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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουλίου 2016

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση του
Ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων», τη σύνταξη της
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης
αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο 2016.

3

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο 2016.

4

Έγκριση μέρους απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου (377/2014-ΑΔΑ:ΒΑΕΖΩΗΜ6Δ7) που αφορά μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός του οικισμού Μαλίων.

5

Απόφαση θήρας ορισμένου χρόνου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 43522
(1)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση του
Ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων», τη σύνταξη
της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002

Αρ. Φύλλου 2008

(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης».
β) Του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» και
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.
2) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση
σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση του Ν.δ. 1017/1971
«Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών
Κτιρίων», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης
και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.
Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται
από τους:
1. Κωνσταντίνο Κοσμάτο του Γερασίμου, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο.
2. Βασίλειο Ανδρουλάκη του Πέτρου, Πάρεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένο στο Γραφείο
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Βασιλική Πανταζή του Κωνσταντίνου, Νομική Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Αικατερίνη Σαμψώνη του Κωνσταντίνου, Ειδική
Σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
5. Βασιλική Νικολοπούλου του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6. Παναγιώτη Φράγκο του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων.
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7. Ελένη Λάππα του Γεωργίου - Άρη, Δικηγόρο, Ειδική Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Σάρλη του
Αθανασίου, Δικηγόρο, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
8. Ευσταθία Θάνου του Χρήστου, Δικηγόρο, Ειδική
Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
9. Μαρία Γιαννακοπούλου του Ανδρέα, αναπληρώτρια
Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού του Ταμείου
Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής θα εκτελεί η Ευτυχία Ζουπανιώτη του Βασιλείου, υπάλληλος του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων.
Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, προεδρεύει της επιτροπής το μέλος Βασίλειος Ανδρουλάκης του Πέτρου.
Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να
περατώσει το έργο της έως τις 30 Οκτωβρίου 2016.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθ. 5737/Α1-3855
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μήνες
Ιούλιο - Αύγουστο 2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», (ΦΕΚ 38/τ.Α/9.3.2010),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του Π.δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
γ. Του υπ’ αριθ. ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/
28.8.2012) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
2. Του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Την υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
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των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου ( Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/
2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»
ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ/2016».
5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του
κανονικού ωραρίου το προσωπικό της Δ/νσης Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., λόγω εκτάκτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα:
1. Έκτακτη και επείγουσα ανάγκη υλοποίησης του Συμβολαίου της Eurostat για τη βελτίωση των εργαλείων και
των μεθόδων που αφορούν στη συλλογή, επεξεργασία,
επικύρωση και διάχυση των στατιστικών της Έρευνας
Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων
(PRODCOM).
2. Επείγουσες εργασίες αποστολής, συλλογής και
επεξεργασίας των ερωτηματολογίων της Έρευνας
PRODCOM, με έτος αναφοράς 2015, λόγω της αύξησης
του αριθμού των ερωτηματολογίων της έρευνας που
προήλθε από την αλλαγή του μητρώου των ερευνώμενων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη μεγάλη έλλειψη
προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων.
3. Αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών
λόγω παραλαβής των στοιχείων των επιχειρήσεων από
διοικητικές πηγές καθώς και ενημέρωση του Μητρώου
των επιχειρήσεων της Ετήσιας Έρευνας Βιομηχανίας Βιοτεχνίας.
4. Επείγουσες εργασίες συλλογής, ελέγχου και πινακοποιήσης των στοιχείων της έρευνας Εσωτερικών Υδάτων.
5. Επείγουσες εργασίες για τη συλλογή δεδομένων της
Έρευνας Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων, λόγω
μεγάλης έλλειψης προσωπικού.
6. Επείγουσες εργασίες που αφορούν στην κατάρτιση
των Λογαριασμών των Δασών "Β1 Economic aggregate
for Forest και B2 Value added and other economic aggregate" στη νέα τους μορφή, σύμφωνα με το ESA-10,
για τα έτη 2000 έως 2014.
7. Επείγουσα εργασία για την αναθεώρηση των λογαριασμών - ΝΑΜΕΑ αερίων ρύπων για την περίοδο 20002007, με τη NACE Rev2.
8. Περαιτέρω βελτίωση των Λογαριασμών των Περιβαλλοντικών Δαπανών (Environmental Expenditure
Accounts EPE-A) καθώς και των Λογαριασμών του θεσμικού τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών
(Environmental Goods & Services sector EGSS).
9. Την υπ’ αριθ. 5624/Α2-3704/14.06.2016 (ΑΔΑ: 7ΒΧ76
ΣΙ-82Σ) και αριθμό καταχώρησης Α/Α 418 απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της
δαπάνης και το γεγονός ότι για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών προκαλείται δαπάνη ποσού δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (2.583,00 €) σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
του ΚΑΕ 0261.00 οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τους μήνες Ιούλιο μέχρι Αύγουστο 2016, με την προβλεπόμενη
από το Νόμο αμοιβή, για τους υπαλλήλους της Δ/νσης
Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα.
Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης, ορίζονται
μέχρι είκοσι (20) ανά μήνα και ανά υπάλληλο, για δώδεκα
(12) υπαλλήλους της παραπάνω Διεύθυνσης.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθ. 5736/Α1-3619
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο 2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/9.3.2010),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του Π.δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
γ. Του υπ’ αριθ. ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/
28.8.2012) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
2. Του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Την υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α)
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου ( Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314)
και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»
ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ/2016.
5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του
κανονικού ωραρίου το προσωπικό της Δ/νσης Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., λόγω εκτάκτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα:
α) Την συνέχεια της έκτακτης εργασίας που αφορά στο
ποιοτικό έλεγχο των αρχείων των διοικητικών πηγών

22167

(ΟΠΕΚΕΠΕ) καθώς και τη συνεργασία με τους αρμόδιους
υπαλλήλους των διοικητικών πηγών, όπως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ
για την ενημέρωση του γεωργικού στατιστικού μητρώου.
β) Την συνέχεια της επείγουσας εργασίας για τη μελέτη
και προετοιμασία της έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών
και Κτηνοτροφικών Εκμ/σεων 2016.
γ) Την συνέχεια της επείγουσας εργασίας ολοκλήρωσης της μηχανογραφικής επεξεργασίας της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας 2014 καθώς και τον ορισμό, εκπαίδευση και παρακολούθηση της εργασίας των στατιστικών
ανταποκριτών της ίδιας έρευνας έτους 2015.
δ) Την συνέχεια της έκτακτης εργασίας που αφορά
στην μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων διοικητικών πηγών (Αμπελουργικό μητρώο Υπ. Α. Α. Τ), τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στην έρευνα
αμπελουργικών καλλιεργειών έτους αναφοράς 2015,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου ισχύοντος κανονισμού.
ε) Την έκτακτη εργασία ποιοτικού ελέγχου του αρχείου
του Υπ. Α. Α. Τ με τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων και την
αποστολή των σχετικών στοιχείων στη Eurostat.
6. Την υπ’ αριθ. 5629/Α2-3709/14.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ8Ρ6ΣΙ-ΣΨΘ) και αριθμό καταχώρησης Α/Α 414.1 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της
δαπάνης και το γεγονός ότι για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών προκαλείται δαπάνη ποσού πέντε χιλιάδων
διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (5.292,00 €) σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του
ΚΑΕ 0261.00 οικονομικού έτους 2016,αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τους
μήνες από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο 2016, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αμοιβή, για τους υπαλλήλους της
Δ/νσης Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα.
Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης, ορίζονται
μέχρι είκοσι (20) για τους ανωτέρω μήνες ανά υπάλληλο,
για εικοσιένα (21) υπαλλήλους της παραπάνω Διεύθυνσης.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθ. 1131/2015
(4)
Έγκριση μέρους απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου (377/2014-ΑΔΑ:ΒΑΕΖΩΗΜ6Δ7) που αφορά μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός του οικισμού Μαλίων.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί
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και ισχύει, και τις σήμερα ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνικές Οδηγίες και πρότυπα ΕΛΟΤ
σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των μέσων σήμανσης
(πινακίδες-διαγραμμίσεις κτλ.).
2) Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) "Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", όπως ισχύει.
3) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
4) Το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014) "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων
και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού.
5) Το Π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) με θέμα «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
6) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/2003)
υπουργική απόφαση αναφορικά με την 'Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα
όρια" όπως ισχύει με την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011
(ΦΕΚ 905/Β 72011) υπουργική απόφαση αναφορικά με
την "Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης
Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)".
7) Το υπ’ αριθ. 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».
8) Το υπ’ αριθ. οικ.2095/08-10-2015 έγγραφο της Δ/
νσης Τεχνικών Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: "Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις σχετικά με την
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο
ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης".
9) Την υπ’ αριθ. ΔΟΥ/οικ.220/15.1.2015 Εγκύκλιο του
Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Έργων της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα "Μέτρα ρύθμισης
της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας -Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
52 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014".
10) Την υπ’ αριθ. οικ. 563/09-03-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ:
ΨΨ5ΕΟΡ1Θ-ΑΚΟ), με την οποία ορίστηκε εισηγήτρια υπηρεσία για την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων
των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 52
του Ν. 2696/1999, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και
την 518/26-03-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικού
Ελέγχου της Αποκεντρ. Διοίκησης Κρήτης. (ΑΔΑ: ΩΜ6ΩΟΡ1Θ-Ν03) που εκδόθηκε σε συνέχεια της παραπάνω.
11) Το υπ’ αριθ. ΔΟΥ/1052/Φ/5.3.15 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της Γενικής Δ/
νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα
"Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/
1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48
του Ν. 4313/2014".
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12) Το Ν. 4257/2014 και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού σύμφωνα με το οποίο: "Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος
Γενικός Διευθυντής όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται",
καθώς επίσης και την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015)
του Υπουργικού Συμβουλίου.
13) Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/
2015) "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις."
14) Το 15577/21-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο
διαβιβάσθηκε αρχικά το 28293/24-10-2014 έγγραφο του
Δήμου Χερσονήσου Κρήτης, σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της 377/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο έγγραφο επισυνάπτονται αποφάσεις επιτροπών, τοπικής κοινότητας, στοιχεία δημοσίευσης κτλ.
15) Το 7608/27-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, με το οποίο διαβιβάζεται η σχετική μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.:1533/30-04-2015), που
περιλαμβάνει:
i. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και Προδιαγραφές Τοποθέτησης Κατακόρυφης Σήμανσης.
ii. Έξι σχέδια ως εξής:
1. "Προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οικισμού
Μαλίων (άμεσες ρυθμίσεις), Βόρειο Τμήμα" με αριθμό
Π-1.
2. "Προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οικισμού
Μαλίων (άμεσες ρυθμίσεις), Νοτιοανατολικό Τμήμα" με
αριθμό Π-2.
3. "Προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οικισμού
Μαλίων (άμεσες ρυθμίσεις), Διαβάσεις πεζών επί της
ΠΕΟ, Τμήμα Γυμνάσιο-Εκκλησία" με αριθμό Π-3.
4. "Θέσεις διαβάσεων Πεζών-Οριζόντιες διαγραμμίσεις
οικισμού Μαλίων (άμεσες ρυθμίσεις), (εκτός εθνικού δικτύου)" με αριθμό Π-4.
5. "Προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οικισμού
Μαλίων (μελλοντικές ρυθμίσεις), Βόρειο Τμήμα (Οδός
Δημοκρατίας)" με αριθμό Π-5.
6. "Προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οικισμού
Μαλίων (μελλοντικές ρυθμίσεις) στην περιοχή ανάπλασης, Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση" με αριθμό Π-6
με ημερομηνία σύνταξης "Μάρτιος 2013 "που συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Χερσονήσου (βλέπε και συνημμένα).
16) Το 1553/20-05-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο
μας διαβιβάζεται ο πλήρης φάκελος του θέματος, μετά
από ανάθεση της αρμοδιότητας ελέγχου στη Δ/νση, με
την παραπάνω αναφερόμενη υπ’ αριθ. 563/09-03-2015
απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Κ..
17) Το 1248/10-06-2015 έγγραφο προς την Δ/νση Διοίκησης και η 7350/17-07-2015 απάντηση της Δ/νσης
Διοίκησης (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.: 1538/23-07-2015), σύμφωνα
με την οποία η 377/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου λήφθηκε νομότυπα.
18) Την 38431/26-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης: 'Έγκριση μελέτης
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κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ.
Νικολάου εντός του οικισμού Μαλίων του Δ. Χερσονήσου", με την οποία εγκρίνεται η (μόνιμη) κατακόρυφη και
οριζόντια σήμανση που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της ΠΕΟ Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου και στις
θέσεις συμβολών αυτής με το δημοτικό δίκτυο, όπως
προβλέπονται από την μελέτη του Δήμου, με κάποιες
διορθώσεις.
19) Την 2501/1/256-κα'/12-11-2014 απόφαση της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου: "Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις επί του οικισμού δ.δ Μαλίων Δήμου Χερσονήσου", με την οποία εγκρίνονται μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν την Π.Ε.Ο., τις συμβολές
αυτής με το δημοτικό δίκτυο και σε ρυθμίσεις επί της
επαρχιακής οδού Μαλίων-Κρασίου. Η απόφαση αυτή
εκδόθηκε σε συνέχεια της παραπάνω αναφερόμενης
38431/26-03-2014 απόφασης της Περιφέρειας Κρήτης,
και αφορά μέρος των ρυθμίσεων που αποφασίσθηκαν
με την 377/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
20) Την υπ’ αριθ. 65/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου (θέμα ΕΗΔ 5ο) με θέμα
"Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της ΠΕΟ
Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου εντός του οικισμού Μαλίων ."
21) Την 547/11-03-2015 απόφαση της Διεύθυνσης
ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 'Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε
τμήμα της Π.Ε.Ο 90 'Καστέλλι Χανίων - Σητείας' εντός
του οικισμού Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης."
(ΑΔΑ: 7ΒΣΥΟΡ1Θ-ΚΦΚ) με την οποία εγκρίνεται η εργοταξιακή σήμανση για να εκτελεστεί έργο ανάπλασης
όπως είχε αποφασιστεί με την αρ. 353/2013 απόφαση
του Δ.Σ Δήμου Χερσονήσου, με το οποίο υλοποιήθηκαν
πεζοδρόμια, διαβάσεις κτλ. που ζητείται να εγκριθούν
ως μόνιμες ρυθμίσεις με την παρούσα απόφαση. Η απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια της 65/2015 απόφασης του
Δ.Σ. Χερσονήσου (βλ. παραπάνω σχετ.).
22) Την 2501/1/275-δ΄/19-03-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου: "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δ.δ Μαλίων Δήμου Χερσονήσου",
με την οποία εγκρίνονται τα προσωρινά κυκλοφοριακά
μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου ανάπλασης της περιοχής. Η απόφαση
αυτή εκδόθηκε σε συνέχεια της παραπάνω αναφερόμενης 547/11-03-2015 απόφασης της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
23) Το 7500/26-04-2016 έγγραφο του Δήμου Χερσονήσου, με το οποίο μας αποστέλλονται αντίγραφα των
σχεδίων που συνοδεύουν την παραπάνω αναφερόμενη
38431/26-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Κρήτης (σχετ. 18), καθώς και αντίγραφα
της μελέτης που συνοδεύει την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
24) Το γεγονός ότι η μελέτη για τις ρυθμίσεις που ζητείται να εγκριθούν με την παρούσα απόφαση συντάχθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (ως καθ'
ύλην αρμόδια υπηρεσία), που διαθέτει εμπειρία σε παρόμοια θέματα και έχει γνώση των τοπικών συνθηκών
και προβλημάτων.
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25) Το γεγονός ότι από τους δημοτικούς δρόμους που
αφορά η παρούσα απόφαση δεν διέρχονται μέσα μαζικής μεταφοράς.
26) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση του μέρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου (377/2014) που αφορά τις
μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός του οικισμού
Μαλίων που δεν έχουν εγκριθεί ήδη με την 2501/1/256κα΄/12-11-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ηρακλείου, όπως περιγράφονται στην απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και στην τεχνική έκθεση και τα
σχέδια που την συνοδεύουν. Οι ρυθμίσεις που έχουν
εγκριθεί ήδη με την απόφαση της Αστυνομίας περιγράφονται στην αντίστοιχη απόφαση (βλέπε σχετ. 19 στο
προοίμιο).
Οι εν λόγω μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπισθούν
προβλήματα και να βελτιωθούν γενικά οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι
προβλέπονται μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων/πεζοδρομίων, υλοποίηση
διαβάσεων πεζών, ρυθμίσεις για θέματα στάθμευσης,
ταχύτητας κυκλοφορίας κτλ. Οι ρυθμίσεις στον πεζόδρομο της οδού Δημοκρατίας (νότιο τμήμα) θα ισχύσουν
αφού υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις που πρέπει να προηγηθούν (έργα οριοθέτησης οδοστρώματος), οι οποίες
θα πρέπει να εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές διαμόρφωσης και σήμανσης οδών
και πεζοδρομίων, και αφού ληφθούν υπόψη οι όροι και
περιορισμοί του σχετικού κανονισμού του πεζοδρόμου.
Λεπτομερής περιγραφή των εργασιών και των φάσεων
εφαρμογής τους υπάρχει στα παραπάνω αναφερόμενα
(Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Τεχνική Έκθεση και
Σχέδια).
Στις ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνονται οι απαραίτητες
εργοταξιακές σημάνσεις για την υλοποίηση των έργων,
για τις οποίες υπάρχουν ξεχωριστές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης και
της Υπηρεσίας (βλέπε υπ’ αριθ. 20, 21, 22 σχετ. στο προοίμιο της παρούσας).
Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ τοποθέτηση
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης,
χρήση κατάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (βλ.
προοίμιο της παρούσας) και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη την χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν
λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και
συντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ την σήμανση).
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3. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση σε άμεση γειτνίαση και εντός της υπόψη περιοχής η οποία έρχεται σε
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται με την παρούσα
μελέτη θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να τροποποιηθεί,
ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρανύχτα).
4. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η πρόσβαση όλων των
περιοίκων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε όλες
τις κατοικίες/ιδιοκτησίες/επιχειρήσεις της περιοχής.
5. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή του υπόψη έργου.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, που λόγω της ανάγκης
συνδυασμού των ρυθμίσεων με τις ρυθμίσεις που έχουν
ήδη εγκριθεί με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης, θα γίνει μετά από συνεννόηση με την αρμόδια
Αστυνομική Διεύθυνση.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή
εκτέλεση της όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς τους.
Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Επίσης κατά της
παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στα
Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθ. 37754
Απόφαση θήρας ορισμένου χρόνου.

(5)

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.δ. 86/1969 "Δασικός Κώδικας" (ΦΕΚ 7/Α΄) και
συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία
προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του
Ν. 177/1975 "Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 205/Α΄) όπου
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αναφέρεται ότι, αι δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απαγορευτικάς διατάξεις θήρας, μόνον κατόπιν αποφάσεων
του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευμένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν θεμάτων αφορώντων
την προστασίαν, διοίκησιν και διαχείρισιν του θηραματικού
πλούτου και της ασκήσεως της θήρας εν γένει.
2. Το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α΄) και συγκεκριμένα το άρθρο
280, παράγραφοι Ι και IV.
3. Το Ν. 3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 112/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την υπ’ αριθ. 414985/1985 κοινή υπουργική απόφαση
"Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας" (ΦΕΚ 757/
Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την υπ’ αριθ. 37338/1807/Ε103/2010 κοινή υπουργική απόφαση "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη
διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων /
ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 'Περί διατηρήσεως των άγριων
πτηνών' του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου
1979 όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/
ΕΚ" (ΦΕΚ 1495/Β΄).
6. Το Π.δ. 94/1993 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας" (ΦΕΚ 40/Α΄).
7. Το Π.δ. 142/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης" (ΦΕΚ 235/Α΄).
8. Την υπ’ αριθ. 4/06.02.2015 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄).
9. Το Ν. 4257/2014 "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείο Εσωτερικών" (ΦΕΚ 93/Α΄) και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Γ'-Θέματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Άρθρο 56.
10. Το υπ’ αριθ. 11675/10.02.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης.
11. Την υπ’ αριθ. 7223/14.09.2010 απόφαση του Διευθυντή Δασών Περιφέρειας (ΦΕΚ 1554/Β΄) με την οποία
απαγορεύτηκε η θήρα στην ίδια περιοχή αλλά σε έκταση
λίγο μεγαλύτερη για λόγους προστασίας, ανάπτυξης και
αναπαραγωγής της άγριας πανίδας της περιοχής για μία
πενταετία.
12. Την υπ’ αριθ. 6657/20.05.2016 πρόταση του Δασαρχείου Έδεσσας και την υπ’ αριθ. 6695/23.05.2016
θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
δέκα (10) χρόνια, και συγκεκριμένα από την έναρξη της
κυνηγετικής περιόδου 2016 - 2017 μέχρι και την λήξη
της κυνηγετικής περιόδου 2025 - 2026, στην περιοχή
του σημείου Μηδέν του ποταμού Λουδία στην Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, σε έκταση
εμβαδού 477,00 στρεμμάτων, της οποίας οι κορυφές
ορίζονται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:
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σημείο 1 χ = 365337,8018 ψ = 4509592,9437
σημείο 2 χ = 365384,4712 ψ = 4509358,6580
σημείο 3 χ = 367278,9843 ψ = 4509405,4195
σημείο 4 χ = 367305,6667 ψ = 4509664,9422
όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:20.000 το οποίο συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Περιγραφικά δε οριοθετείται ως ακολούθως:
Αρχίζει από το πρατήριο βενζίνης στην γέφυρα του
ποταμού Λουδία στο σημείο Μηδέν, με κατεύθυνση Νότια, περνάει τη γέφυρα και συνεχίζει σε απόσταση 240
μέτρων, εκεί στρίβει με κατεύθυνση Ανατολικά ακολουθώντας αγροτική οδό σε απόσταση 1900 μέτρων, στρίβει
με κατεύθυνση Βόρεια, διασχίζει κάθετα την κοίτη του
ποταμού σε απόσταση 170 μέτρων, συναντά αγροτική
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οδό την οποία ακολουθεί σε μήκος 90 μέτρων, εκεί στρίβει με κατεύθυνση Δυτικά, ακολουθεί την γραμμή του
ορίου των αναχωμάτων σε απόσταση 1.970 μέτρων και
καταλήγει στο σημείο εκκίνησης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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