
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ 
ΤΔΑΔ/408200/14255/3134/2414 
Ανασυγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) 

για τη διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών 

Αγώνων στην Πάτρα το 2019. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1558/1985 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνη-

τικών Οργάνων», αρθρ. 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα-
τειών», παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α΄/26.07.1985).

β. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/22-04-2005).

γ. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού», (ΦΕΚ 7/Α΄/22-01-2018), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελμα-
τικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α΄/
17-6-2019) άρθρο 53 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 και του άρθρου 
77 παρ. 8 ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
του ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολι-
τισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α΄/10-10-2002).

2. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού  Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015).

3. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019).

4. Της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057/23-02-2018 (ΑΔΑ: 
Ω3ΜΟ4653Π4-ΣΓΗ) απόφασης Σύστασης Οργανωτικής 
Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διοργάνωση των Παράκτιων 
Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019 (ΦΕΚ 857/
Β΄/12-3-2018).

5. Της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/354440/14357/2346/ 
1946/18-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΘΗ4653Π4-2ΑΨ) απόφα-
σης συμπλήρωσης της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057/
23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΝΟ4653Π4-ΣΓΗ) απόφασης (ΦΕΚ 
3536/Β΄/21-8-2018).

6. Τις ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/29137/1043/252/
230/21-01-2019 (ΑΔΑ:60ΧΜ4653Π4-Φ7Θ), (ΦΕΚ 83/Β΄/

23-1-2019) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/242092/7867/
1933/1514/07-05-2019 (ΑΔΑ: 6Μ2Σ4653Π4-ΠΕΛ) (ΦΕΚ 
1640/Β΄/13-5-2019) αποφάσεις τροποποίησης της σύ-
στασης οργανωτικής επιτροπής.

7. Της από 13/05/2019 παραίτησης της Πάλμου Ου-
ρανίας από μέλος, της από 21/06/2019 παραίτησης 
της Παπαδημητρίου Δήμητρας από μέλος και της από 
18/07/2019 παραίτησης του Καλογερόπουλου Κωνστα-
ντίνου από μέλος, αποφασίζουμε:

Ανασυγκροτείται η Οργανωτική Επιτροπή (Ν.Π.Ι.Δ.) για 
τη διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 
στην Πάτρα το 2019 ως εξής:

1. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη, ως 
Πρόεδρος.

2. ΔΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου, ως Αντιπρό-
εδρος.

3. ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, ως Γραμματέας.
4. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνος-Γερασίμου, 

ως μέλος.
5. ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λέανδρου, ως μέλος.
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Βασιλείου, ως 

μέλος.
7. ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του Δημοσθένη, ως μέλος.
8. ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Διονυσίου, ως μέλος.
9. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου, ως μέλος.
10. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου, ως μέλος.
11. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, ως 

μέλος.
12. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου, ως μέλος.
13. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λάμπρου, 

ως μέλος.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057/

23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΜΟ4653Π4-ΣΓΗ) απόφαση Σύστα-
σης της Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διορ-
γάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην 
Πάτρα το 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Ιουλίου 2019

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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*02030593007190002*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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