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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση και Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης
Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Ανταγωνισμού».

2

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

3

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου.

4

Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

5

Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
αιρετών του Δήμου Λέρου, νια το έτος 2017.

6

Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 66/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

7

Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και
επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών
καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της Δ/
νσης Δασών Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.6362
(1)
Σύσταση και Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης
Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Ανταγωνισμού».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Των άρθρων 12, 14, 19, 21 (και ιδίως της παρ. 9α) του
ν.3959/2011 «Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 4067

ii. Του άρθρου 21 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/
27.2.2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων,
συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
iii. Της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
όπως ισχύει.
iν. Του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), όπως ισχύει.
ν. Του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
νi. Του π.δ.76/2012 (ΦΕΚ 132/Α΄/13.6.2012) «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού», όπως ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 7997/29.11.2013 (ΦΕΚ 640/Υ.Ο.Δ.Δ./
23.12.2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Διορισμός Προέδρου της
Επιτροπής Ανταγωνισμού».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης με έδρα την Αθήνα.
2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από
τα μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τη συμμετοχή και ενός (1)
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενο από
άλλο φορέα, με τους αναπληρωτές τους ως ακολούθως:
α) ένα (1) μέλος της Επιτροπής που εκλέγεται από την
Ολομέλεια, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, επίσης μέλος της Επιτροπής,
β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο μιας εκ των
Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,
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γ) τον αρχαιότερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης εκ των
Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με
αναπληρωτή τον Προϊστάμενο μιας εκ των Διευθύνσεων
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και
δ) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενο από άλλο φορέα με τον αναπληρωτή του, κατόπιν
επιλογής, σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4369/2016.
3. Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και
δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ). Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς
δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου
ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του
τελευταίου.
4. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της
Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, με τον αναπληρωτή
του, όπως ορίζονται στην απόφαση ορισμού μελών.
5. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η
αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και
των επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 12
του άρθρου 17, στις παρ.5 και 12 του άρθρου 18 και
στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/
Α΄/27.2.2016).
6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.
7. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις,
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Τεύχος Β’ 4067/23.11.2017

3. Η υπ' αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/
11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις της υπ' αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β΄
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ' αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄
2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών
Κρυοσυντήρησης».
7. Την υπ' αρ. πρ. 542/8.8.2016 αίτηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με
Α.Φ.Μ. 999426853 Δ.Ο.Υ. Α΄ Β΄ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, καθώς και
τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Η υπ' αρ. πρ. 782/13.10.2017 εισήγηση Επιτροπής
Ελέγχου.
9. Το υπ' αρ. πρ. 792/17.10.2017 πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 25.10.2017 απόφαση της 22ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Α.Φ.Μ. 999426853 Δ.Ο. Υ. Α΄
Β΄ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3305/2005 και της Υ.Α. Οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει
για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ

Ο Πρόεδρος

Ι

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 868
(2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Αριθμ. 86885/30855
(3)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ' όψιν:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή
Ι.Υ.Α.)».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

Τεύχος Β’ 4067/23.11.2017
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2. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 280 του
ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99
του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.06.2007).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3839/2010 και της
παρ. 1δ του άρθρου 51 του ν. 3905/2010.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του
ν .4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) την παρ. 3 του
άρθρου 54 του ν. 4178/2013.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
Α΄/2014).
9. Την υπ' αριθ. 14385/9269/08.04.2009 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία
εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου (ΦΕΚ 896/Β΄/13.05.2009), την υπ' αριθ. 24329/
20377/21.05.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1276/Β΄/
28.05.2013) περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Ιλίου, την υπ' αριθ. 6565/5487/27.02.2014 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 526/Β΄/28.02.2014) περί τροποποίησης του
ΟΕΥ του Δήμου Ιλίου και την 62978/23267/11.08.2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (ΦΕΚ 2895/Β΄/21.08.2017) περί τροποποίησης
του ΟΕΥ του Δήμου Ιλίου.
10. Τη γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Αθηνών που διατυπώθηκε στο υπ' αριθ. 10/22/13.10.2017
πρακτικό του.
11.Την υπ' αριθ. 004/28/09.2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με το άρθρο 63|
του ν. 3852/2010.
12. Την 272/28.09.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου περί τροποποίησης του ΟΕΥ.
13. Την υπ' αριθ. οικ. 45873/17114/01.06.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η 272/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ
του Δήμου Ιλίου ως εξής:
Α. Σύσταση μίας θέσης κλάδου ΔΕ Δημοσιογράφων
(Συντακτών).
Β. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων διαμορφώνονται ως εξής:
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• Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική
για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του
Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει, εισηγείται και προωθεί
την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής
αυτής πολιτικής.
• Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του
Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ.) καθώς και
προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών
που παρέχει ο Δήμος
• Μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή
προσκλήσεων στα πρόσωπα που καλούνται στις εκδηλώσεις.
• Επιμελείται την κατάλληλη διακόσμηση του Δημοτικού Καταστήματος ή άλλων χώρων για τις τελετές που
διοργανώνονται και συντονίζει το σημαιοστολισμό και
τη φωταγώγηση αυτών.
• Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα
ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και
υπηρεσίες του Δήμου με στόχο τη δραστηριοποίηση
των πολιτών στην προώθηση τοπικών συμφερόντων.
• Παρακολουθεί τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) που αφορούν τις δραστηριότητες του Δήμου
και ενημερώνει σχετικά τα όργανα Διοίκησης και τις
υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων
καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
• Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου
του Δήμου.
• Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.
• Μεριμνά για την βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση
όλων των εκδηλώσεων, έργων και δράσεων του Δήμου
και τηρεί αντίστοιχο έντυπο και ψηφιακό αρχείο.
Η δαπάνη που προκαλείται από τη σύσταση της θέσης
ΔΕ Δημοσιογράφων (Συντακτών) καλύπτει τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, ήτοι
ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων
ετών ποσού 19.657.683,45 είναι διπλάσιος του ποσού
στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου της προτεινόμενης
νέας θέσης, πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής
επί δύο, ποσού 28.368 x 2 = 56.736 ευρώ.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6021.0001
και 10.6052.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2017.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 24329/20377/21.05.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1276/Β΄/28.05.2013), ως έχει τροποποιηθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
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Αριθμ. 87908/31183
(4)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψιν
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ
98/Α/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
6. Το π.δ. 1016/1981 (ΦΕΚ 252/Α/1981) περί σύστασης
στο Δήμο Κηφισιάς του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου
Κηφισιάς», όπως τροποποιήθηκε με τις 32031/09.09.1985
(ΦΕΚ 633/Β/1985), 32474/08.11.1994 (ΦΕΚ 920/Β/1994)
υπουργικές αποφάσεις και κατόπιν με τις 42608/30.10.2003
(ΦΕΚ 1759/Β/2003), 62611/19.12.2006 (ΦΕΚ 1924/Β/2006),
29879/16872/11.08.2010 (ΦΕΚ 1462/Β/2010) και
86257/32108/02.11.2016 (ΦΕΚ 4063/Β/19.12.2016) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
7. Την 538/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, περί έγκρισης της 87/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση
Δήμου Κηφισιάς», με θέμα τροποποίηση της συστατικής
πράξης του, ως προς το άρθρο 3 Πόροι.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ
2055/Β/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 59395/21881/14.07.2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
της Διεύθυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» ως προς το άρθρο
3 Πόροι, με την προσθήκη εδαφίου θ, το οποίο πλέον
έχει ως εξής:
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3. ΠΟΡΟΙ
α) Η τακτική ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ύψους
1.000.000,00 € κατά μέγιστο, η οποία θα καθορίζεται
κάθε έτος με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Κάθε μορφής συνδρομές, εισφορές, δωρεές κληρονομιές και κληροδοσίες.
γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των
υπηρεσιών που παρέχει το νομικό πρόσωπο.
δ) Πρόσοδοι από τη δικής του περιουσία ή από παραχώρηση - εκμετάλλευση και διαχείριση περιουσιακών
στοιχείων του Δήμου ή άλλων φορέων.
ε) Εισπράξεις από τους διαφημιζόμενους στην Ανθοκομική καθώς και από διαφημιζόμενους σε εντός του
Άλσους εκθέσεις.
στ) Έσοδα από την εμπορική αξιοποίηση του Άλσους.
ζ) Έσοδα από την παραγωγή και διακίνηση προτύπων
ανθοκομικών προϊόντων και άλλων συναφών μεταποιημένων προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής.
η) Έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ.
θ) Έσοδα από χονδρικό και λιανικό εμπόριο τσαντών
και παρόμοιων διαφημιστικών ειδών της Έκθεσης, από
κάθε υλικό.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς,
οικονομικού έτους 2017.
Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. 1016/1981 (ΦΕΚ 252/
Α/1981), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 69271
(5)
Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας αιρετών του Δήμου Λέρου, για το έτος
2017.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ii. Του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
iii. Της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄)
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«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις νια την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017
(ΦΕΚ 110/Α΄).
iν. Των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την 14192/15.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου
Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου.
3. Την οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου
Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας».
4. Το 2/47620/ΔΕΠ/19.12.2016 έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Τα 4319/21.09.2017 και 4788/16.10.2017 έγγραφα
του Δήμου Λέρου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Λέρου, για το έτος 2017, ως εξής:

Α/Α

Αξίωμα

1
2

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΙΛΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3
4
5
6
7
8
9

Ανώτατο όριο
ημερών κατ' έτος
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικονομικού
έτους 2017, ύψους 7.000,00 € η οποία έχει προβλεφθεί
στον ΚΑ 00.6421.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 1 Νοεμβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. 7099
(6)
Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 66/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/30.05.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 210 και 213 του
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
5. Το άρθρο 52 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46
του ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/2.03.2007) «Τροποποιήσεις
διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο
48 του ν.4313/2014.
6. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/
νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την υπ' αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
8. Την υπ' αριθ. 54218/11 -07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/A΄/2015) "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", περί
Συντονιστή της Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7 - ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή
της Α.Δ.Μ.-Θ.
11. Την υπ' αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
12. Το με αρ. πρωτ. 37866/12-6-2017 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 4079/14-6-2017) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης
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Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο της
διαδικασίας έκδοσης της Κανονιστικής απόφασης του
θέματος.
13. Το με αρ. πρωτ. 208437(171 )/7-6-2017 (αρ. πρωτ.
ΔΙΠΕΧΩΣ 4022/13-6-2017) έγγραφο της Μητροπολιτικής
Επιτροπής Μ.Ε Θεσ/νίκης ΠΚΜ με το οποίο αποστέλλεται
στην υπηρεσία η υπ' αριθ. 66/30-5-2017 απόφαση της
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ:
68ΨΚ7ΛΛ-ΓΣ8) με συνημμένο τον φάκελο του έργου.
14. Την με αρ. πρωτ. 188367/6211ταυτ/19-5-2017 εισήγηση της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε Θεσ/νίκης
ΠΚΜ προς τη Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
15. Τη με αρ. πρωτ 9874/20-9-2017 σύμφωνη γνώμη
του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(ΟΑΣΘ).
16. Τη με αρ. πρωτ 2501/6/175-α/11 -5-2017 σύμφωνη
γνώμη του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.
17. Το με αρ. πρωτ. 407221/13216/3-10-2017 έγγραφο
της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε Θεσ/νίκης ΠΚΜ με
το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία για
την απόφαση του θέματος.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία,
συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας
και γενικότερα των κυκλοφοριακών συνθηκών των
εμπλεκόμενων οδών, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σύμφωνα με την 66/30-05-2017 απόφαση
της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
που αφορά στη μονοδρόμηση οδικού τμήματος 80m ως
κλάδος του διαμορφωμένου επί της Επαρχιακής οδού
No.3 Θεσσαλονίκης - Πυλαία - Πανόραμα -Διασταύρωση Χορτιάτη (Λεωφ. Κομνηνών) με την Επαρχιακή οδό
Νο.2 Θεσσαλονίκης - Ασβεστοχωρίου -Χορτιάτη (Λεωφ.
Παπανικολάου).
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
• Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας
(ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
• Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων θέματος έχει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μ.Ε Θεσ/νίκης ΠΚΜ, η οποία υποχρεούται καθ' όλη
τη διάρκεια εφαρμογής τους να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας
τα σχετικά έργα.
• Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις τόσο στα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά όσο και στην σήμανση (οριζόντια και
κάθετη) του υφιστάμενου κόμβου των Επαρχιακών οδών
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2 και 3, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής ορατότητα
και ο σαφής διαχωρισμός των κινήσεων προς όλες τις
κατευθύνσεις.
• Κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα
στο 15ο σχ. έγγραφο του ΟΑΣΘ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδιοι
φορείς για την έγκριση μελετών εφαρμογής που αφορούν την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών,
έχουν οι κατά περίπτωση φορείς που τις συντηρούν.
Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται και
δεν υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και την λειτουργία του έργου.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/
13-7-2010).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 19790
Αριθμ. Δ .Ρ. Δ.: 64
(7)
Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά
δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή
ευθύνης της Δ/νσης Δασών Ροδόπης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/Α΄/2010),
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτο-διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010),
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ. 107/Α΄/1997),
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ. 90/Α΄/1996),
«Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για
μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ. 153/Α΄/1994),
«Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ. 43/Α΄/1992),
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ. 235/Α΄/2010),
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ. 40/Α΄/1993),
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 258, παράγραφος 3 εδάφιο στ', του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ
7/Α΄/1969), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
10. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ.
757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Την με αριθ. 159489/1969/31-7-2017 (ΦΕΚ 2809/
Β/10-8-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ρυθμίσεων θήρας για
την κυνηγετική περίοδο 2017-2018.
12. Την με αριθ. 14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί
διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης και την με αριθ. 35748/30-5-2017
(ΦΕΚ 1971/Β/7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί
«Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων
και εγγράφων "με εντολή Συντονιστή" στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
13. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου
της περιοχής της Π. Ε. Ροδόπης, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης
και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών
καιρικών συνθηκών.
14. Το γεγονός του ότι, από τις διατάξεις της παρού-
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σης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
15. Την με αριθ. πρωτ. 19790/31 -10-2017 σύμφωνη
γνώμη του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών /
Γραφείου Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής
Αναψυχής, της Δ/νσης Δασών Ροδόπης, αποφασίζουμε:
1. Την απαγόρευση άσκησης του κυνηγιού όλων των
ειδών της άγριας πανίδας, στην περιοχή ευθύνης της
Δ/νσης Δασών Ροδόπης, σε περίπτωση χιονοπτώσεως
μεγάλης διάρκειας και έντασης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι, ώστε
να δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού των θηραμάτων,
εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
2. Την απαγόρευση άσκησης του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων, στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης
Δασών Ροδόπης, σε περίπτωση που επικρατούν παρατεταμένες χρονικά, δυσμενείς για τα πτηνά, καιρικές
συνθήκες και εφόσον διαπιστώνεται αιτιολογημένος
κίνδυνος μείωσης ορισμένων ειδών των αγρίων πτηνών
λόγω αυτών των καιρικών συνθηκών.
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 86/1969,
ν. 996/1971, ν. 177/1975 και της αριθ. 414985/29-11-1985
(ΦΕΚ. 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασικούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των
αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ, Κυνηγετικών Οργανώσεων (Συνομοσπονδίας - Ομοσπονδίας και Τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων), το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και
φιλοπρόοδο πολίτη.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με τη δημοσίευση αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη
λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2017 - 2018, ήτοι στις
28-02-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 1 Νοεμβρίου 2017
Με εντολή Συντονιστή
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης
ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02040672311170008*

