόγο μέσω της αξιοποίησης των πόρων 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, 
του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης−(ΣΕΣ) για τη νέα προ−
γραμματική περίοδο, αλλά και άλλων πηγών χρηματο−
δότησης. Το τμήμα έχει επιφορτισθεί με την διενέργεια 
μεγάλων διεθνών διαγωνισμών για έργα πληροφορικής 
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και για έργα που χρηματοδοτούνται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αλλά και 
άλλες πηγές. Είναι επίσης αρμόδιο για το σχεδιασμό, το 
συντονισμό, τη διαμόρφωση θέσεων και τη διατύπωση 
εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά με τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ αλλά και έναντι διεθνών οργανισμών – χρημα−
τοδοτικών εργαλείων και μέσων, σε θέματα αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Το μέγεθος των έργων αυτών είναι τεράστιο 
υπό την έννοια οικονομικών μεγεθών, πολυπλοκότητας 
αλλά και σημαντικότητας, με αποτέλεσμα και λόγω της 
ελλιπούς στελέχωσης, σε συνδυασμό με την ανάγκη δια−
σφάλισης της επιτυχούς υλοποίησης του προγράμματος 
έργων του Υπουργείου, να υφίσταται ανάγκη για παροχή 
υπερωριακής απασχόλησης πέραν του υποχρεωτικού. 

στ) του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κρίνεται 
απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση των 
υπαλλήλων κατά το διάστημα που αποτελεί άμεση συνέ−
χεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., 
γεγονός που θα επιβαρύνει με πρόσθετα καθήκοντα τους 
υπαλλήλους, δεδομένης της υποστελέχωσης του Τμήμα−
τος και του γεγονότος ότι δε θα συνδράμουν πλέον στις 
ανάγκες του Τμήματος εξειδικευμένοι νομικοί. Τα πρό−
σθετα καθήκοντα των υπαλλήλων σχετίζονται, μεταξύ 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27051

άλλων, με τη υποστήριξη των διαπραγματεύσεων για μια 
σειρά από εκκρεμή νομοθετήματα, πολλά εκ των οποίων 
αποτέλεσαν και προτεραιότητες της Ελληνικής Προε−
δρίας, καθώς και με τη διατύπωση των εθνικών θέσεων 
επί των νομοθετημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου.

ζ) του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών, καθώς οι υπάλ−
ληλοι του Τμήματος είναι επιφορτισμένοι, παράλληλα με 
τα τρέχοντα καθήκοντά τους, με την προετοιμασία και το 
συντονισμό των επισκέψεων στελεχών διεθνών οργανι−
σμών, που επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Περαιτέρω, το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών 
έχει την ευθύνη συντονισμού οργανωτικά και σε επίπεδο 
ουσίας τριών διαδικασιών αξιολόγησης από διεθνείς ορ−
γανισμούς−Ηνωμένα Έθνη, Οργανισμό για την Οικονομική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και Συμβούλιο της ευ−
ρώπης (GRECO)− οι οποίες έχουν προγραμματιστεί εντός 
του 2014. Οι διαδικασίες αυτές ξεκινούν με την απάντηση 
ευρύτατων ερωτηματολογίων που έχουν συνταχθεί και 
υποβληθεί από τους ανωτέρω οργανισμούς και θα απα−
ντηθούν σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και 
φορείς και θα ολοκληρωθούν με την πραγματοποίηση 
επιτόπιων επισκέψεων ελέγχου από κλιμάκια αξιολογητών, 
που θα επισκεφθούν τη χώρα μας έως το τέλος του 2014.

η) του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς 
οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο εργάζονται 
πολλάκις πέραν του ωραρίου εργασίας, προκειμένου 
να διεκπεραιωθεί ο μεγάλος αριθμός ερωτήσεων και 
αναφορών, εντός της τασσόμενης από τον Κανονισμό 
της Βουλής προθεσμίας.

θ) του Τμήματος Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστη−
ρίων και Εισαγγελιών και Υπηρεσιακής Κατάστασης 
Δικαστικών Υπαλλήλων, προκειμένου να προβεί σε εκ−
καθάριση και αναδιάταξη των αρχείων του, εργασία 
επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η τελευταία άτυπη εκκα−
θάριση έγινε κατά το έτος 1994. Η εργασία δε αυτή δεν 
μπορεί από την φύση της να πραγματοποιηθεί, παρά 
μόνο εκτός του νομίμου ωραρίου υπηρεσίας. 

ι) των γραμματέων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων υπαλ−
λήλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που εισάγο−
νται στα εν λόγω Συμβούλια και της αδυναμίας σύνταξης 
των πρακτικών εντός του υπηρεσιακού ωραρίου, λόγω 
του φόρτου εργασίας τους από τα κύρια καθήκοντά τους.

κ) των γραμματέων των Νομοπαρασκευαστικών Επι−
τροπών οι οποίες λειτουργούν πέραν του κανονικού 
χρόνου εργασίας.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη είκοσι μίας 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (21.500) περίπου, η οποία 
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110. 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 50634/23−6−2014 απόφαση της 
Αν. Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί δέσμευσης πί−
στωσης ύψους είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(21.500), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού 
Φορέα 17−110, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη−
ση μέχρι εξήντα (60) υπαλλήλων που υπηρετούν στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το χρονικό 
διάστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσας έως τις 
30.9.2014 και μέχρι τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) ώρες 
περίπου συνολικά, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ορίζονται 
στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4024/2011, όπως αυτό ισχύει.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία 
χιλιάδων πεντακοσίων (21.500) ευρώ περίπου, η οποία 
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110. 

Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης και ο Προϊστάμενος 
του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, θα κατανέ−
μουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών 
τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο αντικείμενο των 
εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι προϊστάμενοι είναι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωρι−
ακής απασχόλησης καθώς και για τη βεβαίωση εκτέλεσης 
των αντιστοίχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προ−
ϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

F
   Αριθμ. απόφ. 116/4/21.07.2014 (3)
Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄/929) από−

φασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κα−
νονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της 
Λειτουργίας των Καζίνο.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 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 δια−
τάξεις 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) 
και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/
2013 (Α΄/287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/
2014 (Α΄/89) και 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) κοινή 
απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4182/2013 (Α΄/185),
ε) τη με αριθμό 10/3/11.6.2012 (Β 2066) απόφαση της 

Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτε−
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ρικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει,
στ) 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, 

ζ) τον Ν. 2206/1994 (Α 62) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουρ−
γία, έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

η) τη με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄/929) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού 
Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», 
όπως ισχύει, η οποία στην παρούσα, στο εξής, θα απο−
καλείται «Κανονισμός»,

ζ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ε.Ε.Ε.Π..

η) την από 15 Ιουλίου 2014 εισήγηση του Προέδρου 
της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό 
Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και 
Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο»,

θ) την συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄/929) 

απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο 
«Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της 
Λειτουργίας των Καζίνο», με την προσθήκη υποπαρα−
γράφου (γ) στο τέλος της παραγράφου 37 του άρθρου 
19 ως εξής:

«Ειδικότερα, στην περίπτωση κατάργησης προοδευτι−
κής λειτουργίας,το εκάστοτε ποσό προσαύξησης, πέραν 
του ποσού εκκίνησης, μεταφέρεται και προστίθεται ταυ−
τόχρονα σε άλλο προοδευτικό jackpot στο ίδιο Καζίνο, 
μετά από απόφαση του Καζίνο, ώστε, τελικώς, να διατε−
θεί και πάλι στους παίκτες. Η πιο πάνω κατάργηση και 
μεταφορά του προοδευτικού jackpot πραγματοποιείται 
μετά από την υποβολή σχετικής Γνωστοποίησης στην 
Ε.Ε.Ε.Π. και, πάντοτε, με την παρουσία Εντεταλμένου για 
τον Έλεγχο Υπαλλήλου της Ε.Ε.Ε.Π., ο οποίος λαμβάνει 
γραπτή δήλωση του Καζίνο ότι η μείωση και μεταφορά 
έγινε σύμφωνα με τη σχετική Γνωστοποίηση.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. απόφ. 116/3/21.07.2014 (4)
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του Ει−

δικού Δελτίου για την Άδεια Καταλληλότητας Συ−
ντηρητών Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής 
Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο και μεταβίβαση στον 
Πρόεδρο των σχετικών ενεργειών.

   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
(Ε.Ε.Ε.Π.)

      Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του 

N. 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) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του 
Ν. 4223/2013 (Α΄/287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του 
Ν. 4255/2014 (Α΄/89) και 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 Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθ−
μό 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451),

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.)»,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4182/2013 (Α΄/185),
ε) τον Ν. 2206/1994 (Α΄/62) «Ίδρυση, οργάνωση, λει−

τουργία, έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 11 
του άρθρου 3 του νόμου αυτού,

στ) τη με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄/929) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού 
Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», 
όπως ισχύει, η οποία στην παρούσα, στο εξής, θα απο−
καλείται «Κανονισμός»,

ζ) την ανάγκη για την εξασφάλιση της εύρυθμης λει−
τουργίας των επιχειρήσεων καζίνο,

η) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ε.Ε.Ε.Π..,

θ) την από 17 Ιουλίου 2014 εισήγηση του Προέδρου 
της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Καθορισμός του τύπου του Ειδικού 
Δελτίου για την Άδεια Καταλληλότητας Συντηρητών 
Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παι−
χνιδιών σε Καζίνο»,

ι) την συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του Ειδι−

κού Δελτίου για την Άδεια Καταλληλότητας των Συντη−
ρητών Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών 
Παιχνιδιών σε Καζίνο, το οποίο θα εκδίδεται από την 
Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 
του Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας 
της Λειτουργίας των Καζίνο (Υ.Α. Τ/6736/2003 (Β΄/929), 
ως ακολούθως:

Α. ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ:
Στο πάνω αριστερό τμήμα της εμπρόσθιας όψης ανα−

γράφεται το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π.. Η δεξιά πλευρά της 
εμπρόσθιας όψης φέρει τη φωτογραφία του κατόχου 
και τη σφραγίδα της Ε.Ε.Ε.Π.. Στο κέντρο του ειδικού 
Δελτίου Καταλληλότητας και μέσα σε πλαίσιο αναγρά−
φεται ο κωδικός του Μητρώου που έχει χορηγηθεί. Στο 
κάτω τμήμα της αριστερής πλευράς σε πλαίσιο αναγρά−
φονται τα στοιχεία του Συντηρητή Τεχνικών Μέσων και 
Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο. Το 
κάτω τμήμα της δεξιάς πλευράς φέρει την υπογραφή 
του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και την ημερομηνία 
και τον τόπο έκδοσης της βεβαίωσης.

Σχηματικά, η εμπρόσθια όψη του ειδικού δελτίου κα−
ταλληλότητας των Συντηρητών Τεχνικών Μέσων και 
Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο, θα 
έχει την ακόλουθη μορφή:
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2. Το ειδικό Δελτίο Καταλληλότητας εκτυπώνεται σε 
χαρτί λευκού χρώματος σε διαστάσεις 10 x 7 εκατοστά. 
Το ειδικό δελτίο καταλληλότητας μπορεί να είναι και 
έγχρωμο ή να φέρει συνδυασμό χρωμάτων.

3. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. να υπογράφει το ειδικό 
Δελτίο Καταλληλότητας των Συντηρητών Τεχνικών 
Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών σε 
Καζίνο, σύμφωνα με ην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του 
Κανονισμού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
92 του Ν. 4182/2013 (Α΄/185).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 8914 (5)
Τροποποίηση της αριθμ. 885/14−02−2011 απόφασής μας 

περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο 
Αποκορώνου. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 
2307/95 (ΦΕΚ 113/Α΄).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του 
Ν. 2399/1996.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013.
5. Την με αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 

Β΄/1984/22−12−2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Την αριθμ. 885/14−02−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΦΕΚ 98/22−02−11, τ. τρίτο).

7. Την αριθμ. 8126/28−07−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΦΕΚ 2153/27−09−11, τ. δεύτερο).

8. Την αριθμ. 2404/28−06−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΦΕΚ 2161/18−07−12, τ. δεύτερο).

9. Την αριθμ. 7626/21−6−2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΦΕΚ 1725/15−7−2013, τ. δεύτερο).

10. Το αριθμ. πρωτ. 19605/1−11−2013 έγγραφο του Δη−
μάρχου Αποκορώνου, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία 
μας στις 18−6−2014, με το οποίο στέλνεται η υπ’ αριθμ. 
89/2013 απόφαση του περί της παύσης του Ληξιάρχου 
της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολης του Δήμου 
Αποκορώνου, Αλέξανδρου Χριστουλάκη του Ιωάννη 
κατηγορίας και κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, λόγω συντα−
ξιοδότησης και ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου στον 
Αντιδήμαρχο Ζυμβραγουδάκη Ευάγγελο του Γεωργίου, 
η οποία δεν έχει διαβιβασθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως για δημοσίευση.

11. Το αριθμ. πρωτ. 11780/8−7−2014 έγγραφο του Δημάρ−
χου Αποκορώνου, σύμφωνα με το οποίο ο Αντιδήμαρχος 
Ζυμβραγουδάκης Ευάγγελος δεν εκτέλεσε ποτέ καθή−

κοντα του Ληξιάρχου, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι 
νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης τους και χρέη Ληξιάρχου 
εκτελεί ο Δήμαρχος.

12. Το αριθμ. πρωτ. 9754/11−6−2014 έγγραφο του Δη−
μάρχου Αποκορώνου, με το οποίο στέλνεται η υπ’ αριθμ. 
67/2014 απόφαση του, με την οποία προτείνει τον ορι−
σμό της Αικατερίνης Τσιλεδάκη του Ιωσήφ υπάλληλο 
με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΔΕ, 
Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με ΣΤ΄ βαθμό ως Ληξίαρχο 
της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολης του Δήμου 
Αποκορώνου, αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αριθμ. 885/14−02−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ 98 Γ΄/22−02−2011), όπως έχει τροποποιη−
θεί με τις αριθμ. 8126/28−07−2011 (ΦΕΚ 2153/τ.Β΄/27−09−11), 
2404/28−06−2012 (ΦΕΚ 2161/τ.Β΄/18−07−2012) και 7626/2 1−6−
2013 (ΦΕΚ 1725/τ.Β΄/15−7−2013) όμοιες και συγκεκριμένα 
την (β) παράγραφο αυτής, η οποία έχει πλέον ως εξής:

β) στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης, στην Αι−
κατερίνη Τσιλεδάκη του Ιωσήφ, υπάλληλο με σχέση 
εργασίας ΙΔΑΧ, με βαθμό ΣΤ΄, Εκπαιδευτικής Βαθμίδας 
ΔΕ, Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 885/14−02−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ 98/22−02−11, τ. τρίτο), όπως τροποποιήθη−
κε με τις αριθμ. 8126/28−07−2011 (ΦΕΚ 2153/27−09−11 τ. 
δεύτερο), 2404/28−06−2012 (ΦΕΚ 2161/τ.Β΄/18−07−2012) και 
7626/21−6−2013 (ΦΕΚ 1725/τ.Β΄/15−7−2013) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. 89988/7990 (6)

Τροποποίηση ρυθμιστικής δασικής απαγορευτικής 
διάταξης θήρας με αριθμό 2/2012. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του αρθρ. 258 παρ. 5 του Ν. 86/1969 «περί 

δασικού κωδικός» όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 7 
παρ. 3 του Ν. 177/1975.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «καθορισμός Περιφερει−
ών της Χώρας κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−03−93) 
«καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
07−06−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

5. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».

6. Την υπ’ αριθ. 40/29−12−2010 (ΦΕΚ 247/Α΄/31−12−2010) 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Διαπίστωση της παύσης 
εκ του νόμου των Γ.Π. των Περιφερειών και διορισμός 
Γ.Γ. στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους».
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7. Την υπ’ αριθ. Γ.Γ. 15646/1521/01−03−2011 Απόφαση 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ−
τικής Ελλάδος και Ιονίου (ΦΕΚ 491/Β΄/31−03−2011) περί 
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότη−
σης υπογραφής αποφάσεων στους Προϊσταμένους της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου».

8. Την αριθ. 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18−12−85) κοινή 
απόφαση των Υφ. Εθν. Οικονομίας και αναπληρωτή Υπ. 
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανί−
δας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/
16−12−96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31−12−96) και 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 
68/Β΄/04−02−98) κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθν. Οικονο−
μίας και Γεωργίας.

9. Την αριθ. 99778/3949/07−09−2000 δ/γη Υπ. Εθν. Γε−
ωργίας «περί μέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου σε 
καμένες περιοχές».

10. Την αριθ. 97637/4804/24−08−2007 δ/γη ΥΠ.Α.Α.Τ. 
«Εξέταση προς έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντί−
στοιχης Δ.Α.Δ. περιμετρικά των καμμένων περιοχών».

11. Την αριθ. 97650/4865/29−08−2007 δ/γή ΥΠ.Α.Α.Τ. 
Εντολή Υπουργού «Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δ.Α.Δ. 
στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της χώρας».

12. Την με αριθ. 3759/11−09−2007 απόφαση του Δ/ντή 
Δασών Ν. Αχαΐας «Απαγόρευση άσκησης της θήρας 
εντός καμμένων εκτάσεων».

13. Τις με αριθ. 4505/30−08−1989, Ζα/4689/27−12−1996, 
1006/27−11−1997, 2475/25−08−1998 αποφάσεις κήρυξης 
εκτάσεων ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιών.

14. Το γεγονός ότι στις 18/07/2012 αποτεφρώθηκε 
αγροτοδασική έκταση συνολικού εμβαδού 11.192,00 
στρεμμάτων που καλύπτεται από τις ανωτέρω αποφά−
σεις αναδασωτέων, στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτή−
των Σελλών − Αργυράς − Πλατανίου − Άνω Καστριτσίου 
− Κάτω Καστριτσίου & Δρεπάνου, Δημοτικής Ενότητας 
Ρίου −Δήμου Πατρέων Αχαΐας.

15. Το αριθ. 144/06−5−2014 έγγραφο του 1ου Κυνηγετι−
κού Συλλόγου Πατρών.

16. Το αριθ. 481/10−6−2014 έγγραφο της Γ΄ Κ.Ο.Π.
17. Την από 16/7/2014 πρόταση του Δασοπόνου Κων−

σταντίνου Οικονόμου, υπεύθυνου θήρας του Δασαρχεί−
ου Πατρών, ο οποίος προτείνει να τροποποιηθεί όσον 
αφορά τα εκτατικά όρια η υφιστάμενη αριθμός 2/2012 
ΔΑΔ θήρας λόγω πυρκαγιάς, για τους λόγους που ανα−
φέρει, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 2/2012 Ρυθμιστική Απαγο−
ρευτική Διάταξη Θήρας λόγω πυρκαγιάς (που αφορά 
την καμμένη έκταση της ΔΕ Ρίου Δήμου Πατρέων) ως 
προς τα όρια και απαγορεύουμε την άσκηση θήρας 
παντός θηρεύσιμου είδους εντός της εκτάσεως, που 
απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη 
Γ.Υ.Σ. 1:50.000 εμβαδού επιφανείας 28.332,70 στρεμμά−
των το οποίο συνοδεύει την παρούσα.

Αρχίζει από την διασταύρωση της παλαιάς Εθνικής 

οδού με τον χείμαρρο Χάραδρο (περιοχή γυμναστηρίου 
Τόφαλος), συνεχίζει τον δρόμο νότια (ανατολικά του 
χειμάρρου Χαράδρου) μέχρι την κοινότητα του Άνω 
Καστριτσίου.

Εν συνεχεία ακολουθεί τον δρόμο προς Ραντάρ OTE 
και στην πρώτη διασταύρωση αριστερά κατευθύνεται 
προς την κοινότητα Αργυράς μέχρι την θέση Προφή−
της Ηλίας όπου το ομώνυμο εκκλησάκι. Εν συνεχεία 
ακολουθεί τον δασικό δρόμο νότια προς το Παναχαϊκό 
μέχρι την διασταύρωση με τον δρόμο που οδηγεί από 
τα Αργυρά στις ανεμογεννήτριες.

Στην συνέχεια ακολουθεί τον δρόμο βορειοανατο−
λικά μέχρι την διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί 
στο γήπεδο των Σελλών και εν συνεχεία βρίσκει τον 
ασφάλτινο δρόμο Σελλών − Αγίας Μαρίνας τον οποίο 
ακολουθεί βόρεια μέχρι την διασταύρωση του με τον 
επαρχιακό δρόμο Πατρών − Πιτίτσας.

Εν συνεχεία ακολουθεί αριστερά τον επαρχιακό δρό−
μο με κατεύθυνση την κοινότητα Αργυράς την οποία 
διασχίζει και στο τέλος της κοινότητας μετά το νεκρο−
ταφείο ακολουθεί δεξιά τον τσιμεντόδρομο ο οποίος 
καταλήγει σε δασικό δρόμο που κατευθύνεται προς 
τον χείμαρρο Βολιναίο και φθάνει μέχρι τα όρια της 
κοινότητας Δρέπανου όπου στρίβει δεξιά (ανατολικά) 
στον πρώτο υφιστάμενο χωματόδρομο πριν τα σπίτια 
της κοινότητας Δρέπανου καταλήγοντας στον χείμαρρο 
Βολιναίο.

Εν συνεχεία ακολουθώντας την αριστερή κοίτη του 
χειμάρρου φθάνει στην γέφυρα της παλαιάς Εθνικής 
οδού Πατρών − Αθηνών στα όρια των κοινοτήτων Δρέ−
πανου και Ψαθοπύργου. Μετά από εκεί ακολουθεί δυτι−
κά την παλαιά Εθνική οδό Πατρών −Αθηνών και φτάνει 
μέχρι το σημείο που ξεκίνησε η απαγόρευση, στην δια−
σταύρωση της παλαιάς Εθνικής οδού με τον χείμαρρο 
Χάραδρο (περιοχή γυμναστηρίου Τόφαλος).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως την 29/02/2016 με σκοπό 
την προστασία και αποκατάσταση της άγριας πανίδας 
και του θηραματικού πλούτου εντός της ευρύτερης πε−
ριοχής της καμμένης έκτασης.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και θα 
τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
Δασικής Νομοθεσίας.

Αναθέτουμε τη τήρηση και εφαρμογή της παρούσας 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, τις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις καθώς 
και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 16 Ιουλίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης Πατρών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ    
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