
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγω-
γής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων 
δεικτών και Ιχνηλατών.

2 Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων που περιλαμβάνονται στις με αριθμ. 19/
2017, 46/2017, 62/2017 και 100/2017 αποφάσεις 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιάλειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 161996/3003 (1)
  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγω-

γής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων 

δεικτών και Ιχνηλατών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 

200/Α΄/27.8.1998) “Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης 
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, 
Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπι-
κού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης 
Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις”.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 
269 Α΄) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτο-
μικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 255 του 
ν.δ. 86/1969 “περί δασικού κώδικα”, του ν.δ. 996/1971 
και του ν. 177/1975.

4. Την αριθμ. 91613/1073/2.4.1999 απόφαση Υπ. Γε-
ωργίας (ΦΕΚ 423/Β΄) περί καθορισμού όρων και προϋ-
ποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων 
σκύλων δεικτών.

5. Την κοινή υπουργική απόφαση 33318/3028/
11.12.1998 (ΦΕΚ 1289/Β΄/28.12.1998) «Καθορισμός μέ-
τρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οι-
κοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας 

και χλωρίδας, εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 
ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΗΠ 14849/853/
Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645) κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών οικονομίας και οικονομικών - ΠΕΧΩΔΕ και 
ισχύει σήμερα.

6. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Η.Π.37338/
1807/Ε/103/1.9.2010 (Β΄ 1495) «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανί-
δας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική απόφαση 
υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β΄ 1495), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, 
«Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικο-
ποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

7. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 414985/
29.11.1985 (Β΄ 757) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή-
μερα αρχικά με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 
366599/16.12.1996 (Β΄ 1188) «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της 
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως 
των άγριων πτηνών» και αργότερα με την κοινή υπουρ-
γική απόφαση αριθμ. 294283/23.12.1997 (Β΄ 68/1998) 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμ-
μόρφωση με τις οδηγίες 94/24/ΕΚ του Συμβουλίου και 
91/244/ΕΟΚ 97/49/ΕΚ της Επιτροπής», η οποία και κα-
τήργησε την αμέσως προηγούμενη κοινή υπουργική 
απόφαση (αριθμ. 366599/16.12.1996).

8. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης “Για τη διατήρηση 
της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της ευ-
ρώπης”, όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α΄).

9. Τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, όπως 
κυρώθηκε με το ν. 2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α΄).

10. Τις διατάξεις του ν. 2168/1993, άρθρο 1 παρ. 5 (ΦΕΚ 
147/Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρο-
μαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και 
άλλες διατάξεις». 

11. Το άρθρο 5 παρ. 4. 3. περ. β του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 
60/Α΄) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες δια-
τάξεις». 

12. Την αριθμ. 98161/4136/6.4.2009 (ΦΕΚ 637/Β΄) από-
φαση Υ.Π.Α.Α.Τ «Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα».
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13. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα” που προστέθηκε με το άρθρο 27 
του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/10.9.1992).

14. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

16. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

17. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».

18. Την υπ’ αριθμ. Υ198/17.11.2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελ-
λο» (ΦΕΚ 3722/Β΄).

19. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων «...
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας...» (ΦΕΚ 114/Α΄).

20. Το ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α΄) «Για τα δεσποζόμενα 
και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία 
των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση 
με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄) και ισχύει σήμερα.

21. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Δα-
σών και Δασικού Περιβάλλοντος.

22. Το αριθμ. 688/2.12.2016 έγγραφο του Κυνολογικού 
Ομίλου Ελλάδος με το οποίο μας κοινοποιήθηκαν από-
ψεις - προτάσεις για τους αγώνες κυνηγετικών ικανοτή-
των (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.

23. Την ανάγκη διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικα-
νοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε τη διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικα-
νοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, μετά 
από άδεια της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δα-
σικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, με σκοπό την ανάπτυξη - προώθηση και 
διάδοση της κυνοφιλίας στην Ελλάδα, την αξιολόγηση 
των σκύλων για τη συνεχή βελτίωση των φυλών και την 
καταμέτρηση των πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας, 
με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Α. Στους Α.Κ.Ι. συμμετέχουν μόνο καθαρόαιμοι σκύ-
λοι δείκτες και ιχνηλάτες, που είναι εγγεγραμμένοι στα 
Ελληνικά γενεαλογικά βιβλία. Το σχετικό πιστοποιητικό 
εκδίδεται από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).

Β. Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. μπορεί να είναι εθνικοί όμιλοι 
φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα, που 
έχουν αναγνωρισθεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα 
Πρωτοδικεία της Χώρας και τελούν υπό την αιγίδα του 
Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.). Η υλοποίηση των 
αγώνων γίνεται κατά τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και κανονισμούς που υποχρεωτικά ακολουθεί ο Κ.Ο.Ε..

Γ. Ρυθμίζουμε τη διεξαγωγή Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και 
ιχνηλατών κατά χώρο, χρόνο, τρόπο και είδος της άγριας 
πανίδας ως εξής:

1. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων στα Καταφύ-
για Άγριας Ζωής. Σε περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύ-
σεις θήρας ορισμένου χρόνου επιτρέπεται η διεξαγωγή 
Α.Κ.Ι. δεικτών και ιχνηλατών τους τελευταίους έξι μήνες 

πριν την άρση της απαγόρευσης ώστε οι αγώνες να συμ-
βάλλουν στην εκμάθηση των θηραμάτων στη διαφυγή.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικα-
νοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών σε ζώνες 
εκγύμνασης σκύλων (ΖΕΣ) ως ακολούθως:

2.1 Αγώνες Κυνηγετικών σκύλων δεικτών. Σε περιορι-
σμένες εκτάσεις που καθορίζονται από τις δασικές Αρ-
χές, από 1ης Αυγούστου μέχρι 31ης Μαρτίου του επο-
μένου έτους, για την πεδινή πέρδικα (Perdix perdix), την 
πετροπέδικα (Alectoris graeca), τη νησιώτικη πέρδικα 
(Alectoris chukar), το φασιανό (Phasianus colchicus), το 
ευρωπαϊκό ορτύκι (Coturnix coturnix coturnix), και τη 
μπεκάτσα (Scolopax rusticοla).

Επιτρέπεται, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των 
Α.Κ.Ι., η ειδική απελευθέρωση περιορισμένου αριθμού 
εκτρεφόμενων ατόμων πεδινής, ορεινής και νησιώτικης 
πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού με την 
προϋπόθεση ότι στους βιότοπους αυτούς και σε ακτίνα 
τριών χιλιομέτρων δεν υπάρχουν φυσικοί επιδημητικοί 
πληθυσμοί αυτών των ειδών ορνιθόμορφων και ότι τα 
πτηνά αυτά στο βαθμό που είναι εφικτό, θα απομακρύ-
νονται από τους διοργανωτές των Α.Κ.Ι., μετά τη λήξη 
των αγώνων, έτσι ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα 
υβριδισμού ή η πιθανότητα μεταφοράς παθογόνων ορ-
γανισμών.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και αγώνες κυνη-
γετικών ικανοτήτων σκύλων επαναφοράς, έρευνας και 
νερού (Ριτρίβερ. Σπάνιελ κ.α.)

2.2 Αγώνες Κυνηγετικών σκύλων ιχνηλατών: Σε περι-
ορισμένες εκτάσεις που καθορίζονται από τις δασικές 
Αρχές, από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου του 
επομένου έτους, για το λαγό (Lepus europaeus) και τον 
αγριόχοιρο (Sus scrofa). Δεν επιτρέπεται η απελευθέ-
ρωση.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και αγώνες κυνηγε-
τικών ικανοτήτων ελληνικών φυλών σκύλων (λαγωνικών)

3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Α.Κ.Ι. δεικτών και ιχνη-
λατών σε ιδιωτικές αγροτικές και πεδινές εκτάσεις ως 
ακολούθως:

3.1. Μετά από την έγγραφη συγκατάθεση (υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη, νομέα ή μι-
σθωτή της έκτασης.

3.2. Από 15ης Σεπτεμβρίου μέχρι 30ης Νοεμβρίου του 
ιδίου έτους για την πεδινή πέρδικα (Perdix perdix), το 
φασιανό (Phasianus colchicus) και το ορτύκι (Coturnix 
coturnix) καθώς και στην περίπτωση ιχνηλατών για το 
λαγό (Lepus europaeus).

3.3 Επιτρέπεται, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση 
των Α.Κ.Ι., η ειδική απελευθέρωση περιορισμένου αριθ-
μού εκτρεφόμενων ατόμων πεδινής, ορεινής και νησιώτι-
κης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού με την 
προϋπόθεση ότι στους βιότοπους αυτούς και σε ακτίνα 
τριών χιλιομέτρων δεν υπάρχουν φυσικοί επιδημητικοί 
πληθυσμοί αυτών των ειδών ορνιθόμορφων και ότι τα 
πτηνά που απελευθερώνονται στο βαθμό που είναι εφι-
κτό, θα απομακρύνονται μετά τη λήξη των αγώνων. Δεν 
επιτρέπεται η απελευθέρωση θηλαστικών. 

4. Σε ελεύθερους κυνηγότοπους και για τις δύο κα-
τηγορίες Α.Κ.Ι. σκύλων Δεικτών και Ιχνηλατών, από την 
έναρξη μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου όπου 
και όταν επιτρέπεται η θήρα, χωρίς να επιτρέπεται η 
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απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας για το σκοπό 
των Α.Κ.Ι..

5. Στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να 
εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συ-
νοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά.

Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλιο 
αφέσεως αγώνων, που έχει κατασκευασθεί ειδικά για 
να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των 
διαγωνιζόμενων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.

6. Η διεξαγωγή Α.Κ.Ι. και για τις δύο κατηγορίες δεικτών 
και ιχνηλατών, θα πραγματοποιείται παρουσία δασικών 
οργάνων του τοπικού δασαρχείου ή της Δ/νσης Δασών 
του Νομού στην περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρ-
χείο, ή ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών ορ-
γανώσεων, οι οποίοι θα εποπτεύουν την όλη διαδικασία 
ώστε να προλαμβάνεται τυχόν άσκοπη ενόχληση των 
ειδών της άγριας πανίδας. Θα πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια ώστε να μην συμβαίνουν επαναλαμβανό-
μενα «σηκώματα», «ξεφωλιάσματα» του ίδιου πτηνού ή 
θηλαστικού.

Το αίτημα της διοργανώτριας αρχής προς την αρμόδια 
Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την έγκριση 
διεξαγωγής Α.Κ.Ι. δεικτών και ιχνηλατών, αποτελεί απο-
δοχή και δέσμευση από αυτήν, της υποχρέωσης τήρησης 
των όρων ευζωίας των κυνηγετικών σκύλων στο πλαίσιο 
του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Απαγορεύεται η ειδική απελευθέρωση για τη διεξα-
γωγή Α.Κ.Ι. ξενικών ειδών και υποειδών, είτε εισάχθηκαν 
από το εξωτερικό είτε εκτράφηκαν στην Ελλάδα. Επίσης 
πτηνά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να 
εμφανίζουν συμπτώματα ασθενείας την ημέρα χρησι-
μοποίησής τους.

8. Επιτρέπεται η αγορά πεδινής, ορεινής και νησιώτι-
κης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού από 
κρατικά εκτροφεία θηραμάτων (εάν υπάρχουν αδιάθετα 
υπόλοιπα) ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτρο-
φεία θηραμάτων.

Οι ιδιώτες εκτροφείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
τη νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των εκτροφεί-
ων. Τα θηράματα κατά τη μεταφορά τους θα συνοδεύ-
ονται από το προβλεπόμενο δελτίο διακίνησης καθώς 
και βεβαίωση κτηνιάτρου, σύμφωνα με τις κείμενες δι-
ατάξεις, για την άριστη υγεία τους.

Η ειδική απελευθέρωση των θηραμάτων θα γίνεται 
από 3-μελή επιτροπή που θα συστήνεται για το σκοπό 
αυτό από την οικεία δασική υπηρεσία και θα αποτελείται 
από ένα μέλος του διοργανωτή των Α.Κ.Ι., ένα μέλος του 
τοπικού κυνηγετικού συλλόγου και ένα δασικό υπάλληλο 
οριζόμενο από την εποπτεύουσα, οικεία δασική υπη-
ρεσία. Η επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
απελευθέρωσης, αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλεται 
στην εποπτεύουσα τοπική δασική υπηρεσία και θα κοι-
νοποιείται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών, και Δ.Π 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9. Κάθε δαπάνη σχετική με τη διοργάνωση και διεξα-
γωγή των αγώνων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους 
διοργανωτές.

Δ. Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας διεξα-
γωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.

1. Το Δεκέμβριο εκάστου έτους οι ενδιαφερόμενοι δι-
οργανωτές Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, υποβάλ-

λουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δ.Π αίτημα 
με το προτεινόμενο πρόγραμμα αγώνων, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τις ημερομηνίες και τις περιοχές διεξαγω-
γής αγώνων, καθώς και το είδος της άγριας πανίδας στο 
οποίο θα διαγωνισθούν τα σκυλιά.

Στην περίπτωση που προτείνεται από τη διοργανώτρια 
αρχή, η υλοποίηση αγώνα Κυνηγετικών Ικανοτήτων στην 
ίδια περιοχή, τότε διασφαλίζεται ότι ανάμεσα στις αγωνι-
στικές δραστηριότητες θα μεσολαβεί χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, για την 
αποφυγή πίεσης στους πληθυσμούς της άγριας πανίδας.

2. Δύο μήνες, μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανω-
τές υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διαχεί-
ρισης Δασών και Δ.Π και στην οικεία Δασική Αρχή, που 
είχε την εποπτεία της διεξαγωγής των αγώνων, έκθεση 
με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των 
ειδών της άγριας πανίδας.

Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης 
δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή

3. Οι κυνοφιλικοί όμιλοι που διοργανώνουν για πρώτη 
φορά Α.Κ.Ι. θα πρέπει να συνυποβάλλουν επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο του εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο 
καταστατικού τους και βεβαίωση του Κ.Ο.Ε. ότι τελούν 
υπό την αιγίδα του.

4. Οι διοργανώτρια αρχή των αγώνων Κυνηγετικών 
Ικανοτήτων σκύλων, δεικτών και ιχνηλατών διασφαλί-
ζει την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών 
υποχρεώσεων του κατόχου ή ιδιοκτήτη του σκύλου (βι-
βλιάρια, εμβολιασμοί, σήμανση, ιατρική φροντίδα κλπ) 
όπως κατά περίπτωση καθορίζονται στο ν. 4039/2012 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρε-
ώσεων από τον διοργανωτή των αγώνων, δεν θα ικα-
νοποιείται νέο αίτημα του εν λόγω διοργανωτή για τα 
επόμενα δύο έτη. 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 288799 (2)
Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθ-

μίσεων που περιλαμβάνονται στις με αριθμ. 

19/2017, 46/2017, 62/2017 και 100/2017 απο-

φάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Αιγιάλειας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
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2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 A΄) Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη.

3. Το π.δ/γμα υπ’ αριθμ. 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄) Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

4. Η υπ’ αριθμ. 65590/4736/12.6.2013 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. 
και Ι. με την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για 
την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

5. Την με αριθμ. πρωτ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ/26.5.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και το με αριθμ. πρωτ. 118604/29.5.2017 
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανά-
ληψης υπηρεσίας του Συντονιστή.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 130479/12.6.2017 (ΦΕΚ 2113 
Β΄/20.6.2017) απόφαση του Συντονιστή της ΑΔ/ΠΔΕΙ για 
τη Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής και ειδικότερα 
την παρ. 3 του άρθρου 7.

7. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 Α΄), 
όπως έχουν τροποποιηθεί.

8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις.

9. Το υπ’ αριθμ. 15109/19.5.2013 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄) που αφο-
ρά την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

11. Τις διατάξεις του ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Τροπο-
ποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

12. Τις διατάξεις του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄) «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημο-
σίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμί-
σεων θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά 
συνολικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 44836/5.3.2014 έγγραφο της 
Δ/σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 
52 του ΚΟΚ».

14. Το με αριθμ. πρωτ. 3042/8.10.2011 έγγραφο της 
ΔΜΕΟ του Υπουργείου ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις 
στη ΔΜΕΟ, των κανονιστικών αποφάσεων των Δημο-
τικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

15. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) Ρυθμί-
σεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ άρθρο 18 παρ. 11.

16. Τις διατάξεις του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄) «Παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπο-

ρικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
52Α που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
στους χερσαίους χώρους λιμένων».

17. Τις διατάξεις του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Ανα-
συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

18. Η υπουργική απόφαση με αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/
31.7.2013 (ΦΕΚ 2302 Β΄) περί «Εγκρίσεων Τεχνικών Οδη-
γιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περι-
βάλλον για την εφαρμογή τους σε i) περιοχές σχολικών 
συγκροτημάτων και ii) περιοχές με αυξημένη κίνηση στα 
πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

19. Η υπουργική απόφαση με αριθμ. 52907/28.9.2009 
(ΦΕΚ 2621 Β΄) «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με αναπηρία σε κοινοχρήστους χώρους...».

20. Το με αριθμ. πρωτ. 221252/18.9.2017 (ΑΔΑ:
ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034) έγγραφο Διευκρινήσεων - Οδηγιών 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. και 
Ι. που επαναδιατύπωσε τα αναφερόμενα στο με αριθμ. 
πρωτ. 2305/82229/22.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-10Θ) 
έγγραφο.

21. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΥΟ/οικ./220/15.1.2015 Εγκύ-
κλιο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών 
του Υπ.Με.Δι., (ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ).

22. Την υπ’ αριθμ. 364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ. 1 περ. α1 και α4 και παρ. 4 η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 69092/7262/11.6.2015 
της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι.

23. Την με αριθμ. 100/2017 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου αναφορικά με την παράταση 
της άδειας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για διενέργεια 
αρχαιολογικών ανασκαφών του Θέματος 2 της από 
5.9.2017 Συνεδρίασης που αφορά στη λήψη κανονιστι-
κής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

24. Την με αριθμ. 62/2017 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου αναφορικά με την παράτα-
ση της άδειας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Θέματος 
2 της από 4.7.2017 Συνεδρίασης που αφορά στη λήψη 
κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

25. Την με αριθμ. 46/2017 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου αναφορικά με την παράταση 
της άδειας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Θέματος 1 
της από 12.6.2017 Συνεδρίασης που αφορά στη λήψη 
κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

26. Την με αριθμ. 19/2017 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου αναφορικά με την έγκρι-
ση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Θέματος 4 της από 
28.2.2017 Συνεδρίασης που αφορά στη λήψη κανονιστι-
κής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

27. Τις με αριθμ. πρωτ. 222419/25.9.2017, 165188/
2.8.2017, 141496/7.7.2017 και 60244/28.3.2017 αποφά-
σεις του ΓΓ/ΑΔΠΔΕΙ του Τμήματος Διοικητικού- Οικονο-
μικού για τους ελέγχους νομιμότητας των (23, 24, 25, 
26) σχετικών.

28. Την με αριθμ. 2/2017 απόφαση του Τοπικού Συμ-
βουλίου Συλιβαινιωτίκων για την αποδοχή των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων της (26) σχετικής απόφασης.
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29. Την με αριθμ. 5/2017 απόφαση του Τοπικού Συμ-
βουλίου Συλιβαινιωτίκων για την αποδοχή των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων της (25) σχετικής απόφασης.

30. Την με αριθμ. 9/2017 απόφαση του Τοπικού Συμ-
βουλίου Συλιβαινιωτίκων για την αποδοχή των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων της (24) σχετικής απόφασης.

31. Την με αριθμ. 16/2017 απόφαση του Τοπικού Συμ-
βουλίου Συλιβαινιωτίκων για την αποδοχή των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων της (23) σχετικής απόφασης.

32. Τα στοιχεία της από 28.2.2017 εγκεκριμένη κυκλο-
φοριακής μελέτης με τα συνοδά της διαγράμματα, που 
εκπονήθηκε για λογαριασμό των αρμόδιων τεχνικών 
υπηρεσιών.

33. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων που περιλαμβάνονται στις με αριθμ. 19/2017, 
46/2017, 62/2017 και 100/2017 αποφάσεις της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας και αφορούν τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στα πλαίσια 
του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγω-
γών Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το 
Δήμο Αιγείρας» στην Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας 
Δήμου Αιγιαλείας, για τις εργασίες επί του οδοστρώμα-
τος και τις παρατάσεις αυτών για διενέργεια αρχαιολο-
γικών ανασκαφών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την 
παρούσα γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά των αριθμ. 19/2017, 
46/2017, 62/2017 και 100/2017 αποφάσεων της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας και η εγκεκρι-

μένη κυκλοφοριακή μελέτη με το συνοδό διάγραμμά της 
που συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Α.Ε. με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αιγιαλείας.

2. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων 
σήμανσης - διαγράμμισης θα εκτελεστεί με μέριμνα του 
αρμόδιου τμήματος του Δήμου Αιγιαλείας.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν 
πρέπει να επηρεάζουν τις ανάγκες των Ατόμων με Ανα-
πηρία (ΑμεΑ) και πρέπει να ληφθεί πρόβλεψη για την 
κατάλληλη διαμόρφωση των διαβάσεων πεζών στα ση-
μεία σύνδεσης της στάθμης του οδοστρώματος με τη 
στάθμη του πεζοδρομίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του άρθρου 4 της (19) σχετικής υπουργικής απόφασης.

4. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν 
πρέπει να παρακωλύουν την κυκλοφορία των Μ.Μ.Μ..

5. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμ-
μίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος 
των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στε-
λέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

6. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την 
απόφαση αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή 
της.

7. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητά τους.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043611312170008*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 16 Νοεμβρίου 2017 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.

Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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