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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 28056/25274 (1)

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Άνω Λιούμη Αιγάλεω
της περιοχής Β΄ Πειραιά .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/ 
1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμμα−
τέας Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει 
την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών 
αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού 
συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/ 
2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010 «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

4. Το αριθ. 9264/11−6−2012 έγγραφο του Οργανισμού 
Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά, με το οποίο μας δια βι−
βάστηκε η αριθ. 21/6−6−2012 (Θέμα 13ο) πράξη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του, μαζί με την αριθ. 272/2011 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω και το αριθ. 
2009/46−ε΄/31−5−2012 έγγραφο της Τροχαίας Αιγάλεω.

5. Την αριθ. 3943/1690/9−2−2011 (ΦΕΚ Β΄ 597/11−4−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης 
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στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στους Προϊ−
σταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Αυτής, της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άνω 
Λιούμη Αιγάλεω της περιοχής Β΄ Πειραιά στην οδό Κα−
ζαντζάκη, καθώς και είκοσι (20) περίπου μέτρα στην 
οδό Μητροπολίτου Ηλείας Αντωνίου από την οδό Κα−
ζαντζάκη προς την οδό Πολυδεύκους.

Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ 

   F 

 Αριθ. 3080 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 1144/2−3−2012 (ΦΕΚ 1093/Β΄/10−4−

2012) αποφάσεώς μας, που αφορά «Ανώτατο όριο επι−
τρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλή−
λων υπηρετούντων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2685/1999 «κάλυψη 
δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικρατείας».

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 2738/
1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοί−
κηση κ.λπ.».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας –
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

7. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−7−2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

8. Την αριθ. 1144/2−3−2012 (ΦΕΚ 1093/τ.Β/10−4−2012) από−
φασή μας που αφορά «Ανώτατο όριο επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων 
στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας»

9. Το αριθ. 7034/28−5−2012 έγγραφο του Δήμου Νότιας 
Κυνουρίας, στο οποίο εκθέτει ότι οι ανάγκες για κίνηση 
εκτός έδρας υπαλλήλων δεν καλύφθηκαν με την αριθ. 
1144/2−3−2012 απόφασή μας και χρειάζεται να προστε−

θούν επιπλέον υπάλληλοι καθώς και να τροποποιηθούν 
ήδη υπάρχουσες κατηγορίες.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται επιπλέον δαπάνη ύψους 2.000€ για το τρέχον έτος 
2012 που θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6422, 20.6422, 30.6422, 
40.6422 και 70.6422 των εξόδων του προϋπολογισμού 
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την αριθ. 1144/2−3−2012 (ΦΕΚ 1093/
τ.Β/10−4−2012) απόφασή μας που αφορά «Ανώτατο όριο 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλή−
λων υπηρετούντων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας», ως 
εξής:

1. Στην παράγραφο Α2 κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχα−
νικών προστίθενται δώδεκα (12) ημέρες και το σύνολο 
των ετήσιων ημερών εκτός έδρας ανέρχεται σε εξήντα 
(60) ημέρες.

2. Την παράγραφο Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ προστίθενται 
οι εξής κλάδοι:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Ημέρες

3. Κλάδος ΠΕ Γεωπόνων 24

4. Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος 24

5. Κλάδος ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών

24

3. Στην παράγραφο Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ προστίθεται 
ο εξής κλάδος:

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Ημέρες

3. Κλάδος ΔΕ 29 Οδηγών 24

Β. Από την απόφαση αυτή προκαλείται επιπλέον δα−
πάνη ύψους 2.000,00 € για το τρέχον έτος 2012 που θα 
βαρύνει τους Κ.Α. 10.6422, 20.6422, 30.6422, 40.6422 και 
70.6422 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου 
Νότιας Κυνουρίας.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1144/2−3−2012 (ΦΕΚ 
1093/Β΄/10−4−2012) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 25 Ιουνίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

    (3)
  Τροποποίηση της αριθ. ΙΕ/12733/Π07/5/00302/Ε/Ν.3299/ 

04/14−9−2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της 
εταιρείας «ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ − ΣΙΩΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 
O.E.» στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει, ορι−
στικοποίηση του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας μονάδας.

  Με την αριθ. ΙΕ/55060/2255/Π07/5/00302/Ε/Ν.3299/04/
27−6−2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τρο−
ποποιείται η αριθ. ΙΕ/12733/Π07/5/00302/Ε/Ν.3299/04/
14−9−2009 (ΦΕΚ 2239/Β΄/19.10.2009) απόφαση υπαγω−
γής στις διατάξεις του Ν.3299/04, της επένδυσης της 
εταιρείας «ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ − ΣΙΩΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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O.E.», που πραγματοποιείται στην Τ.Κ. Διχομοιρίου, Δ.Ε. 
Ηράκλειας, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας και 
αναφέρεται στην Ίδρυση Πτηνοτροφικής Μονάδας πα−
τρογονικών ορνίθων (όρνιθες αναπαραγωγής) (ΣΤΑΚΟΔ 
0144) και εγκρίνεται η οριστικοποίηση του κόστους ως 
ακολούθως: συνολικό κόστος 486.000,00€, όπως το προ−
βλεπόμενο στην απόφαση υπαγωγής, με επιχορήγηση 
50,00% δηλαδή 243.000,00€ και ίδια συμμετοχή 50,00%, 
ήτοι ποσόν 243.000,00€ και τραπεζικό δάνειο 0,00€, ήτοι 
ποσοστό 0,00%.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης (υφι−
σταμένων και νέων) θα είναι μία (1), που αντιστοιχεί σε 
1 − Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 27−6−2012.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ήτοι €121.500,00.

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βά−
σει του άρθρου 11 παραγρ. 5 και του άρθρου 16 (μετα−
βατικές διατάξεις) του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) 
«Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερει−
ακή Συνοχή», της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και του 
άρθρου 9 του Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

    F 

 (4)
Τροποποίηση της αριθ. ΙΕ/10842/Π07/5/00483/Ε/Ν.3299/ 

04/9−4−2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
για την υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΡΑΚΑ−
ΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στις διατάξεις του Ν.3299/04, 
όπως ισχύει, οριστικοποίηση του κόστους, ολοκλήρω−
ση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας μονάδας.

  Με την αριθ. ΙΕ/53680/2187/Π07/5/00483/Ε/Ν.3299/04/ 
27−6−2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τρο−
ποποιείται η αριθ. ΙΕ/10842/Π07/5/00483/Ε/ Ν.3299/04/
9−4−2012 (ΦΕΚ 1622/Β΄/10.5.2012) απόφαση υπαγωγής στις 
διατάξεις του Ν.3299/04, της επένδυσης της εταιρείας 
«ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που πραγματοποιείται 
στην Τ.Κ. Αετόπετρας, Δ. Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων και 
αναφέρεται στην Ίδρυση Μονάδας παραγωγής ενσα−
κισμένου ενσιρώματος (ΣΤΑΚΟΔ 1571) και εγκρίνεται 
η αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως: συνολικό 
κόστος 153.300,00€ αντί του προβλεπόμενου στην από−
φαση υπαγωγής κόστους 166.340,00, με επιχορήγηση 
48,00%, δηλαδή 73.584,00€ και ίδια συμμετοχή 52,00%, 
ήτοι ποσόν 79.716,00€ και τραπεζικό δάνειο 0,00€, ήτοι 
ποσοστό 0,00%.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης (υφι−
σταμένων και νέων) θα είναι Μηδέν (0), που αντιστοιχούν 
σε 0 − Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 27−6−2012.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 
ποσού της επιχορήγησης ήτοι 73.584,00€.

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βά−
σει του άρθρου 11 παραγρ. 5 και του άρθρου 16 (με−

ταβατικές διατάξεις) του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−11) 
«Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη,την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερεια−
κή Συνοχή», της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και του 
άρθρου 9 του Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

F

    (5) 
 Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑ−

ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ − ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», με δ.τ. «ARKHON 
PANEL Α.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και 
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της μονάδας, που προήλθε από την επένδυση 
αυτή.

  Με την αριθ. ΔΙΑΠ/159845/2609/Π09/458/Ε/Ν.3299/04 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγρο−
τικής Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας, ολοκληρώθηκε η 
επένδυση Ν.3299/2004, και πιστοποιήθηκε η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας, που προήλθε 
από την επένδυση αυτή, της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ − ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕ−
ΤΑΛΛΩΝ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», με δ.τ. «ARKHON PANEL 
A.E.», που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παρα−
γωγής θερμομονωτικών και ηχομονωτικών πάνελς πο−
λυουρεθάνης με την παραγωγή πάνελς ψυκτικών θα−
λάμων, στην θέση ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Δήμου Δυμαίων της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των (1.860.000,00 €).

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 465.000,00 €, που αποτελεί ποσοστό 25% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
(1860.000,00 €).

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
1.023.000,00 € ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55,00% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού (1.860.000,00 €).

− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό 
των 372.000,00 €. ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 20% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, 
ύψους (1.860.000,00 €).

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας, που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 12/06/2012.

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 511.500,00 €.

− Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και 
το Π.Δ. 33/2011.

H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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     (6)
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΝΙΚΗ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥ−
ΛΗ Α.Ε.», στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνο−
χής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 
του ν. 3908/2011 (2η περίοδος 2011), όπως ισχύει, για 
την ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορήγησης 
και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

 Με την αριθ. ΔΙΑΠ 93514/38951/Π10/6/00013/Σ/Ν.3908/ 
2011/28/6/2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3908/2011, 
όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία της Περι−
φερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (2η περίοδος 
2011) της επιχείρησης «ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.», που αφορά στον Εκσυγ−
χρονισμό ολοκληρωμένης μορφής με αναβάθμιση σε 3* 
Ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου υφιστάμενης 
δυναμικότητας 189 κλινών στα Χανιά Κρήτης (ΚΑΔ 2008 
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10.10.01) στη θέση 
Νικηφόρου Φωκά και Κύπρου, του Δήμου Χανίων, της 
Περιφέρειας Κρήτης (Νομός Χανίων), συνολικού επιλέξι−
μου κόστους επένδυσης ενός εκατομμυρίου διακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.270.400,00 
€) και ενισχυόμενου κόστους ενός εκατομμυρίου διακο−
σίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ 
(1.258.560,00 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε πεντακόσιες τρεις 
χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (503.424,00 
€), ήτοι ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους 
και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης και της 
φορολογικής απαλλαγής.

Δεν τίθεται ως όρος με την υλοποίηση της επένδυσης 
η αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης σε Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας.

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 43,50 βαθμούς στη βα−
θμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχι−
στη βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην 
οποία έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

   F 

 Αριθ. απόφ. 176 και 382/2012 (7)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

«Δήμος Αθηναίων − Εθνικός Κήπος» .

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 31410/2012 Δημαρχιακό έγγραφο.
2. Την υπ’ αριθ. 424/2005 ΠΔΣ με την οποία αποφασί−

στηκε η σύσταση του ΝΠΔΔ με την ονομασία «ΔΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ − ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ», όπως αυτή εγκρίθηκε με 
την αριθ. 102832/11−3−2005 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ Β΄ 333/15−03−2005).

3. Την υπ’ αριθ. 19/2011 ΠΔΣ με την οποία αποφασί−
στηκε η διατήρηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αθηναίων με 
την ονομασία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ − ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ» 

ως αυτόνομο ΝΠΔΔ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 
36281/4−8−2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.

4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας (ΦΕΚ 58/Β΄/25−1−2012), όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

5. Το αριθ. 76703/12 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Το άρθρο 241 του Ν. 3463/2006 περί κατάργησης 
ΝΠΔΔ.

7. Το άρθρο 10 του Ν. 4071/2012.
8. Την αριθ. 23542/21343/28.5.2012 απόφαση ελέγχου 

νομιμότητας των αριθ. 382 και 176/2012 αποφάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων από την Απο−
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κατάργηση του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου «Δήμος Αθηναίων − Εθνικός Κήπος» 
καθώς με το νέο οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αθηναίων έχει συσταθεί το Τμήμα Εθνικού Κήπου 
της Διεύθυνσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με σκο−
πό την οργάνωση και λειτουργία της δημοτικής αυτής 
υπηρεσίας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών των κατοίκων της Αθήνας.

Η ανωτέρω κατάργηση δεν προκαλεί δαπάνη σε βά−
ρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΗΣ 

   F 

 Αριθ. απόφ. 10/3/11.6.2012 (8)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εσωτερική λειτουργία 

της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

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

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν.4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές 

συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το ν. 4038/2012 
(Α΄ 14), ως και τις διατάξεις του ν.3229/2004 (Α΄ 38) και 
του ν. 3051/2002 (Α΄ 220).

β) Τη διάταξη της περίπτωσης ιβ του άρθρου 17 του 
ν.3229/2004 (Α΄ 38), σε συνδυασμό με την διάταξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) 
και με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54 
του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη 
της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του ν. 4021/2012 και 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 20, του άρθρου 7 
του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

γ) Την αριθ. 55906/1673/20.12.2011 (τεύχος υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης 444) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, «Περί συγκρότησης της Επι−
τροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

δ) Την αριθ. 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή απόφα−
ση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Τουρισμού, 
περί «Πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

ε) Την διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του 
ν. 3051/2002 (Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε με την παρά−
γραφο 15 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

στ) Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, καθόσον δεν 
έχουν ακόμα εκδοθεί ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. ως και 
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οι οικείοι Κανονισμοί της που διέπουν τα ρυθμιζόμενα 
με την παρούσα θέματα.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., απο−
φασίζουμε:

Την έκδοση της παρούσας απόφασης, με την οποία 
ρυθμίζονται Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εσωτερική 
λειτουργία της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Νομική φύση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Επο−

πτείας και Ελέγχου Παιγνίων

1. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι 
ανεξάρτητη Αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέ−
λεια και λειτουργική ανεξαρτησία και έδρα την Αθήνα. 
Τα Μέλη της είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί και 
απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτη−
σίας κατά δε την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δε−
σμεύονται μόνο από τον νόμο και την συνείδησή τους.

2. Η Επιτροπή αποφασίζει, γνωμοδοτεί και ενεργεί για 
θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

3. Με αποφάσεις της Επιτροπής, μπορούν να ιδρύονται 
παραρτήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφό−
σον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τα οποία λειτουργούν 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Οργανισμό και 
τους Κανονισμούς της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην απόφαση ίδρυσής τους.

Άρθρο 2
Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των 
οποίων ορίζεται ο Πρόεδρος αυτής και τα οποία διορίζο−
νται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 
(Α΄ 38), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 
του ν.4002/2011 (Α΄ 180) και τις διατάξεις της παραγρά−
φου 10, του άρθρου 7, του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

2. Αν κάποια από τα μέλη της Επιτροπής εκλείψουν ή 
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον τα 
λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, η Επι−
τροπή μπορεί να λειτουργήσει όχι όμως για διάστημα 
πέραν του εξαμήνου.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής την εκπροσωπεί δικα−
στικά και εξώδικα και ορίζει τον Γραμματέα της Επι−
τροπής και τους αναπληρωτές του από το προσωπικό 
που κάθε φορά, υπηρετεί στην Αρχή. Ο Πρόεδρος έχει 
την ευθύνη και τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων, κατά τα 
όσα ορίζονται παρακάτω.

4. Η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της σε ολομέλεια. 
Με αποφάσεις της, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές που 
απαρτίζονται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της για 
την έρευνα και την εξέταση θεμάτων ή την ακρόαση 
των ενδιαφερομένων κάθε φορά μερών. Οι Επιτροπές 
υποβάλλουν μέσω του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. τα πορί−
σματα και τις εισηγήσεις τους προς την ολομέλεια για 
τη λήψη απόφασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
αποφάσεις συγκρότησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 3
Σύνθεση, Συνεδριάσεις, Λειτουργία

1. Η Ολομέλεια της Επιτροπής έχει απαρτία και συνε−
δριάζει νόμιμα όταν στην σύνθεσή της μετέχουν περισ−
σότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών. 
Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστω−
θεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε 
συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε 
είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια 
ημερήσια διάταξη. Κατά την συνεδρίαση αυτή, υπάρχει 
απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τουλάχιστον το ένα 
τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών με−
λών και, σε κάθε περίπτωση, όχι λιγότερα των τριών (3) 
τακτικών μελών. Στις τριμελείς ή άλλες επιτροπές της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας, για την 
ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 
τριών (3) τακτικών μελών.

2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον 
τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετέ−
χουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια 
διάταξη, γνωστοποιείται, από τον Γραμματέα, στα μέλη 
της Επιτροπής τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες 
πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει 
και με τηλεφώνημα, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό τα−
χυδρομείο, εφόσον το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από 
σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να 
φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου, που 
έκανε την πρόσκληση. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, η 
παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί σε είκοσι 
τέσσερεις (24) ώρες με αιτιολόγηση στην πρόσκληση, 
των λόγων του κατεπείγοντος. Πρόσκληση των μελών 
της Επιτροπής δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γί−
νονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με από−
φαση της, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη της. 
Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται, κατά τα παραπά−
νω, μόνο η ημερήσια διάταξη. Πρόσκληση επίσης δεν 
απαιτείται όταν μέλος έχει δηλώσει εγγράφως πριν 
από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτή 
ή σε συνεδριάσεις που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή όταν το κώλυμα 
αυτό, είναι γνωστό στον Πρόεδρο.

3. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος, 
το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι πα−
ράνομη. Αν υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση 
μέλους, η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως, αν αυτό είναι 
παρόν, και δεν έχει αντίρρηση να πραγματοποιηθεί η 
συνεδρίαση.

4. Η νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής δεν 
επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων 
μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.

5. Μέλη, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ 
τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος 
ή αγχιστείας, δεν επιτρέπεται να μετάσχουν στην ίδια 
συνεδρίαση.

6. Η σύγκληση συνεδρίασης της Επιτροπής είναι υπο−
χρεωτική αν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου 
των τακτικών μελών της το ζητήσει εγγράφως από τον 
Πρόεδρο, προσδιορίζοντας το προς συζήτηση θέμα. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση, η Επιτροπή συνέρχεται, μετά 
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από πρόσκληση του Προέδρου, όποτε είναι αναγκαίο 
και πάντως τουλάχιστον δύο (2) φορές κάθε μήνα. Η 
Επιτροπή δεν συνεδριάζει το μήνα Αύγουστο, εκτός αν 
συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, κατά την κρίση του 
Προέδρου.

7. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόε−
δρο, ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και τις 
απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη της Επι−
τροπής.

8. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα 
που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαί−
ρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περι−
λαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα 
όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

9. Οι συνεδριάσεις είναι μυστικές. Η κατά τη συζήτη−
ση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών και 
του Γραμματέα ως και του Νομικού Συμβούλου της 
Επιτροπής και ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις 
χωρίς ψήφο, δεν επιτρέπεται. Η Επιτροπή, όμως, μπορεί 
να καλέσει προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή 
στοιχείων ή ακρόαση προς έκθεση των απόψεων τους, 
υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν 
πριν από την έναρξη της συζήτησης. Κατά τη διαδικα−
σία επιβολής κυρώσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), 
όπως ισχύει.

10. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των 
συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για 
την εφαρμογή του νόμου, την εύρυθμη λειτουργία της 
Επιτροπής καθώς και την εκτέλεση των λαμβανομένων 
αποφάσεων.

Άρθρο 4
Αποφάσεις της Επιτροπής

1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με από−
λυτη πλειοψηφία επί των παρόντων μελών. Αν δεν εί−
ναι δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, 
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι να σχηματιστεί 
απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, 
κάθε φορά, εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την 
ασθενέστερη γνώμη, σε μία από τις επικρατέστερες. 
Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου. Το μέλος που απέχει από την 
ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο, θεωρείται απόν.

2 Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες 
από μία συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα 
μέλη που μετέχουν στη τελευταία συνεδρίαση, αφού, 
προηγουμένως, τα μέλη που δεν μετείχαν στις προη−
γούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς 
τα ουσιώδη σημεία των συζητήσεων που πραγματο−
ποιήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις αυτές. Η ενημέρωση 
πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η 
οποία και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

3. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Η διάσκεψη για την 
έκδοση απόφασης είναι μυστική και το αποτέλεσμα 
της είναι απόρρητο μέχρι την καταγραφή της απόφα−
σης στο Βιβλίο Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων της 
Επιτροπής από τον Γραμματέα.

4. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται 
πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονομα−
τεπώνυμα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο 
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που 
συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά 

στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

5. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών 
που μειοψήφησαν και τα ονοματεπώνυμά τους.

6. Αν πρόκειται για συνεδρίαση προς διατύπωση 
απλής γνώμης, στο σχετικό πρακτικό καταχωρίζονται 
υποχρεωτικά όλες οι επί μέρους γνώμες που διατυπώ−
θηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Άρθρο 5
Λόγοι αποκλεισμού μέλους

1. Τα μέλη της Επιτροπής αποκλείονται από την άσκη−
ση των καθηκόντων τους σε υπόθεση: α) από την έκ−
βαση της οποίας έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή 
β) στην οποία έχουν αναμιχθεί αυτοπροσώπως ή διά 
παρένθετου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο, όπως, 
επί παραδείγματι, με την ιδιότητα του πληρεξούσιου, 
του αντιπροσώπου, του εκπροσώπου, του συμβούλου, 
του μάρτυρα, του πραγματογνώμονα ή του νομικού 
παραστάτη.

2. Τα μέλη αποκλείονται επίσης από την άσκηση των 
καθηκόντων τους εφόσον ένα από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη ή άλλο συνδεδεμένο με τη υπόθεση πρόσωπο α) 
έχει την ιδιότητα του συζύγου ή συγγενούς τους εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απε−
ριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και τετάρτου βαθμού ή 
β) είναι πρόσωπο, με το οποίο έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή 
ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα.

Άρθρο 6
Κοινές διατάξεις για τις δηλώσεις αποχής

και τις αιτήσεις εξαίρεσης

1. Για τον αποκλεισμό μέλους από την άσκηση των 
καθηκόντων του κατά τα παραπάνω, απαιτείται υπο−
βολή δήλωσης αποχής από το ίδιο ή αίτηση εξαίρεσης 
από ενδιαφερόμενο μέρος, που έχει προς τούτο έννομο 
συμφέρον. Η δήλωση αποχής και η αίτηση εξαίρεσης 
είναι έγγραφες και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ή, αν αφορούν τον Πρόεδρο, προς την Επι−
τροπή.

2. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό 
μέλους και αυτεπαγγέλτως, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της.

3. Εφόσον υποβληθεί για συγκεκριμένη υπόθεση δή−
λωση αποχής ή αίτηση εξαίρεσης ή κινηθεί, μετά από 
πρόταση του Προέδρου, η αυτεπάγγελτη διαδικασία, η 
υπόθεση δεν συζητείται πριν ληφθεί απόφαση για τη 
δήλωση αποχής ή την αίτηση εξαίρεσης ή πριν κατα−
λήξει η κατά τα παραπάνω αυτεπάγγελτη διαδικασία. 
Επίσης, το μέλος, στο οποίο αφορά η δήλωση αποχής 
ή η αίτηση εξαίρεσης ή η αυτεπάγγελτη κίνηση της 
διαδικασίας, οφείλει να απέχει από κάθε διαδικαστική 
πράξη σχετική με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

4. Αν συμπέσει δήλωση αποχής και αίτηση εξαίρεσης 
για το ίδιο μέλος, προηγείται η απόφαση για τη δήλω−
ση αποχής. Αν η δήλωση αποχής γίνει δεκτή, η αίτηση 
εξαίρεσης τίθεται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου 
ή αν πρόκειται για δήλωση του ιδίου, με πράξη της Επι−
τροπής. Αν η δήλωση αποχής δεν γίνει δεκτή, συζητείται 
η αίτηση εξαίρεσης.
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5. Η κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
αυτεπάγγελτη κίνηση της διαδικασίας από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής αναστέλλεται, εφόσον υποβληθεί δήλω−
ση αποχής ή αίτηση εξαίρεσης, τίθεται δε στο αρχείο 
με πράξη του Προέδρου εφόσον ληφθεί απόφαση για 
τη δήλωση αποχής ή την αίτηση εξαίρεσης.

6. Σε περίπτωση ταυτόχρονου αποκλεισμού του Προ−
έδρου της Επιτροπής και του τυχόν αναπληρωτή αυτού, 
της συνεδρίασης προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος της 
Επιτροπής και, επί ίσης θητείας, το μέλος της Επιτροπής 
που προηγείται κατά σειρά διορισμού, στην αντίστοιχη 
Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 7
Ειδικές διατάξεις για τις δηλώσεις αποχής

1. Η δήλωση αποχής πρέπει να περιέχει, με τρόπο 
σαφή και ορισμένο, τους λόγους αποχής ή τυχόν λόγους 
ευπρέπειας που τη θεμελιώνουν.

2. Το μέλος έχει υποχρέωση να προβεί στη δήλωση 
αποχής οποτεδήποτε λάβει γνώση των λόγων αποκλει−
σμού ή κρίνει ότι συντρέχουν οι κατά την παράγραφο 
1 λόγοι ευπρέπειας. Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια ή 
μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, εφαρμόζεται η παρά−
γραφος 2 του άρθρο 4 της παρούσας.

3. Για τη δήλωση αποχής αποφαίνεται η Επιτροπή, 
χωρίς τη συμμετοχή του μέλους που υπέβαλε τη δή−
λωση, το οποίο, όμως, δικαιούται να παρέχει, γραπτά ή 
προφορικά, εξηγήσεις στην Επιτροπή.

Άρθρο 8
Ειδικές διατάξεις για τις αιτήσεις εξαίρεσης

1. Η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται από το ενδι−
αφερόμενο μέρος που έχει σχετικό έννομο συμφέ−
ρον, αυτοπροσώπως ή από πληρεξούσιο με ειδική 
πληρεξουσιότητα, πρέπει δε να περιέχει, με τρόπο 
σαφή και ορισμένο, τους λόγους εξαίρεσης που τη 
θεμελιώνουν ή τους τυχόν συγκεκριμένους πραγμα−
τικούς λόγους που δημιουργούν αμφιβολία ως προς 
την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του μέλους 
της Επιτροπής.

2. Η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται μέχρι την έναρξη 
της συζήτησης.

3. Η αίτηση εξαίρεσης ανακοινώνεται, αμέσως μετά 
την υποβολή της, στο μέλος που αφορά.

4. Είναι απαράδεκτη η αίτηση εξαίρεσης όλων των 
τακτικών μελών της Επιτροπής, ή τόσων μελών ώστε 
με τον αριθμό που απομένει να μη καθίσταται δυνατή η 
επίτευξη απαρτίας στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

5. Η συζήτηση της αίτησης εξαίρεσης γίνεται από την 
Επιτροπή κατά την ημερομηνία της συζήτησης του σχε−
τικού θέματος ή της υπόθεσης και πριν από την έναρξη 
της, παρουσία των αιτούντων και χωρίς τη συμμετοχή 
στη σύνθεση του μέλους, για το οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση εξαίρεσης. Το μέλος όμως αυτό, δικαιούται να 
παρέχει, γραπτά ή προφορικά, εξηγήσεις στην Επιτροπή. 
Η προαπόδειξη είναι υποχρεωτική για τους αιτούντες 
και η παραίτηση από την αίτηση δεν επιτρέπεται.

6. Αν κάποιος από τους λόγους εξαίρεσης κριθεί βάσι−
μος, η Επιτροπή με απόφαση της, η οποία καταγράφεται 
στα πρακτικά, αποκλείει το μέλος από την άσκηση των 
καθηκόντων του στη συγκεκριμένη υπόθεση, διαφορε−
τικά απορρίπτει την αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

Άρθρο 9
Πρακτικά

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρεί 
ο Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του και επικυρώνονται 
κατά την επόμενη συνεδρίαση της από την Επιτροπή.

2. Προς υποβοήθηση αποκλειστικά του έργου της 
Γραμματείας της Επιτροπής μπορεί, κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα 
για την καταγραφή του συνόλου ή μέρους της προφο−
ρικής διαδικασίας. Μετά την κατάρτιση και υπογραφή 
των πρακτικών, όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα κατα−
στρέφονται.

3. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και 
τον Γραμματέα. Ακριβή αντίγραφα των αποφάσεων της 
Επιτροπής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 10
Βιβλίο Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων

της Επιτροπής

Στα Βιβλία Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων της Επι−
τροπής καταχωρίζονται τα εξής: α) ο αριθμός της από−
φασης ή γνωμοδότησης, β) η ημερομηνία έκδοσης, γ) το 
κείμενο της απόφασης ή γνωμοδότησης, δ) κάθε άλλο 
έγγραφο στοιχείο που κριθεί απαραίτητο, με απόφαση 
του Προέδρου.

Άρθρο 11
Αρχείο

1. Τα σχέδια των αποφάσεων και των πρακτικών που 
φέρουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα πρωτό−
τυπες υπογραφές, φυλάσσονται στη Γραμματεία της 
Επιτροπής σε χωριστούς φακέλους και σε μηχανογρα−
φημένο αρχείο και βιβλιοδετούνται ανά εξάμηνο.

2. Αντίγραφα των αποφάσεων της Επιτροπής και 
των σχετικών πρακτικών εκδίδονται από τη Γραμμα−
τεία προς χρήση των Υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς 
και μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που έχουν 
έννομο συμφέρον να τα ζητήσουν.

Άρθρο 12
Λοιπά βιβλία και αρχεία

1. Πέραν του κατά το άρθρο 10 Βιβλίου Αποφάσεων 
και Γνωμοδοτήσεων και των κατά το άρθρο 11 αρχείων, 
στη Γραμματεία της Επιτροπής τηρείται και το ειδικό 
βιβλίο του άρθρου 3 όπου καταχωρίζονται οι τηλεφω−
νικές προσκλήσεις των μελών στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής καθώς και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή αρχείο 
κριθεί απαραίτητο με απόφαση του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 13
Μεταβολές στη σύνθεση της Επιτροπής

και υπηρεσιακές μεταβολές Γραμματείας.

Αν τα πρόσωπα τα οποία, κατά την παρούσα, υπο−
γράφουν το σχέδιο της απόφασης και τα πρακτικά της 
συζήτησης και της διάσκεψης της Επιτροπής, απουσιά−
ζουν επί μακρόν, απεβίωσαν ή, για οποιοδήποτε λόγο, 
απεχώρησαν από την Επιτροπή ή τη Γραμματεία αυτής, 
εφαρμόζονται τα εξής:
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α) αντί του Προέδρου, υπογράφει το αρχαιότερο 
μέλος της Επιτροπής στη σύνθεση που έλαβε τη συ−
γκεκριμένη απόφαση και, επί ίσης θητείας, το μέλος 
που προηγείται κατά σειρά διορισμού στην αντίστοιχη 
Υπουργική Απόφαση

β) αντί του Γραμματέα, υπογράφει ο αναπληρωτής 
του ή, αν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είχε παραστεί 
ο αναπληρωτής ο οποίος ελλείπει, τότε υπογράφει ο 
Γραμματέας.

Άρθρο 14
Επιδόσεις

Οι κατά την παρούσα επιδόσεις ενεργούνται κατά τις 
σχετικές διατάξεις των άρθρων 45 έως 57ου Κώδικα Δι−
οικητικής Δικονομίας με φροντίδα της Γραμματείας. Οι 
επιδόσεις προς πρόσωπα άγνωστης διαμονής που δεν 
έχουν αντίκλητο γίνονται στο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο 
της Κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή 
διαμονής, ενώ, αν δεν υπάρχει γνωστή κατοικία ή δια−
μονή, η επίδοση γίνεται στο Δήμαρχο Αθηναίων.

Άρθρο 15
Γνωμοδοτήσεις

Οι διατάξεις της παρούσας, εφόσον δεν ορίζεται δια−
φορετικά, ισχύουν ανάλογα και για τις γνωμοδοτήσεις 
της Επιτροπής.

Η παρούσα εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, 
του άρθρου 54, του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 6, του άρθρου 52 του ν. 4021/2011, 
διότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. για την έγκριση του Ορ−
γανισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

Από την έκδοση της παρούσας, δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του 
προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    F 
 Αριθ. απόφ. 7/3/18.5.2012 (9)
Ορισμός ωραρίου λειτουργίας της Επιτροπής Επο πτείας 

και Ελέγχου Παιγνίων.

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

Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του ν.4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές 

συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το ν. 4038/2012 
(Α΄ 14), ως και τις διατάξεις του ν.3229/2004 (Α΄ 38) και 
του ν. 3051/2002 (Α΄ 220).

β) Τη διάταξη της περίπτωσης ιβ του άρθρου 17 του 
ν.3229/2004 (Α΄ 38), σε συνδυασμό με την διάταξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) 
και με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54 
του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη 
της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του ν. 4021/2012 και 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 20, του άρθρου 7 
του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

γ) Την αριθ. 55906/1673/20.12.2011 (τεύχος υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης 444) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Περί συγκρότησης της Επι−
τροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

δ) Την αριθ. 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή απόφα−
ση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Τουρισμού, 
περί «Πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

ε) Την παράγραφο 2, άρθρο 2, ν.3051/2002 (Α΄ 220), με 
την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της ανεξάρτη−
της Αρχής είναι και διατάκτης των δαπανών της.

στ) Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, καθόσον δεν 
έχουν ακόμα εκδοθεί ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. ως και 
οι οικείοι Κανονισμοί της που διέπουν τα ρυθμιζόμενα 
με την παρούσα θέματα.

ζ) Την από 18/5/2012 εισήγηση του Προέδρου της 
Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Ορισμός ωραρίου λειτουργίας της 
Ε.Ε.Ε.Π.».

η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

θ) Τις ανάγκες της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα ότι 
λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και για την 
αρτιότερη άσκηση των λειτουργιών της Επιτροπής, 
όπως επίσης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση της 
αγοράς παιγνίων, κρίνεται σκόπιμο το ωράριο λειτουρ−
γίας της Ε.Ε.Ε.Π. να εναρμονιστεί, όσο είναι δυνατόν, 
με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κατά πα−
ρέκκλιση του ωραρίου άλλων υπηρεσιών του δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ωράριο λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., από 9π.μ. 
έως 5μμ.

Από την έκδοση της παρούσας, δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς 
και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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