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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση αντιδρόμησης της οδού Τσελεπή Δήμου
Χίου.

2

Τροποποίηση της 16987/183675/19.9.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας Ν.Λάρισας.

3

Μετατροπή ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Σιθωνίας από μερική σε πλήρη απασχόληση.

4

Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχή της νήσου Καλάμου Δήμου Λευκάδας Π.Ε. Λευκάδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 22137/MOE
(1)
Έγκριση αντιδρόμησης της οδού Τσελεπή
Δήμου Χίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’) «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
- του ν. .3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
- των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως ισχύουν.
- Tης πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α’/06-02-2015) και το άρθρο 56
του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) περί άσκησης
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή,
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015).

Αρ. Φύλλου 1598

- Τις αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις
οδούς αρμοδιότητάς τους.
- Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
- Της αριθμ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφασης της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού Έλεγχου
της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων
ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
- Της αριθμ. 14192/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./
26.05.2017) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί
διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της
A.Δ. Αιγαίου.
- Της με αριθμ. 32950/06-06-2017 (με ΑΔΑ 65ΦΟΡ1Ι1ΣΨ και ΦΕΚ 2034/Β/2017) απόφασης του Συντονιστή
ΑΔ Αιγαίου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
2. Την αριθμ. 63/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου (ΑΔΑ:7Υ8ΛΩΗΝ-ΣΗ3) και την εισήγηση με μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου.
3. Το αριθμ. 9728/15.2.2018 έγγραφο του Τμήματος
Διοίκησης Ν.Χίου ΑΔΑ της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο η
αριθμ. 63/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Χίου είναι νομοτύπως ληφθείσα.
4. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της αριθμ. 63/2018
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χίου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Χίου, σύμφωνα με το αριθμ. 4302/8.2.2018 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά στην αντιδρόμηση της οδού Τσελεπή (από Βορρά
προς Νότο) στο Δήμο Χίου με τοποθέτηση πινακίδας
απαγόρευσης εισόδου οχημάτων (Ρ-7) στη διασταύ-
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ρωση της οδού Τσελεπή με την οδό Ψυχάρη, στις
θέσεις με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87
όπως παρακάτω:
Συντεταγμένες άξονα της οδού που θα αντιδρομηθεί
Σημεία άξονα οδού

Χ

Υ

0

686469

4248575

1

686463

4248602

2

686468

4248627

3

686465

4248652

Συντεταγμένες πινακίδας (Ρ-7)
Θέση

Χ

Υ

4

686470

4248575

με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην εισήγηση και μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου, βάσει των οποίων ελήφθη η εν
λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης
των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η
ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυτών, αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις (π.χ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και
αδειοδοτήσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Απριλίου 2018
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ

Τεύχος Β’ 1598/09.05.2018

Αριθμ. 5527/52327
(2)
Τροποποίηση της 16987/183675/19.9.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας Ν. Λάρισας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (A’ 21) με το οποίο προστίθεται άρθρο 28 Α
στο ν. 4325/2015.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις.(A’ 47).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (A’ 87).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του
ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (A’/143), όπως
ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 (παρ.
15 και 16) του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (A’ 113).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».
6. Την αριθμ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).
7. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21.12.2010 (BV1984)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης
ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.
8. Την εγκύκλιο 65 (Α.Π.Φ.127080/57510/31.12.2010)
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
9. Το αριθμ. Φ.131360/13554/14/14.8.2014 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.
10. Την 169/183675/19.9.2014 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 2701/Β΄/2014) (ΑΔΑ: Ω3ΗΙΟΡ10-12Ξ) με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου
σε υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας».
11. Την 3115/5.3.2018 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης
της ληξιάρχου Καλλιόπης Γκαντούνα.
12. Το 4797/11-4-2018 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας με το οποίο διαβιβάστηκε η 453/8.3.2018(ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημάρχου Ελασσόνας, με
την οποία η υπάλληλος του Δήμου Ελασσόνας Καλλιόπη
Γκαντούνα κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, απαλλάσσεται από τα καθήκοντα της ληξιάρχου Δ.Ε. Ελασσόνας
για προσωπικούς λόγους και ορίζεται ως ληξίαρχος Δ.Ε.
Ελασσόνας ο υπάλληλος του Δήμου Ιωάννης Σαμώτας
του Χαρίτωνος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’,
αποφασίζουμε:
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Τεύχος Β’ 1598/09.05.2018

Ληξιαρχική
Περιφέρεια

Δ.Ε.

Ον/νυμο
υπαλλήλου

Ελασσόνας

Δ.Ε.
Ελασσόνας

Ιωάννης
Σαμώτας

Κλάδος

Βαθμός

Τροποποιούμε την 16987/183675/19.9.2014 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Β'2701) (ΑΔΑ: Ω3ΗΙΟΡ1012Ξ) με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας», κατά το μέρος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας και συγκεκριμένα
αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας, λόγω
απαλλαγής της Καλλιόπης Γκαντούνα, η οποία ασκούσε
καθήκοντα ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας
για προσωπικούς λόγους, στον κάτωθι υπάλληλο:

ΠΕ
Α’
Διοικητικού

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 16987/183675/19.9.2014
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Β72701) (ΑΔΑ:
Ω3ΗΙΟΡ10-12Ξ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 13 Απριλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(3)
Μετατροπή ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Σιθωνίας από μερική σε πλήρη απασχόληση.
Με την 319/11-02-2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σιθωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/Α’/
21-02-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 225, και 226
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010), μετατρέπεται το ωράριο εργασίας της υπαλλήλου του φορέα,
Παρασκευής Μόσχοβα του Αριστείδη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας
ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, με βαθμό Δ’ από
μερική σε πλήρη απασχόληση, με αντίστοιχη αύξηση
των πάσης φύσεως αποδοχών της, κατόπιν της αριθμ.
20548/30-11-2017 αίτησής της.
(Η αριθμ. 110/25-04-2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σιθωνίας, ως προς την αύξηση του ωραρίου εργασίας της ανωτέρω υπαλλήλου του Δήμου ΦΕΚ 3287/Β΄/13-10-2016)
(Αριθμ. βεβ. της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για
την προκαλούμενη δαπάνη 3521/15-03-2018)
(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 4240/03.04.2018).
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕNTH

Αριθμ. 75028

17607
(4)

Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχή της νήσου
Καλάμου Δήμου Λευκάδας Π.Ε. Λευκάδας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ 5 του ν.δ. 86/1969,
που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικος».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Το άρθρο 29α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο
27 του ν. 2081/1992 (ΕτΚ,Α 154/10-9-1992).
4. Την αριθμ. 67253/1710/2-4-1996 διαταγή του
Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις
κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
5. 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».
6. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Την αριθμ. 141194/23-6-2017 (ΦΕΚ 2262/Β/4-7-2017)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.».
8. Το αριθμ. 12/19-3-2018 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Λευκάδας, με το οποίο εκφράζει την θετική
άποψη του σχετικά με την απαγόρευση του κυνηγίου
σε περιοχή του νησιού Κάλαμος.
9. Την από 16-4-2018 εισήγηση του Δασοπόνου Α.
Κοντογεώργη, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για έξι
(6) χρόνια από 1-8-2018 έως 31-7-2024, σε έκταση 3.495
στρεμμάτων στην περιφέρεια του νησιού Κάλαμος της
Π.Ε. Λευκάδας, που ορίζεται ως εξής:
Ξεκινάει από το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής στη
θέση «Σέλα» και με κατεύθυνση δυτική φτάνει στην κορυφή «Τρικόβιγλα». Στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια
ακολουθεί το ρέμα «Λαγκάδι Στραβόκολου» μέχρι αυτό
να συναντήσει τον περιφερειακό δρόμο του νησιού, τον
οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική - βορειοανατολική μέχρι τη διασταύρωσή του με τον δασικό δρόμο
τον οποίο και ακολουθεί μέχρι το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής από όπου και ξεκίνησε.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

17608-17612

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1598/09.05.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος
2018-2019.
Λευκάδα, 16 Απριλίου 2018
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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