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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεάς προς την Πολεμική Αεροπορία
και άρση αποδοχής δωρεάς.

2

Αναστολή λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών Ζακύνθου.

3

Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων
για πέντε (5) χρόνια (μέχρι 15-9-2023) στην περιοχή Πολυκάρπη, Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων-αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου.

4

Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων
για πέντε (5) χρόνια (μέχρι 15-9-2023) στις περιοχές της νήσου Καλαυρίας, Πόρου Τροιζηνίας – αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου.

5

Έγκριση της απασχόλησης δύο (2) φυλάκων του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για εργασία, προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τη φύλαξη του
κτιρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το
έτος 2019.

6

Εκ νέου ορισμός αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
(Ε.Ο.Τ.)

Αρ. Φύλλου 4802

β. Ενός (1) πίνακα συστήματος ασφαλείας, εκτιμώμενης αξίας 910,00 €, υπέρ της ΣΜΥΑ, από την εταιρεία
Sigma Security ABEE.
γ. Ενός (1) σκύλου, φύλου θηλυκού, φυλής βελγικού
ποιμενικού (μαλινουά), ηλικίας δεκαπέντε μηνών προς
την ΠΑ, εκτιμώμενης αξίας 2.500 €, από τον Ασμία
(ΕΑΦΜΣ) Χατζάκο Γεώργιο.
δ. Χρηματικών ποσών 1.000,00 € από την εταιρεία
«Νταβούτης Ιάκωβος & Σια» και 1.400,00 € από την
εταιρεία «Medtronic Hellas» για την 19η Καρδιολογική
Ημερίδα του 251 ΓΝΑ.
ε. Ενός (1) σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή HP, μίας
(1) οθόνης NEC LCD και ενός (1) πληκτρολογίου DELL,
εκτιμώμενης αξίας 170,00 €, για την 110ΠΜ/ΜΕΕΠ/Γρ.
Δκτων Σμηνών από τον Σμχο (Δ) Ιωάννη Τριανταφυλλίδη.
στ. Υλικά/εξοπλισμός γραφείου προς το 251 ΓΝΑ, εκτιμώμενης αξίας 4.700,00 €, από τον Σμχο ε.α. Γεώργιο
Κεπίδη.
και την άρση της αποδοχής δωρεάς υπηρεσιών από την
εταιρεία «ALTEC Intergration ΑΕ» προς την ΕΜΥ, συνολικού ποσού 23.900,00€.
H Υφυπουργός
ΜΑΡΙΑ KOΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 77208
(2)
Αναστολή λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών Ζακύνθου.

(1)
Αποδοχή δωρεάς προς την Πολεμική Αεροπορία
και άρση αποδοχής δωρεάς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με τη Φ.954.1/ΑΔ.12150/Σ.2425/19-10-2018 απόφαση της Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: 6Γ536-Σ53),
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), εγκρίθηκε η αριθμ. 626/
26-6-2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του
Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας αναφορικά με την αποδοχή των δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία, ως
κατωτέρω:
α. Ενός (1) ξύλινου Ιερού Τέμπλου, εκτιμώμενης αξίας
1.600,00 €, υπέρ της ΣΤΥΑ, από τον σύλλογο Αποφοίτων
ΣΤΥΑ.

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 18 παρ. 1 και 3 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988
(ΦΕΚ Α΄ 35) και β) 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
2) Τη με αριθμό 163/26.10.2018 απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Ζακύνθου.
3) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Την αναστολή της λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών Ζακύνθου από τις 26-10-2018 και μέχρι την έκδοση
νεοτέρας απόφασης, λόγω της εξελισσόμενης μετασεισμικής δραστηριότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 80755/1872
(3)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων
για πέντε (5) χρόνια (μέχρι 15-9-2023) στην περιοχή Πολυκάρπη, Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνωναρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του π.δ. 86/1069
που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού
Κωδικός.
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ
757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/
Α/27-8-1998) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης
λογαριασμών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22-3-1993)
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις των αρθρ. 6 και 280 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
6. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το
115421/245/7-2-2011 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διευκρινίσεις
αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δασικών υπηρεσιών
σύμφωνα με τους νέους οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Το άρθρ. 28, ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/2015) και την
15869/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με
την οποία διορίστηκε, με πενταετή θητεία, ο Σπυρίδων
Κοκκινάκης του Χρήστου, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/250/26-5-2017).
8. Την 1885/18-7-2005 (ΦΕΚ 1176/Β/24-8-2005) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί Απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή
«Πολυκάρπη» περιοχής Τροιζήνας, για τρία χρόνια και

Τεύχος Β’ 4802/26.10.2018

τις 2407/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) και 2375/
2-10-2013 (ΦΕΚ 2689/Β/22-10-2013) για παράταση ισχύος αυτής μέχρι την 15-9-2018.
9. Την 75827/1595/4-9-2018 εισήγηση του Δασαρχείου
Πόρου που προτείνει την παράταση για μια πενταετία
της ισχύος των ανωτέρω (8) σχετικών αποφάσεων, λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής Πολυκάρπη δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές περιοχές, κατοικημένες περιοχές κ.λπ.) και για την
προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή του θηραματικού
πλούτου και της άγριας πανίδας, διότι η εν λόγω έκταση
καλύπτει τις ανάγκες διατροφής, διαχείμασης, αναπαραγωγής κ.λπ. των θηραμάτων, χωρίς να δημιουργεί υπέρμετρο περιορισμό ώστε να αυξηθεί η κυνηγετική πίεση
στις ελεύθερες στο κυνήγι περιοχές, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε για μια πενταετία (έως 15-9-2023)
την ισχύ της 1885/18-7-2005 (ΦΕΚ 1176/Β/24-8-2005)
απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής,
[όπως αυτή παρατάθηκε με τις 2407/21-7-2008 (ΦΕΚ
1667/Β/18-8-2008) και 2375/2-10-2013 (ΦΕΚ 2689/Β/
22-10-2013) αποφάσεις] περί Απαγόρευσης κυνηγίου
όλων των θηραμάτων στην περιοχή Πολυκάρπη Τροιζήνας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου, με όρια τα
αναφερόμενα σε αυτή.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημοσιονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
(άρθρ. 90, π.δ. 63/2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος
2018-2019.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 80751/1871
(4)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων
για πέντε (5) χρόνια (μέχρι 15-9-2023) στις περιοχές της νήσου Καλαυρίας, Πόρου Τροιζηνίας –
αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του π.δ. 86/1969
που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού
Κώδικος».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ
757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/
Α/27-8-1998) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης
λογαριασμών και άλλες διατάξεις».

Τεύχος Β’ 4802/26.10.2018
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4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22-3-1993)
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις των αρθρ. 6 και 280 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
6. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί Οργανισμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το αριθμ.
115421/245/7-2-2011 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διευκρινίσεις
αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δασικών υπηρεσιών
σύμφωνα με τους νέους οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/ Α /2015) και την
15869/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με
την οποία διορίστηκε, με πενταετή θητεία, ο Σπυρίδων
Κοκκινάκης του Χρήστου, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/250/26-5-2017).
8. Την 3844/16-9-2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2-10-2003) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί
Απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου
για πέντε χρόνια και τις 2406/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/
18-8-2008) και 2371/2-10-2013 (ΦΕΚ 2689/Β/22-10-2013)
για παράταση ισχύος αυτής μέχρι την 15-9-2018.
9. Την 75764/1594/4-9-2018 εισήγηση του Δασαρχείου
Πόρου που προτείνει την παράταση για μια πενταετία
της ισχύος των ανωτέρω (8) σχετικών αποφάσεων, λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών της Νήσου Καλαυρίας Πόρου
Τροιζηνίας (αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές περιοχές,
κατοικημένες περιοχές κ.λπ.) και για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της
άγριας πανίδας, διότι η εν λόγω έκταση καλύπτει τις ανάγκες διατροφής, διαχείμασης, αναπαραγωγής κ.λπ. των
θηραμάτων, χωρίς να δημιουργεί υπέρμετρο περιορισμό
ώστε να αυξηθεί η κυνηγετική πίεση στις ελεύθερες στο
κυνήγι περιοχές, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε για μια πενταετία (έως 15-9-2023)
την ισχύ της 3844/16-9-2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2-10-2003)
απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής,
[όπως αυτή παρατάθηκε με τις 2406/21-7-2008 (ΦΕΚ
1667/Β/18-8-2008) και 2371/2-10-2013 (ΦΕΚ 2689/Β/
22-10-2013) αποφάσεις] περί Απαγόρευσης κυνηγίου στην
περιοχή Νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου, με όρια τα αναφερόμενα σε αυτή.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημοσιονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
(αρθρ. 90, π.δ. 63/2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος
2018-2019.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 26718
(5)
Έγκριση της απασχόλησης δύο (2) φυλάκων του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για εργασία, προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τη φύλαξη του
κτιρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το
έτος 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(1213/18-10-2018 συνεδρίαση/θέμα 15ο).
Αφού έλαβε υπόψη του:
α) το ν.δ. 1017/1971 "Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων", όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
β) το άρθρο 1 του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α/1981),
γ) την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών
λειτουργών» (ΦΕΚ 35 Α/1988),
δ) το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/2015),
ε) το π.δ. 52/2018 "Οργανισμός του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων" (ΦΕΚ 98 Α/7-6-2018),
στ) το με αριθμό Γ 558/4-10-2018 έγγραφο του Συμβουλίου της Επικρατείας,
ζ) το με αριθμό 8648/5-10-2018 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, και
η) την εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης
του Τμήματος Οικονομικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ομόφωνα
αποφασίζει
Εγκρίνει την απασχόληση δύο (2) φυλάκων του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τη φύλαξη του κτιρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το έτος 2019, για σύνολο
πεντακοσίων (500) ωρών.
Η σχετική δαπάνη, ποσού 1.250,00€, θα βαρύνει τον
ΚΑΕ 0263 του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του έτους 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 13300
(6)
Εκ νέου ορισμός αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
(Ε.Ο.Τ.)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 1565/1950 (ΦΕΚ 255 Α') «περί
συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», όπως
κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν.
1624/1951 (ΦΕΚ 7/Α) «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως του α.ν. 1565/1950 «Περί συστάσεως
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και ισχύει σήμερα.
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2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α'), άρθρο 2, περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και το π.δ.
125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
3. Την αριθμ. 14712/31-08-2018 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 502/ΥΟΔΔ/06-09-2018) περί διορισμού Προέδρου,
Αντιπροέδρου και μελών ΔΣ του EOT.
4. Την αριθμ. 17232/10-10-2018 (ΦΕΚ 600/ΥΟΔΔ/
17-10-2018) υπουργική απόφαση με την οποία διορίστηκε εκ νέου ο Τσέγας Κωνσταντίνος του Νικολάου στη
θέση του Γενικού Γραμματέα του EOT, λόγω λήξης της
θητείας του στις 31/10/2018.
5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 του π.δ. 72/
2018 (ΦΕΚ 141 Α’) «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού (Ε.Ο.Τ)», σύμφωνα με τις οποίες «Ο Γενικός
Γραμματέας του EOT σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμ-
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βουλίου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο με απόφαση
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
7. Την προηγούμενη αριθμ. 10973/06-09-2018 (ΦΕΚ
4202/Β/25-09-2018, ΑΔΑ: ΩΒ65469ΗΙΖ-Ξ7Ξ) απόφαση
ΓΓ EOT περιορισμού αναπληρωτή του.
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε εκ νέου το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., Γούλιο Ιωάννη του Βασιλείου, ως αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., Τσέγα Κωνσταντίνου του Νικολάου, στις περιπτώσεις που ο Γενικός
Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
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