
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 

την αριθμ.: 196/8-10-2018 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου, για την εκτέλε-
ση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση, 
Επέκταση και Αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστα-
σίων αποχέτευσης στην περιοχή Σφαιρίας».

2 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την αριθμ. 245/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης.

3 Συμπλήρωση της με αριθμ. 7941/17-1-2018 από-
φασης «Ορισμός του ανώτατου ορίου των επι-
τρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων και αιρετών του Δήμου Αρταίων 
Νομού Άρτας, για το έτος 2018», όπως ισχύει.

4 Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμε-
νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέ-
ριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου 
Αρταίων», για το έτος 2018.

5 Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων 
στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   101157/860 (1)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφω-
να με την αριθμ.: 196/8-10-2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου, για 
την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: 
«Συντήρηση, Επέκταση και Αναβάθμιση δικτύ-
ων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περι-
οχή Σφαιρίας».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ107Α΄/30-5-1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3082/2002, 
ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 παρ. 9 του ν. 4313/2014, 
και ισχύει.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999)
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' 
εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α'/22-4-2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ-47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ/21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 135/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α'/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την αριθμ.: 15869/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ - 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) με την 
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στην θέση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την αριθμ.: οικ. 47601/17682/14-6-2017 (ΦΕΚ 2056/ 
Β΄/14-6-2017) με ΑΔΑ : ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν, απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β΄/16-9-2013) 
απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφο-
ριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την 
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων 
και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
1. Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών: 7 ημέ-

ρες έκαστος.
2. Δέκα (10) υπάλληλοι κλάδου TE Βρεφονηπιοκόμων: 

7 ημέρες έκαστος.
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικου-Οικονομικου
Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Διοικητικών: 7 ημέρες 

έκαστος.
Αυτοτελές Τμήμα Κ.Α.Π.Η.
1. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου TE Επισκεπτών-τριών 

Υγείας: 7 ημέρες.
2. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Βοηθών Αδελφών 

Νοσοκόμων: 7 ημέρες.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά-

ρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 
ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. με πρόβλεψη σχετικής πίστωσης στον 
Κ.Α.: 15-6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετα-
κινούμενων υπαλλήλων» (1.500,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 12 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Ι

Αριθμ. 11277 (5)
    Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων 
στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παράγραφος 3 εδάφιο 

στ' του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις του αρθ. 5 της αριθμ. 414985/29-11-1985

(ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινή υπουργική απόφαση 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του αρθ. 2 της 
αριθμ. 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) 
κοινή υπουργική απόφαση.

3. Την αριθμ. 137813/434/23-1-1981 δ/γη του Υπ. 
Γεωργίας «περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση 
χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εκτάσεως.

4. Την αριθμ. 143542/2086/31-7-2018 (ΦΕΚ 3416/Β΄/
10-8-2018) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την Κυνηγε-
τική Περίοδο 2018-2019».

5. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/7-6-2017) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή-
των......».

6. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
της περιοχής του Δασαρχείου Βέροιας, σε περίπτωση 
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, αποφα-
σίζουμε:

Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ-
χείου Βέροιας, την άσκηση του κυνηγίου όλων των 
θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών), σε περίπτωση 
χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συ-
νέπεια αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού 
των θηραμάτων, καθώς και σε περίπτωση επικράτησης 
παρατεταμένης διάρκειας δυσμενών για τα πτηνά και-
ρικών συνθηκών (χιόνια- παγετός).

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι 
τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.

Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της 
περιοχής μας, των κυνηγετικών οργανώσεων και κάθε 
φιλόνομος πολίτης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφιμερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια 25 Οκτωβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
του Δασαρχείου Βέροιας

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ    
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