
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί δημοτι-
κών οδών του δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτ/νιας 
σχετικά με τη διευκόλυνση κίνησης μαθητών-πε-
ζών εγγύς σχολικών μονάδων, όπως συζητήθηκαν 
στην 3η/2014 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με αριθμό Απόφασης 100/2014. 

2  Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί δημο-
τικών οδών του δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτ/νιας 
όπως συζητήθηκαν στην 5η/2013 Τακτική Συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 
Απόφασης 172/2013. 

3 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσι-
οδότησης υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη 
τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσι-
οδότησης υπογραφής στην Αντιπεριφερειάρχη 
τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 66328 (1)
  Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί δημο-

τικών οδών του δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτ/

νιας σχετικά με τη διευκόλυνση κίνησης μαθη-

τών-πεζών εγγύς σχολικών μονάδων, όπως συ-

ζητήθηκαν στην 3η/2014 Τακτική Συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό Απόφα-

σης 100/2014. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
2. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 280 και 283, πα-
ραγρ. 4, με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του 
π.δ.267/1998(ΦΕΚ195Α). 

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (ΦΕΚ 232Α/27.12.2010). 

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

5. Τον ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α) που αφορά την κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με το άρθρο 52 και τις 
τροποποιήσεις των διατάξεών του που περιλαμβάνονται 
στο ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α). 

6. Την αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 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 οδικής κυκλοφορίας. 

7. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302Β/ 
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπ.Με.Δι. με τίτλο 
« Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβά-
σεων στο αστικό περιβάλλον… στα πλαίσια βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας». 

8. Το αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 έγγραφο δι-
ευκρινίσεων - οδηγιών του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. και Ι., (ΑΔΑ: ΒΛ9Α-
ΟΡ1Φ-10Θ), όπως συμπληρώθηκε με το αριθμ. 
3487/130690/02.10.2014 έγγραφο επίσης του Γ.Γ. της 
ΑΔ/Π.Δ.Ε. και Ι. 

9. Το αριθμ. 221252/18.09.2017 έγγραφο διευκρινί-
σεων - οδηγιών του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Π.Δ.Ε. και Ι. (ΑΔΑ:ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034).

10. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο διευκρινί-
σεων του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Δ/νσης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νσης Οργάνωσης και Λει-
τουργίας ΟΤΑ. 

11. Την με αριθμ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/ 
26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και το αριθμ. 118604/29.05.2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/Π.Δ.Ε. και Ι. περί ανάληψης 
υπηρεσίας του Συντονιστή. 

12. Την με αριθμ. 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β/2017) από-
φαση του Συντονιστή της ΑΔ/Π.Δ.Ε. και Ι. με θέμα «Με-
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής…». 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014) που αφορά 
«ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί 
θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνο-
λικά το άρθρο 52 του ν.2696/1999.

14. Το αριθμ. 3042/8.10.2011 έγγραφο διευκρινίσεων 
της ΔΜΕΟ του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., που αφορά κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.3463/2006. 

15. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 Εγκύκλιο της 
Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υπ.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37X1-2YA). 

16. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

17. Τον ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63Α/22.03.2012) «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». 

18. Τον ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102Α/29.04.2013) «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφορικών ρυθμίσεων λιμένων». 

19. Η αριθμ. 7570/24.02.2014 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου στα πρακτικά 
της 3ης/2014 Συνεδρίασης της ΕΠΖ και του ΔΣ για τις 
προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

20. Η αριθμ. 27/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Αγρινίου από το πρακτικό της 
3ης/2014 Συνεδρίασης επί των αιτήσεων για κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις. 

21. Η αριθμ. 100/2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου από το πρακτικό της 
3ης/2014 Συνεδρίασης επί των αιτήσεων για κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις. 

22. Ο αριθμ. 51456/2516/07.05.2014 έλεγχος νομιμό-
τητας της αριθμ. 100/2013 απόφασης του ΔΣ Αγρινίου 
της Δ/νσης Διοίκησης/ Τμήματος Διοικητικού Οικονο-
μικού Αιτ/νιας. 

23. Το αποδεικτικό δημοσίευσης της 3ης/2014 Συνε-
δρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. 

24. Το γεγονός ότι με τις παρούσες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται η κίνηση των ΑΜΕΑ αλλά 
και των μέσων μαζικής μεταφοράς όπως βεβαιώνεται 
στην 100/2014 ΑΔΣ. 

25. Την αριθμ. 3485/130687/02.10.2014 Απόφαση 
Έγκρισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί δημοτικών 
οδών του δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτ/νιας σχετικά με 
τη διευκόλυνση κίνησης μαθητών-πεζών εγγύς σχολι-
κών μονάδων, όπως συζητήθηκαν στην 3η/2014 Τακτική 
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό Από-
φασης 100/2014, του Γενικού Γραμματέα ΑΔ/ΠΔΕ και Ι η 
οποία δε δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. 

26. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δε προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. 

27. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, αποφασί-
ζουμε:

Την κατ’ ελάχιστον έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων, λόγω του επείγοντος, των θεμάτων 10, 12 και 13 

που προτείνονται, και αφορούν αιτήματα κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων επί δημοτικών οδών του Δήμου Αγρινίου 
για την ασφαλή διέλευση μαθητών-πεζών. Η εν λόγω 
έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γίνεται με τις 
εξής προϋποθέσεις: 

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 100/2014 Απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου εγκρίνοντας 
τις προτεινόμενες 10,12 και 13 θεματικές κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις οι οποίες αντίστοιχα αφορούν τις εξής 
ρυθμίσεις: 

Α. Την τοποθέτηση κάθετης σήμανσης για αναγγελία 
κινδύνου λόγω συχνής κίνησης παιδιών σχολείου (Κ-16) 
πριν το σχολείο (3ο Γυμνάσιο Αγρινίου) για επισήμανση 
των οδηγών των οχημάτων για την κίνηση παιδιών λόγω 
σχολείου. 

Β. Την τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος 
εγκάρσια στην οδό Φιλελλήνων πριν τη διάβαση πεζών 
και μετά τη πινακίδα Κ-16 ώστε ο θόρυβος και η δόνηση 
των ελαστικών να επιστήσει τη προσοχή των οδηγών για 
τη διάβαση των πεζών λόγω σχολείου. 

Γ. Την τοποθέτηση κάθετης σήμανσης αναγγελίας κιν-
δύνου, λόγω συχνής κίνησης μαθητών λόγω σχολείων, 
αθλοπαιδιών κ.λπ. (Κ-16) σε δημοτική οδό (κεντρική οδό 
πρόσβασης προς τον οικισμό της Λεπενούς) και από τις 
δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας διότι λόγω της συχνής 
κίνησης των μαθητών προς τα σχολεία καθίσταται ανα-
γκαία η προειδοποιητική αναγγελία κινδύνου για του 
διερχόμενους οδηγούς. 

Δ. Την τοποθέτηση κάθετης σήμανσης αναγγελίας κιν-
δύνου, λόγω συχνής κίνησης μαθητών λόγω σχολείων, 
αθλοπαιδιών κ.λπ. (Κ-16) σε δημοτικές οδούς: i) στην 
κεντρική οδό πρόσβασης προς τον οικισμό της Λεπε-
νούς στη διασταύρωση προς παιδικό σταθμό Λεπενούς 
και από τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας διότι λόγω 
της συχνής κίνησης των μαθητών προς τo σχολείo κα-
θίσταται αναγκαία η προειδοποιητική αναγγελία κινδύ-
νου για του διερχόμενους οδηγούς και ii) στη δημοτική 
οδό πρόσβασης προς το παλαιό δημοτικό σχολείο όπου 
στεγάζονται τα νηπιαγωγεία στον οικισμό Λεπενούς και 
από τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας διότι λόγω της 
συχνής κίνησης των μαθητών προς τo σχολείo καθίστα-
ται αναγκαία η προειδοποιητική αναγγελία κινδύνου για 
του διερχόμενους οδηγούς. 

2. 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. 

3. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και με 
την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανά-
κλησή της. 

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

5. Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου (Δ/
νση Τεχνικών Υπηρεσίων) να προβεί άμεσα στην εφαρμο-
γή των διατάξεων της αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 
(ΦΕΚ2302Β/16.09.2013) Απόφασης του Υπουργού Υπ.Με.
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Δι. με τίτλο « Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον… στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας». Συγκεκριμένα να 
συνταχθούν μελέτες για παρεμβάσεις και ρυθμίσεις σε 
περιοχές σχολικών συγκροτημάτων που εμπεριέχονται 
στις τεχνικές οδηγίες της ανωτέρω απόφασης. 

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τους προαναφε-
ρόμενους λόγους ένα τρίμηνο από την ημερομηνία 
έκδοσής της. Με την υποχρέωση υποβολής εκ’ νέου θε-
ωρημένης, από την οικεία δημοτική Τεχνική Υπηρεσία, 
κυκλοφοριακής μελέτης με τη σχετική Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις νέες τεχνικές 
προδιαγραφές (τοπογραφικό με πλάτη οδών, θέση και εί-
δος πινακίδων, διαγραμμίσεων και λοιπών στοιχείων ευ-
ρύτερης περιοχής σχολικού συγκροτήματος), της αριθμ. 
ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302Β/16.09.2013) από-
φασης του Υπουργού Υπ.Με.Δι. 

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. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Πάτρα, 30 Μαρτίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
Χωρ/κης και Περ/κης Πολ/κής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Ι

Αριθμ. 67469 (2)
    Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί δημο-

τικών οδών του δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτ/νιας 

όπως συζητήθηκαν στην 5η/2013 Τακτική Συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 

Απόφασης 172/2013. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
2. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 280 και 283, πα-
ραγρ.4, με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του 
π.δ.267/1998 (ΦΕΚ 195Α). 

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (ΦΕΚ 232Α/27.12.2010). 

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

5. Τον ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α) που αφορά την κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με το άρθρο 52 και τις 

τροποποιήσεις των διατάξεών του που περιλαμβάνονται 
στο ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α).

6. Την αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 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 οδικής κυκλοφορίας. 

7. Το αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 έγγραφο δι-
ευκρινίσεων - οδηγιών του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. και Ι., (ΑΔΑ: ΒΛ9Α-
ΟΡ1Φ-10Θ), όπως συμπληρώθηκε με το αριθμ. 
3487/130690/02.10.2014 έγγραφο επίσης του Γ.Γ. της 
ΑΔ/Π.Δ.Ε. και Ι. 

8. Το αριθμ. 221252/18.09.2017 έγγραφο διευκρινί-
σεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Π.Δ.Ε. και Ι. (ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034). 

9. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο διευκρινίσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Δ/νσης Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ. 

10. Την με αριθμ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/ 
26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και το αριθμ. 118604/29.05.2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/Π.Δ.Ε. και Ι. περί ανάληψης 
υπηρεσίας του Συντονιστή. 

11. Την με αριθμ. 130479/2017 (ΦΕΚ 2113/Β΄/2017) 
απόφαση Συντονιστή της ΑΔ/Π.Δ.Ε. και Ι. με θέμα «Με-
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής...». 

12. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014) που αφορά 
«ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί 
θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνο-
λικά το άρθρο 52 του ν.2696/1999. 

13. Το αριθμ. 3042/8.10.2011 έγγραφο διευκρινίσεων 
της ΔΜΕΟ του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., που αφορά κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.3463/2006. 

14. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 Εγκύκλιο της 
Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υπ.Με.Δι., (ΑΔΑ: Ω37X1-2YA). 

15. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

16. Τον ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63Α/22.03.2012) «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. Τον ν.4150/2013(ΦΕΚ 102Α/29.04.2013) «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφορικών ρυθμίσεων λιμένων». 

18. Το αριθμ. 87616/15.10.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου με το οποίο 
βεβαιώνεται ότι οδοί επί των οποίων προτείνονται οι 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι δημοτικοί, δεν επηρε-
άζουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και υποστηρίζουν-
διευκολύνουν τις ανάγκες των ΑΜΕΑ. 

19. Οι αριθμ. 9989,14413,9191/14.03.2013, 84843/ 
25.09.2012, 15187/01.03.2013, 97880/20.03.2013, 1026
51,73349,93741,82489/20.03.2013, 18046/27.02.2013, 
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8459/14.03.2013, 73714/18.09.2012, 106478/ 17.12.2012 
και 101127/06.12.2012 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις. 

20. Η αριθμ. 14/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Αγρινίου από το πρακτικό της 
3ης/2013 Συνεδρίασης επί των αιτήσεων για κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις. 

21. Η αριθμ. 172/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου από το πρακτικό της 
5ης/2013 Συνεδρίασης επί των αιτήσεων για κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις. 

22. Ο αριθμ. 8841/4635/14.08.2013 έλεγχος νομιμότη-
τας της αριθμ. 172/2013 απόφασης του ΔΣ Αγρινίου της 
Δ/νσης Διοίκησης/ Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού 
Αιτ/νιας. 

23. Το αριθμ. 2764/104347/11.09.2013 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα της ΑΔ/Π.Δ.Ε. και Ι. 

24. Την αριθμ. 2040/72115/06.06.2014 απόφαση 
Έγκρισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί δημοτικών 
οδών του δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτ/νιας όπως συζητή-
θηκαν στην 5η/2013 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με αριθμό Απόφασης 172/2013, του Γενικού 
Γραμματέα ΑΔ/Π.Δ.Ε. και Ι. η οποία δε δημοσιεύθηκε σε 
ΦΕΚ. 

25. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δε προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογι-
σμού. 

26. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, αποφασί-
ζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των θε-
μάτων 4, 5 και 8 που αφορούν αιτήματα κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων επί δημοτικών οδών του Δήμου Αγρινίου. 

Η εν λόγω έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
αφορά δεκαπέντε (15) αιτήματα εκ των οποίων, στα 
αριθμ. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12 και 13 υπάρχει αρνητική 
απόφαση του Δ.Σ., ενώ τα αριθμ. 11, 14 και 15 αφορά 
οδούς που συμβάλουν-επηρεάζουν την Ε.Ο. Αγρινίου-
Καρπενησίου ή την περιμετρική οδό (που δεν είναι δη-
μοτική) είτε βρίσκονται σε διασταύρωση με επαρχιακή 
οδό και συνεπώς δεν εγκρίνονται ή ο Γενικός Γραμμα-
τέας ΑΔ/Π.Δ.Ε. και Ι. είναι αναρμόδιος, ενώ τέλος για τις 
περιπτώσεις των αριθμ. 4,5 και 8 θεμάτων οι εγκρίσεις 
γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 172/2013 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου εγκρίνοντας 
τις προτεινόμενες 4, 5 και 8 θεματικές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οι οποίες αντίστοιχα αφορούν τις εξής ρυθ-
μίσεις: 

1.1. (4ο θέμα) Την χωροθέτηση νέων θέσεων στάθ-
μευσης δικύκλων στις παρακάτω οδούς με ανάλογη 
οριζόντια και κάθετη σήμανση: 

1.1.1. Οδός Ζωοδόχου Πηγής: Μεταξύ πεζοδρομίου 
Καραϊσκάκη και της οδού Σουλίου πλην των 5μ. από την 
τομή του Ο.Τ. 

1.1.2. Οδός Καζαντζή: Στο τέρμα της οδού Καζαντζή με 
την οδό Τσικνιά στην αριστερή πλευρά της οδού. 

1.1.3. Οδός Σουλίου: Στην υπάρχουσα διαγράμμιση, 
στην διασταύρωση με την οδό 11ης Ιουνίου, πλην των 
5μ. από την τομή του Ο.Τ. καθώς και της διαγράμμισης 
του χώρου στάσης της αστικής συγκοινωνίας. 

1.1.4. Πλατεία Ειρήνης: Στον χώρο φορτοεκφόρτωσης 
μπροστά από το φαρμακείο Σκαλτσά. 

1.1.5. Οδός Καραπά (έναντι των γραφείων Δημοτικής 
Αστυνομίας): μεταξύ των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευ-
σης και της απόστασης των 5μ. από την τομή του Ο.Τ. 
(διασταύρωση με οδό Δήμου Τσέλιου). 

1.2. (5ο θέμα) Την τοποθέτηση κάθετης σήμανσης 
στην οποία θα αναγράφεται «Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Αγρινίου – ΠΡΟΣΟΧΗ Είσοδος Έξοδος Οχημάτων» στη 
οδό Ευτυχίας Καλύβα πριν τη Πυροσβεστική υπηρεσία 
Αγρινίου προκειμένου τα οχήματα που κινούνται στην 
οδό να πληροφορούνται τη θέση της. 

1.3. (8ο θέμα) Την μετατόπιση της θέσεως στάθμευσης 
του αριθμ. ΑΙΝ1491 (ΑμεΑ) που βρίσκεται στην οδό Πά-
νου Σούλου (Ο.Τ.118) λόγω δημιουργίας εισόδου - εξό-
δου για τον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων. Η νέα θέση 
θα χωροθετηθεί μεταξύ της εισόδου – εξόδου της επι-
χείρησης και της υπάρχουσας θέσης φορτοεκφόρτωσης 
με ανάλογη κάθετη και οριζόντια σήμανση οριοθέτησης 
της θέσης ΑμεΑ. 

2. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφο-
ριακής ρύθμισης να γίνει μέριμνα έτσι ώστε να μην 
επηρεαστούν οι υπηρεσίας των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς. 

3. Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν πρέ-
πει να επηρεάζει τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ). 

4. 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. 

5. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς ,καθώς και με 
την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανά-
κλησή της. 

6. 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. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 2 Απριλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
Χωρ/κης και Περ/κης Πολ/κής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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 Αριθμ. οικ. 183523(2483) (3)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσι-

οδότησης υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη 

τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 160, 186, 282 και 

283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87/Α΄/07.06.2010), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 131/Α΄/ 28.06.2006)

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν.2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ. 45/Α΄/ 
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις αριθμ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/Β΄/30.12.2016), με τις 
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, ΦΕΚ. 
226/Α΄/27.12.2010).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ. 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Την αριθμ. Γ.ΠΚΜ/οικ. 844/26-03-2018 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεσης τομέων ευθύνης (ΦΕΚ 
1266/τ.Β΄/10-04-2018).

7. Την αριθμ. 30110(385)/27.01.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων 
και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 
(ΦΕΚ. 390/Β΄/10.02.2017), όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 243018(3917)/16.06.2017 απόφαση και ισχύει
(ΦΕΚ. 2187/Β΄/27.06.2017).

8. Την αριθμ. 30194(391)/27.01.2017 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (ΦΕΚ. 322/τ.Β΄/07.02.2017), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθμ. 243022(3918)/16.06.2017 από-
φαση και ισχύει (ΦΕΚ. 2172/τ.Β΄/26.06.2017).

9. Την αριθμ. 26/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους.

10. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α) Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα 
ευθύνης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

1. Την έκδοση απόφασης για την αλλαγή έδρας επι-
βατηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης, κατά το άρθρο 3 
παρ. 2 του ν. 3109/2003, εφόσον η αλλαγή έδρας πραγ-
ματοποιείται από μία Περιφερειακή Ενότητα σε άλλη της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Τη χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύμων εταιρει-
ών και συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες επιβατηγών δη-
μοσίας χρήσης εφόσον οι ιδιοκτήτες προέρχονται από 
περισσότερες της μίας Περιφερειακής/Μητροπολιτικής 
Ενότητας.

3. Τα θέματα λειτουργίας, εκμετάλλευσης, παραχώρη-
σης και γενικότερα διαχείρισης των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από απόφα-
ση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. Την ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθειών, 
υπηρεσιών, εργασιών, προγραμματικών κλπ.) τομέα 
ευθύνης Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορούν 
σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες/Μη-
τροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επι-
τροπές της Π.Κ.Μ επί θεμάτων Μεταφορών και Επικοινω-
νιών που αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερει-
ακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελε-
γκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις και λοιπούς Φορείς, επί θεμάτων Μεταφορών 
και Επικοινωνιών που αφορούν σε περισσότερες της μίας 
Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή 
στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Την έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας/άσκη-
σης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας 
τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ Ε. Κ, όπως 
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010 
και αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές 
Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν ανατίθενται 
με διάταξη νόμου σε άλλο διοικητικό /υπηρεσιακό/ συλ-
λογικό όργανο.

8. Τους ελέγχους τήρησης εφαρμογής της Εθνικής και 
Ενωσιακής νομοθεσίας επί θεμάτων Μεταφορών και 
Επικοινωνιών που αφορούν σε περισσότερες της μίας 
Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή 
στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Τη συγκρότηση επιτροπών/κλιμακίων ή ομάδων 
εργασίας για δραστηριότητες του τομέα Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, καθώς και τον ορισμό μελών αυτών 
προερχομένων από υπηρεσίες περισσοτέρων της μίας 
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Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας ή/και λοιπούς 
φορείς της ΠΚΜ ή από μία Περιφερειακή/Μητροπολιτική 
Ενότητα και φορέα άλλης Περιφερειακής/Μητροπολιτι-
κής Ενότητας.

10. Την επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων 
που αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές 
Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του τομέα ευθύνης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

11. Τη συμμετοχή των υπαλλήλων του γραφείου Αντι-
περιφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών σε εκπαι-
δευτικά προγράμματα/σεμινάρια του εσωτερικού.

12. Τον ορισμό υπαλλήλων του γραφείου Αντιπεριφε-
ρειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως υπεύθυνων 
για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και τη βεβαί-
ωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και τον ορισμό 
υπαλλήλων για την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτο-
κόλλου, την επικύρωση αντιγράφων και τη διακίνηση 
εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμου.

Β) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξε-
ων και εγγράφων, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον 
Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών για:

1. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό 
των υπαλλήλων που υπηρετούν στο γραφείο Αντιπερι-
φερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Γ) Τελικές διατάξεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η ενό-

τητα Α.2) της αριθμ. 30194(391)/27.01.2017 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας όπως προ-
στέθηκε με την αριθμ. 243022(3918)/16.06.2017 απόφα-
σή του. Κατά τα λοιπά η αριθμ. 30194(391)/27-01-2017 
απόφαση παραμένει σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Ι

     Αριθμ. οικ. 183528(2484) (4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσι-

οδότησης υπογραφής στην Αντιπεριφερειάρχη 

τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113,159,160,186, 282 και 

283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006)

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν.2690/1999  
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις αριθμ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./Β΄/30.12.2016), με 
τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010,
ΦΕΚ 226/Α΄/ 27.12.2010)

5. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».

6. Την αριθμ. Γ.ΠΚΜ/735/16-03-2018 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί αποδοχής 
παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου Θεοφάνη 
Παπά του Αστερίου από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας. (ΦΕΚ 190/Υ.Ο.Δ.Δ/04-04-2018).

7. Την αριθμ. Γ.ΠΚΜ/οικ. 844/26-03-2018 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορι-
σμού Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεσης τομέων ευθύνης
(ΦΕΚ 1266/τ. Β/10-04-2018).

8. Την αριθμ. 30110(385)/27.01.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ. 
390/Β΄/10.02.2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
243018(3917)/16.06.2017 απόφαση και ισχύει (ΦΕΚ 
2187/Β΄/27.06.2017).

9. Την αριθμ. 30197(392)/27.01.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ. 229/τ.Β/01.02.2017).

10. Την αριθμ. 26/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

11. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10-10-2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

12. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:
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Α) Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυν-
σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Αντιπεριφερειάρχη 
τομέα ευθύνης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

1. Τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα για τη 
γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία όταν αφορούν 
περισσότερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες ή το σύ-
νολο της ΠKM.

2. Τη χάραξη πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και τη 
συμμετοχή στις διαδικασίες υλοποίησης, παρακολού-
θησης και αξιολόγησης σχετικών μέτρων και δράσεων 
εφαρμογής στην ΠKM.

3. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και 
δράσεων, επιχειρηματικών αποστολών και συνεργασιών 
για την προβολή, ανάδειξη και προώθηση προϊόντων 
φυτικής, ζωικής παραγωγής και προϊόντων μεταποίησης 
αυτών.

4. Την εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθε-
σία όταν αφορούν περισσότερες της μιας Περιφερειακές 
Ενότητες ή το σύνολο της ΠKM.

5. Τις διμερείς επαφές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με 
αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, Περιφέρειες για την 
προώθηση των προϊόντων που παράγονται στα διοικη-
τικά όρια της ΠΚΜ.

6. Την προώθηση στενής συνεργασίας με διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς.

7. Την εκπόνηση του προγράμματος προβολής αγρο-
διατροφικών προϊόντων.

8. Την ανάδειξη περιπτώσεων άυλης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς στον αγροδιατροφικό τομέα.

9. Την παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προ-
στατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και 
ζωικής προέλευσης.

10. Τη δημοσίευση και επικαιροποίηση, μετά από έν-
σταση, πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων 
προς ένταξη στα υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020.

11. Την αναγνώριση περιπτώσεων ανωτέρας βίας επί 
των αιτήσεων ένταξης στα υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 
2014-2020.

12. Την εποπτεία, το συντονισμό και την αξιολόγηση 
της εφαρμογής προγραμμάτων επιτήρησης, ελέγχου, 
παρακολούθησης, εκρίζωσης, εξάλειψης και καταπο-
λέμησης νόσων των ζώων που αφορούν περισσότερες 
της μιας Περιφερειακές Ενότητες ή το σύνολο της ΠΚΜ.

13. Τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας 
υγείας που αφορά περισσότερες της μιας Περιφερειακές 
Ενότητες ή το σύνολο της ΠΚΜ.

14. Τη μέριμνα για την υγεία και προστασία του ζωικού 
κεφαλαίου που αφορά περισσότερες της μιας Περιφε-
ρειακές Ενότητες ή το σύνολο της ΠΚΜ.

15. Την πρόληψη, διάγνωση, επιτήρηση και καταπο-
λέμηση νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, που 
αφορά περισσότερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες 
ή το σύνολο της ΠΚΜ.

16. Τη μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την 
προστασία και την εμπορία των ζώων συντροφιάς, που 
αφορούν περισσότερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες 
ή το σύνολο της ΠΚΜ.

17. Τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των 
ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων όταν αφορούν περισσό-
τερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες ή το σύνολο της 
ΠΚΜ.

18. Τα θέματα πολιτικής γης όταν αφορούν περισσό-
τερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες ή το σύνολο της 
ΠΚΜ.

19. Την εισήγηση για τη δημιουργία και τη θεσμοθέ-
τηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλι-
εργειών σε θαλάσσια περιοχή της Π.Κ.Μ.

20. Τον καθορισμό απαγορευτικής περιόδου αλιείας 
για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυ-
σμών στα ποτάμια και σε όλα τα ρέοντα ύδατα της Π.K.M.

21. Τη συγκρότηση β' βάθμιας επιτροπής αναγνώρισης 
Ομάδων Παραγωγών.

22. Την ίδρυση ιχθυοσκάλων, τον καθορισμό της έδρας 
αυτών και τη γνωμοδότηση για την κατασκευή έργων 
εκσυγχρονισμού τους.

23. Τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων διαχείρισης 
ζωικών υποπροϊόντων σε όλα τα στάδια, παραγωγής 
τροφών για ζώα συντροφιάς, παραγωγής βιοαερίου και 
λιπασματοποίησης.

24. Την ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθει-
ών, υπηρεσιών, εργασιών, προγραμματικών κλπ.) τομέα 
ευθύνης Αγροτικής Οικονομίας που αφορούν στις υπη-
ρεσίες Έδρας, σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές 
Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

25. Τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επι-
τροπές της Π.Κ.Μ επί θεμάτων Αγροτικής Οικονομίας 
που αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές 
Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

26. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, 
Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμέ-
νες Διοικήσεις και λοιπούς Φορείς, επί θεμάτων Αγροτι-
κής Οικονομίας που αφορούν σε περισσότερες της μίας 
Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή 
στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

27. Την έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας/
άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών αρμοδιό-
τητας τομέα Αγροτικής Οικονομίας που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ Ε. Κ, όπως 
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010 
και αφορούν σε υπηρεσία Έδρας και δεν ανατίθενται με 
διάταξη νόμου σε άλλο διοικητικό /υπηρεσιακό/ συλλο-
γικό όργανο.

28. Τους ελέγχους τήρησης εφαρμογής της Εθνικής και 
Ενωσιακής νομοθεσίας επί θεμάτων Αγροτικής Οικονο-
μίας υπηρεσιών Έδρας καθώς και θεμάτων που αφορούν 
σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες/Μη-
τροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.
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29. Τη συγκρότηση επιτροπών/κλιμακίων ή ομάδων 
εργασίας για δραστηριότητες του τομέα Αγροτικής 
Οικονομίας, καθώς και τον ορισμό μελών αυτών προ-
ερχομένων από υπηρεσίες περισσοτέρων της μίας Πε-
ριφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας ή/και λοιπούς 
φορείς της ΠΚΜ ή από μία Περιφερειακή/Μητροπολιτική 
Ενότητα και φορέα άλλης Περιφερειακής/Μητροπολιτι-
κής Ενότητας.

30. Την επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων 
που αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές 
Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του τομέα ευθύνης 
Αγροτικής Οικονομίας. 

31. Τη συμμετοχή των υπαλλήλων του γραφείου Αντι-
περιφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα/σεμινάρια του εσωτερικού.

32. Τον ορισμό υπαλλήλων του γραφείου Αντιπεριφε-
ρειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, ως υπεύθυνων για την 
επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και τη βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής, καθώς και τον ορισμό υπαλλή-
λων για την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, 
την επικύρωση αντιγράφων και τη διακίνηση εγγράφων 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις νόμου.

Β) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στην Αντι-
περιφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας για:

Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο γραφεία Αντιπεριφερει-
άρχη Αγροτικής Οικονομίας.

Γ) Τελικές διατάξεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπο-

ενότητα Α.2) της ενότητας Α) της αριθμ. 30197(392)/
27-01-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Κατά τα λοιπά η αριθμ. 30197(392)/27-01 -2017 από-
φαση παραμένει σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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