
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Πε-
ριφέρειας Αττικής, ενεργειών κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 55 του ν. 4756/2020.

2 Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών 
στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.

3 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκη-
ση, σε Προϊστάμενους Υπηρεσιακών Μονάδων 
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. οικ. 54108 (1)
Ανάθεση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Πε-

ριφέρειας Αττικής, ενεργειών κατ’ εξουσιοδότη-

ση του άρθρου 55 του ν. 4756/2020.   

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4756/ 

2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις 
και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α΄ 205).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 
63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

7. Την υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

8. Το π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ατ-
τικής» (Α΄ 238).

9. Το υπό στοιχεία Δ13/οικ7517/153/11-2-2020 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Φτώχειας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το υπ’ αρ. οικ 4390/10-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα 
τη Δήλωση Ακινήτων του Υπουργείου στο Κτηματολο-
γικό Γραφείο Περιστερίου.

10. Τα υπ’ αρ. 49307/2718/14-1-2021 και 39834/22135/ 
12-10-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα τη διενέργεια 
αυτοψίας σε αίτημα πολίτη για νομιμοποίηση αυθαίρε-
της κατασκευής.

11. Το υπ’ αρ. 1834/10-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, αποφα-
σίζουμε:

Την ανάθεση, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Πε-
ριφέρειας Αττικής, των κάτωθι ενεργειών:

1. Τη διενέργεια αυτοψίας σε ακίνητο επί της οδού 
Ολυμπιάδος 15 του οικοπέδου 25 του Ο.Τ.515 στον 
αστικό προσφυγικό συνοικισμό της Ν. Ιωνίας Αττικής, 
προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος της παρέμβασης 
σ’ αυτό, καθώς και την υλοποίηση οιασδήποτε ενέργειας 
τεχνικής υποστήριξης ζητηθεί για το θέμα αυτό από 
τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

2. Τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και 
την υποβολή δήλωσης στο Κτηματολογικό Γραφείο 
Περιστερίου, για είκοσι (20) ακίνητα ιδιοκτησίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που 
βρίσκονται στον Δήμο Περιστερίου. Στοιχεία των εν 
λόγω ακινήτων υπάρχουν στη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής.

3. Τη θεώρηση τοπογραφικού διαγράμματος ιδιώ-
τη Μηχανικού, μετά του ελέγχου αποτύπωσης και την 
υλοποίηση οιασδήποτε ενέργειας τεχνικής υποστήριξης 
ζητηθεί για το θέμα αυτό από τη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να 
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προχωρήσει στη διόρθωση του υπ’ αρ. 14608/5.12.1962 
παραχωρητηρίου για το οικόπεδο 10 του Ο.Τ.100 του 
προσφυγικού συνοικισμού Νέας Ιωνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71144/2168 (2)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών 

στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλ-

λόγους. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 7 και 10 όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α΄ 191) 
του άρθρου 266 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7). 

2. Την υπ’  αρ. 25234/1637/7-4-1976 απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας «Περί εγκρίσεως Καταστατικού 
Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών 
και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας» (Β’ 640) και 
ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 4, την παρ. 2.ι) του 
άρθρου 11 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του «Καταστα-
τικού Κυνηγετικού Συλλόγου», τις παρ. 2α, 3 και 4 του 
άρθρου 18,  του «Καταστατικού Κυνηγετικής Ομοσπον-
δίας», τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του «Καταστατικού 
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας».

3. Τις υπ’ αρ. 3942/2001 και 3943/2001 αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτό 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

6. To π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί μετονομασίας του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

7. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 122).

10. Το π.δ. 2/2021«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

11. Την υπ’  αρ. 35/20.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

13. Το υπ’ αρ. 721/08-06-2021 έγγραφο της Κυνηγετι-
κής Συνομοσπονδίας Ελλάδος «Πρόταση της Κυνηγετι-
κής Συνομοσπονδίας Ελλάδος σχετικά με το περιεχόμενο 
των αποφάσεων καθορισμού των συνδρομών και των 
τελών έκδοσης αδειών θήρας για το έτος 2021 - 2022» 
(Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/55717/1754/08.06.2021).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/70024/2141/ 
21.07.2021 σχετική εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα 
του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2021 - 
2022, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών-μελών των 
αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο, 
Κυνηγετικών Συλλόγων», στο ποσό των ογδόντα (80) 
ευρώ.

2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυ-
νηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και 
την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ως ακολούθως:

α. ποσοστό 18,75 % (ήτοι ποσό 15,00 €) καταβάλλεται 
στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία και

β. ποσοστό 62,50% (ήτοι ποσό 50,00 €) καταβάλλεται 
στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, αντίστοιχα, 
από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών - με-
λών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικών 
Συλλόγων.

3) Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό 
Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς 
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας 
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της Κυνηγετικής Συνο-
μοσπονδίας Ελλάδος, αντίστοιχα, κατά τη διαδικασία 
έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας. Τα σχετικά πα-
ραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια 
εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.

4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται 
να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού λογαρια-
σμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους 
Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία και τις 
Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.

5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, αντίστοιχα, υποχρε-
ούνται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς 
από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία 
και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής 
τους αρμοδιότητας.

6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί 
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Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων 
εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες, ενώ 
η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το 
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων 
της για φιλοθηραματικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομέ-
νων σε αυτές οπωσδήποτε των δαπανών μισθοδοσίας 
και απασχόλησης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των 
Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού τους.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 8924 (3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκη-

ση, σε Προϊστάμενους Υπηρεσιακών Μονάδων 

της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροπο-

ποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγί-
ανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (Α΄ 180), σε συνδυασμό με τη διάταξη της 
παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 173 του 
ν. 4261/2014 (Α΄ 107),

β. των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Επο-
πτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος 
τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστι-
κών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38) και συμπλη-
ρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στον δη-
μόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄ 220),

γ. των άρθρων 18 και 19 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ. Του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και 
του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

ε. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και

στ. του Κεφαλαίου ΙΑ΄ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184).

2. Την υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089), σε 
συνδυασμό με τις υπ’  αρ. 2/63389/0004/21.07.2016 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 397), 2/3935/0004/24.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), 
οικ. 9433 ΕΞ 2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ.  64), 3557 ΕΞ 
2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις, περί 
συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π.

3. Την υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρι-
σμού,  «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910).

4. Την υπ’ αρ. 218/2/22.9.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.  
«Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και 
Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3404).

5. Την υπ’ αρ. 12970/01.12.2020 απόφαση του Προ-
έδρου της Ε.Ε.Ε.Π., «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με 
παράλληλη άσκηση, σε Προϊσταμένους Υπηρεσιακών 
Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π» (Β΄ 5651).

6. Την υπό στοιχεία 79300 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού 
Παιγνίων περί Διαχείρισης αλλαγών στα Κεντρικά Πλη-
ροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ)» (Β’ 3261).

7. Την υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού 
Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών 
Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» [(Β’ 3265 και Διορθώσεις 
Σφαλμάτων (Β’ 4441)].

8. Την υπ’ αρ. 509/2/11.09.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.  
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του 
ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως ισχύει» (Β’ 4139).

9. Την υπ’ αρ. 582/15.07.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.  
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Επιτρο-
πής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 
(Α΄ 81)» (Β’ 3150).

10. Την υπ’ αρ. 9958/28.09.2020 απόφαση του Πρό-
εδρου της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τοποθετήθηκε το 
υπηρετούν προσωπικό στις Υπηρεσιακές Μονάδες 
της Αρχής.

11. Την υπ’ αρ. 9959/28.09.2020 απόφαση του Προέ-
δρου της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα 
των θέσεων ευθύνης των Υπηρεσιακών Μονάδων της 
Ε.Ε.Ε.Π. σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή.

12. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων, με σκοπό την ταχεία 
διεκπεραίωση του υπηρεσιακού έργου της Αρχής, καθώς 
και την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της.

13. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα-
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πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2021 της 
Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζονται στους κατωτέρω αναφερομένους 
Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π., με 
παράλληλη άσκηση από τον Πρόεδρό της, οι παρακάτω 
αρμοδιότητες:

1. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υποθέσεων (ΔΙΟΔΥ), η αρμοδιότητα να 
υπογράφει με τελική υπογραφή:

1.1. Την απόφαση για τη χορήγηση μισθολογικών κλι-
μακίων στους μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους της Ε.Ε.Ε.Π.

2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνολογικών 
Υποδομών (ΔΙΤΥ), η αρμοδιότητα να υπογράφει με τε-
λική υπογραφή:

2.1. Την έγκριση αλλαγής, καθώς και την αξιολόγηση 
πως δεν πρόκειται για σημαντική αλλαγή στα Κεντρικά 
Πληροφοριακά Συστήματα των Κατόχων Άδειας, σύμ-
φωνα με την παρ. 3.5 του άρθρου 3 και την παρ. 4.2 του 
άρθρου 4 της υπό στοιχεία 79300 ΕΞ 2020/23.7.2020 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3261).

3. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματι-
σμού, Ρύθμισης και Μελετών (ΔΙΠΡΥΜ), η αρμοδιότητα 
να υπογράφει με τελική υπογραφή:

3.1. Την έγκριση της προσφοράς στοιχηματικών γε-
γονότων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της 
υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων 
Β’ 4441).

3.2. Την εγγραφή παικτών στο Μητρώο Αποκλεισμέ-
νων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 20 της 
υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων 
Β’ 4441).

3.3. Την έγκριση διεξαγωγής των Λοιπών Διαδικτυακών 
Παιγνίων της περ. κβ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180).

4. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αδειοδότησης 
(ΔΙΑΔ), η αρμοδιότητα να υπογράφει με τελική υπογρα-
φή:

4.1. Την έκδοση και τον ορισμό της μορφής, καθώς και 
τυχόν πρόσθετων πληροφοριών, της μορφής τήρησης 
και του τρόπου κωδικοποίησης, απεικόνισης και επαλή-
θευσης των πληροφοριών του Δελτίου Καταλληλότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 
2020/23.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
(Β’ 3262, Διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441).

4.2 Την έγκριση άδειας Καταλληλότητας Συνεργάτη 
(Αffiliate), σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 509/1/ 
11.09.2020 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. (Β’ 4140).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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