
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός νέας ζώνης εκγύμνασης κυνηγετικών 
σκύλων στην περιοχή «Χαραμίδα» Τ.Δ. Λουτρών, 
του Δήμου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου, περιοχής αρ-
μοδιότητας Δ/νσης Δασών Λέσβου και κατάργη-
ση της ζώνης εκγύμνασης των σκύλων στη θέση 
«Ουτζά-Καρά Τεπέ» Μυτιλήνης.

2 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφά-
σεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφε-
ρειάρχη, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που 
ορίστηκαν ως θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 56731 (1)
   Καθορισμός νέας ζώνης εκγύμνασης κυνηγετι-

κών σκύλων στην περιοχή «Χαραμίδα» Τ.Δ. Λου-

τρών, του Δήμου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου, περιο-

χής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λέσβου και 

κατάργηση της ζώνης εκγύμνασης των σκύλων 

στη θέση «Ουτζά-Καρά Τεπέ» Μυτιλήνης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 255 του 

ν.δ. 86/1969, (Α΄ 7) «Περί Δασικού Κώδικα» σχετικά με 
την εκγύμναση των σκύλων δεικτών και ερευνητών όπως 
τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 εδάφιο α του άρθρου 57 
του ν. 2637/1998 (Α΄ 200).

2) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 257 του 
ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) «Περί Δασικού Κώδικα».

3) Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 287 του 
ν.δ. 86/1969, (Α΄ 7) «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.δ. 996/1971 (Α΄ 192) 
που αφορά ποινές κατά των παραβαινόντων τις διατάξεις 
περί θήρας.

4) Τις διατάξεις του ν. 2240/1994 (Α’ 153) «Συμπλήρωση 
διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

5) Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 5 του 
ν. 4039/2012 (Α΄ 15) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέ-
σποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από 
την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 
σκοπό» αναφορικά με τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών δε-
σποζόμενου ζώου συντροφιάς (εκπαίδευση-εκγύμναση 
κ.λπ.), ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3(Δ) 
του άρθρου 46 του ν. 4235/2014, (Α΄ 32) περί «Διοικητι-
κών Μέτρων κ.λπ.».

6) Τις διατάξεις του σημείου 7 του σχετικού πίνακα του 
άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) όπως αναριθμήθηκε 
σε σημείο 8 με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 46 
του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) περί «Διοικητικών Μέτρων κ.λπ.» 
καθώς και τις διατάξεις του σημείου 9 του ιδίου πίνακα 
και της ίδιας διάταξης.

7) Τις διατάξεις των άρθρων 280 και 283 παρ. 3 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

9) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

10) Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (Α’ 40) «περί καθορι-
σμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού 
επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

11) Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 περί «Οργανισμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236 Α΄).

12) Τη με αριθμ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ: 
7Ι364653Π8-2ΙΨ) εγκύκλιο «Δημοσίευση στο Φύλλο Εφη-
μερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) των Δασικών Απαγο-
ρευτικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ.), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
66 του ν.δ. 86/1969».

13) Τη με αριθμ. 78161/31-12-2018 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./ 31-12-2018) 
με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστά-
μενος της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλο-
ντικής Πολιτικής, ορίστηκε να ασκεί τα καθήκοντα του 
Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14) Τη με αριθμ. πρωτ. 34817/2017 (ΦΕΚ 2131Β΄/
21-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγρο-
τικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
αυτής».

15) Την αριθμ. 105190/5421/6-11-2001 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας περί «Εκγύμνασης Κυνηγετικών 
Σκύλων».

16) Τα με αριθμ. 151715/2087/10-05-1984 και 166838/ 
1752/24-05-1985 έγγραφα του Υπ. Γεωργίας.

17) Τη με αριθμ. 2162/1-7-1999 απόφαση της Δ/νσης 
Δασών Λέσβου με την οποία καθορίστηκε η ζώνη εκ-
γύμνασης των σκύλων στη θέση «Ουτζά-Καρά Τεπές» 
Δ.Δ. Μυτιλήνης Ν. Λέσβου, εμβαδού 362 στρεμμάτων.

18) Τον καθορισμό εκ νέου ζώνης εκγύμνασης των 
σκύλων στην περιοχή του Δήμου Μυτιλήνης, διότι 
όπως προκύπτει από τα αριθμ. 769/26-10-2016 και 688/
5-9-2016 έγγραφα του Ιδρύματος «Φιλανθρωπικά Κατα-
στήματα Μυτιλήνη» η έκταση του υφιστάμενου ΖΕΣ στη 
θέση «Ουτζά-Καρά Τεπές» Δ.Μυτιλήνης, εμβαδού 362 
στρεμμάτων, διαχειρίζεται ως βοσκότοπος από ιδιώτη 
μισθωτή και ο οποίος δεν συναινεί για την εκγύμναση 
των σκύλων στη συγκεκριμένη ζώνη.

19) Το με αριθμ. 85616/29-11-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Δασών Λέσβου με το οποίο εισηγείται την κα-
τάργηση του ΖΕΣ στη θέση «Ουτζά-Καρά Τεπές» Δ. Μυ-
τιλήνης, εμβαδού 362 στρεμμάτων.

20) Το με αριθμ. 90509/201-12-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Αι. 
με το οποίο συμφωνεί για την κατάργηση του υφιστάμε-
νου ΖΕΣ εφόσον προταθεί νέα ΖΕΣ στην περιοχή που να 
εξυπηρετεί το σκοπό των ΖΕΣ κατ’ εφαρμογή των διατά-
ξεων του άρθρου 257 παρ. 4 του ν. 86/1969.

21) Τα με αριθμ. 20/13-02-2017, 131/18-04-2019 έγ-
γραφα του Κυνηγετικού Συλλόγου Μυτιλήνης με τα 
οποία αιτείται τον καθορισμό εκ νέου ζώνης εκγύμνασης 
σκύλων στην περιοχή «Χαραμίδα» Δήμου Μυτιλήνης.

22) Το με αριθμ. 575/27-7-2017 έγγραφο του Ιδρύ-
ματος Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης με το 
οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμ. 1227/3310/5-4-2017 
πρακτικό του Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων 
και με το οποίο συναινεί για την εγκατάσταση της ζώνης 
εκγύμνασης των σκύλων στη συγκεκριμένη περιοχή.

23) Το με αριθμ. 53764/01-10-2019 έγγραφο της 
Δ/νσης Δασών Λέσβου με το οποίο εισηγείται τον καθο-
ρισμό εκ νέου ζώνης εκγύμνασης των σκύλων (ΖΕΣ) στη 
θέση «Χαραμίδα» Τ.Δ. Λουτρών, του Δήμου Μυτιλήνης, 
εμβαδού χιλίων 1.000 στρεμμάτων, η οποία πληροί τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην αριθμ. 105190/ 
5421/06-11-2001 διαταγή του Υπ. Γεωργίας και τις δια-
τάξεις του άρθρου 257 παρ. 4 του ν.δ. 86/1969.

24) Τις ανάγκες εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων 
στην περιφέρεια της Νήσου Λέσβου με σκοπό την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση όλων των κυνηγών κατόχων κυνηγε-
τικών σκύλων (Δεικτών - Ιχνηλατών).

25) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τον καθορισμό ζώνης εκγύμνασης σκύλων κυνηγιού 
(δεικτών-ιχνηλατών) (ΖΕΣ) στην περιοχή «Χαραμίδα» Τ.Δ. 
Λουτρών, του Δήμου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου, περιοχής 
αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λέσβου, εμβαδού 1.000 
στρεμμάτων όπως απεικονίζεται στο συνημμένο από-
σπασμα ορθοφωτοχάρτη έτους 2007 κλίμακας 1:15.000 
και επιτρέπουμε καθ’ όλο το έτος την εκγύμναση κυνηγε-
τικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυνα-
γωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο και ορίζονται 
με τα παρακάτω περιγραφόμενα όρια ως εξής:

Ξεκινά από το σημείο που συναντάται ο δρόμος από 
Χαραμίδα προς Αμαλή με ρέμα (σημείο 1 χ: 721840, 
ψ: 4322310), στη συνέχεια ακολουθεί βόρεια το δρόμο 
προς Αμαλή μέχρι σημείο που συναντά την διασταύρω-
ση Χαραμίδα - Αμαλή (σημείο 2 χ: 723123, ψ: 4322377). 
Από τη διασταύρωση αυτή ακολουθεί Β.Δ. τον κεντρικό 
δρόμο προς Αμαλή μέχρι τη διασταύρωση Πέδη - Αμαλή 
και από διασταύρωση αυτή ακολουθεί Ν.Α. το δρόμο 
προς Αμαλή (σημείο 3 χ: 722602, ψ: 4322691) μέχρι τη 
διασταύρωση Αμαλή - Κουρτερή-Ταξιάρχη (σημείο 4 
χ: 722584, ψ: 4323104). Στη συνέχεια ακολουθεί, δυτικά 
το δρόμο προς Ταξιάρχη μέχρι το σημείο που συναντά το 
ρέμα (σημείο 5 χ: 722181 ψ: 4323744). Τέλος, ακολουθεί 
νότια το ρέμα μέχρι το αρχικό σημείο που συναντάται ο 
δρόμος από Χαραμίδα προς Αμαλή με ρέμα (σημείο 1 
χ: 721928, ψ: 4322193).

Β. Την κατάργηση της με αριθμ. 2162/1-7-1999 από-
φασης της Δ/νσης Δασών Λέσβου, με την οποία καθο-
ρίστηκε η ζώνη εκγύμνασης των σκύλων στη θέση «Ου-
τζά-Καρά Τεπές» Δ.Δ. Μυτιλήνης Ν. Λέσβου, εμβαδού 
362 στρεμμάτων.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται 

καθ’ όλο το έτος, στην ανωτέρω περιγραφόμενη περιο-
χή όπως αυτή απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο στην 
παρούσα απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη έτους 2007, που 
καθορίζεται με την παρούσα απόφαση με τους ακόλου-
θους γενικούς όρους και περιορισμούς:

1) Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύ-
λων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που 
ορίζονται με την παρούσα.

2) Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους 
το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.

3) Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι 
ίδιοι οι κάτοχοι ή συνοδοί ή εκπαιδευτές ή κυνηγοί ή 
κυναγωγοί αυτών χωρίς κυνηγετικό όπλο.

4) Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγο-
ρεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, 
παγίδων κ.λπ.

5) Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε 
θηράματος στην παραπάνω περιοχή με σκοπό την εκ-
γύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 
Δασικής Υπηρεσίας.

6) Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστι-
κή ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφι-
κό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υπο-
χρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους 
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τους από τυχόν όχληση τους και θα λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι σκύλοι 
τους σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα των κτηνοτρόφων 
της περιοχής. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι, ως ανωτέρω, όταν 
προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματά τους.

7) Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα 
στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων 
τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται 
και κάθε ζημία προς τρίτους θα βαρύνει τον εκάστοτε 
κυνηγό ή κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύ-
μναση σκυλιά.

8) Ο Κυνηγετικός σύλλογος οφείλει να ενημερώσει τα 
μέλη του και υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτικές 
πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης σκύλων αρμοδιότη-
τας του με δικές του δαπάνες και σε συνεργασία με τη 
Δ/νση Δασών Λέσβου.

9) Η περιοχή αυτή οριοθετείται με συντεταγμένες στο 
προβολικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, που περιλαμ-
βάνεται στον πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της παρούσας.

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγετι-

κών σκύλων εκτός των εκτάσεων που προαναφέρονται, 

καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, τιμωρείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 287 
του ν.δ. 86/1969, (Α΄ 7) «Περί Δασικού Κώδικα» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις αναφερόμενες 
στο σημείο 7 του σχετικού πίνακα των διατάξεων της 
παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, (Α΄ 15) όπως 
ισχύουν σήμερα και του σημείου 9 του ίδιου πίνακα της 
ίδιας διάταξης εάν δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή 
από άλλες διατάξεις.

2. Η τήρηση της απόφασης αυτής ανατίθεται στα 
όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομί-
ας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289, παρ. 1, 
ν.δ. 86/1969), (Α΄ 7) και της Ομοσπονδιακής θηροφυ-
λακής.

3. Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από απόσπασμα 
ορθοφωτοχάρτη έτους 2007, όπου απεικονίζεται η ανω-
τέρω ζώνη εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων, κλί-
μακας 1:15.000 καθώς και από πίνακες συντεταγμένων.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της.

Ακολουθεί πίνακας συντεταγμένων κορυφών βασι-
ζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
(ΕΓΣΑ ΄87). 
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A/A X  
1 722567.3628 4322645.0679  
2 722576.6048 4322632.2232  
3 722663.2629 4322576.2940  
4 722685.7701 4322574.6236  
5 722723.9345 4322597.9514  
6 722742.3099 4322604.5178  
7 722756.3361 4322598.5850  
8 722791.4560 4322543.3471  
9 722850.8228 4322494.5602  

10 722860.2823 4322489.3187  
11 722883.2245 4322492.2562  
12 722898.4467 4322500.3778  
13 722920.4102 4322503.6034  
14 722935.6325 4322518.1184  
15 722952.7032 4322540.2943  
16 722957.8135 4322582.4572  
17 723063.2819 4322564.4285  
18 723078.9391 4322543.4046  
19 723067.0875 4322520.5952  
20 723086.6590 4322399.4057  
21 723075.1335 4322397.5626  
22 723027.7271 4322475.4372  
23 722998.8048 4322466.9124  
24 722974.9929 4322393.8762  
25 722955.3127 4322303.2145  
26 722964.4460 4322205.0648  
27 722987.4969 4322108.2399  
28 722989.3453 4322088.4833  
29 722957.5960 4322044.8804  
30 722932.1531 4322024.4326  
31 722907.2539 4322020.2278  
32 722880.5062 4322020.2278  
33 722840.9283 4322012.5671  
34 722765.4695 4322027.7158  
35 722746.0067 4322044.8228  
36 722737.9607 4322062.9667  
37 722610.0938 4322054.9028  
38 722594.1104 4322060.1443  
39 722545.5080 4322123.3886  
40 722532.4603 4322183.3498  
41 722516.4770 4322185.6538  
42 722457.1102 4322153.5132  
43 722408.9426 4322162.0379  
44 722399.1569 4322171.8299  
45 722332.2877 4322133.4110  
46 722327.3949 4322110.8895  

47 722315.2171 4322110.5439  
48 722295.9718 4322096.8928  
49 722214.2066 4322192.4505  
50 722188.4375 4322184.2714  
51 722149.8382 4322210.7672  
52 722121.0246 4322197.6345  
53 722094.4944 4322158.0060  
54 722051.1110 4322216.8727  
55 722019.1443 4322216.0663  
56 721991.7442 4322201.5512  
57 721952.8188 4322224.3607  
58 721923.3528 4322258.3444  
59 721860.8329 4322313.1792  
60 721835.9336 4322313.4672  
61 721833.2154 4322346.1261  
62 721842.0225 4322373.6587  
63 721864.3123 4322393.8762  
64 721863.0075 4322427.6295  
65 721831.5844 4322462.4197  
66 721800.1614 4322503.3730  
67 721770.0430 4322535.2831  
68 721729.2692 4322552.2174  
69 721623.6920 4322574.6812  
70 721663.4873 4322615.2313  
71 721670.9897 4322614.0217  
72 721686.5381 4322624.7352  
73 721691.8659 4322652.1526  
74 721690.8873 4322716.6641  
75 721814.1876 4322810.0330  
76 721868.4440 4322818.2122  
77 721923.7878 4322880.6501  
78 721935.5306 4322893.0916  
79 721949.9918 4322919.1842  
80 721945.5338 4322972.8670  
81 721951.2965 4322996.5404  
82 721978.6966 4323023.0362  
83 721991.9617 4323034.9593  
84 722018.8181 4323073.6662  
85 722025.0157 4323087.4901  
86 722056.4388 4323107.8228  
87 722114.1746 4323106.0948  
88 722155.8184 4323163.4640  
89 722251.1749 4323197.4477  
90 722261.7217 4323219.3931  
91 722279.8797 4323231.7770  
92 722323.0456 4323292.6598  
93 722355.7735 4323340.6402  
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94 722400.0267 4323368.0576  
95 722402.7450 4323364.7168  
96 722400.8966 4323342.8290  
97 722402.2013 4323327.5651  
98 722427.7530 4323267.1432  
99 722430.9062 4323248.1353  

100 722434.9292 4323212.9996  
101 722443.6276 4323190.6509  
102 722454.6094 4323172.2191  
103 722472.1150 4323152.4048  
104 722484.7277 4323138.2929  
105 722505.3865 4323123.0867  
106 722521.9135 4323114.5619  
107 722594.6541 4323094.5173  
108 722608.0279 4323084.0918  
109 722623.4676 4323036.0537  
110 722631.0788 4322994.9276  

111 722646.0835 4322947.6960  
112 722649.0193 4322933.8721  
113 722680.3336 4322925.8658  
114 722742.6361 4322843.8440  
115 722760.3591 4322814.2378  
116 722786.7806 4322745.3487  
117 722785.0409 4322739.1280  
118 722746.5504 4322719.5441  
119 722692.5114 4322679.3972  
120 722648.1494 4322664.5365  
121 722623.0327 4322666.2645  
122 722603.4612 4322674.0981  
123 722581.3890 4322699.4419  
124 722565.0794 4322685.9636  
125 722558.6643 4322672.1397  
126 722561.1651 4322656.4726  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 14 Οκτωβρίου 2019

Ο ασκών καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
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    Αριθμ. ΔΔ:οικ.4812 (2)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί απο-

φάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περι-

φερειάρχη, στους Περιφερειακούς Συμβούλους 

που ορίστηκαν ως θεματικοί Αντιπεριφερειάρ-

χες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 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΄/28.6.2006).

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 διατάξεις του π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 
237/τ. Α΄/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/
22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

6. Την αριθμ. 30/19 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Ροδόπης για την ανάδειξη των νέων περιφε-
ρειακών αρχών και Επικύρωση εκλογών.

7. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 26601/10-10-2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών περί μείωσης υπογραφών στις 
διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.

8. Την αριθμ. ΔΔ.οικ:4162/3-9-2019 απόφαση μας περί 
«Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης». (ΦΕΚ 694/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./4-9-2019).

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρους του κρατικού 
προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας. Ανατ. Μακεδονίας 
και Θράκης, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιο-
τήτων στους έξι (6) ορισθέντες θεματικούς Αντιπεριφε-
ρειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης.

1. Παρακολούθηση του σχεδιασμού, της επεξεργασί-
ας και της προώθησης θεμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ 
στους τομείς Γ. Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχα-
νίας, Δ. Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού (πλην 
Τουρισμού) και Η. Παιδείας - Πολιτισμού -Αθλητισμού 

(πλην Πολιτισμού - Αθλητισμού) του άρθρου 186 του 
ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

2. Παρακολούθηση του σχεδιασμού και της υλοποί-
ησης προγραμμάτων υποστήριξης των νεοφυών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίησης των ήπιων 
μορφών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερμία, 
αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της περ. 13 του Υποτομέα 
Γ. Ενέργειας του Τομέα Γ. Φυσικών Πόρων - Ενέργειας 
- Βιομηχανίας του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 όπως 
ισχύει ή αρμοδιότητας άλλων φορέων, δημόσιων ή ιδιω-
τικών, που προγραμματικά ανατίθενται στην Περιφέρεια.

3. Παρακολούθηση του σχεδιασμού και της υλοποίη-
σης προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προ-
ώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμά-
τωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων και ευπαθών 
ομάδων στο πλαίσιο των περιφερειακών, εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως περιγράφονται στην περ. 
1 του Τομέα Δ. Απασχόλησης -Εμπορίου - Τουρισμού του 
άρθρου 186 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

4. Συνεργασία - υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜΘ στο συντονισμό και την 
παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών 
μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, στην εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας τους και στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους.

5. Ο συντονισμός της λειτουργίας των αναπτυξιακών 
και άλλων επιχειρήσεων καθώς και των φορέων της Πε-
ριφέρειας, η συνεργασία με τις διοικήσεις τους προκει-
μένου να επιτευχθούν οι σκοποί τους σε αρμονία με τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις της Περιφέρειας ως θεσμού, 
η συνεργασία με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις και τους 
φορείς των ΟΤΑ Α΄ βαθμού ώστε να εναρμονιστούν οι 
στόχοι όλων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

6. Σε συνεργασία με τους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρ-
γες και τον Αντιπεριφερειάρτη Οικονομικών, τις Νομικές 
Υπηρεσίες και τους τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες, η 
καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας 
και η διατύπωση προτάσεων αξιοποίησής της.

7. Την παρακολούθηση και τον συντονισμό δράσεων 
που αφορούν την επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της 
«Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού». Ενδεικτι-
κά, ο σχηματισμός της συστάδας (cluster) των επιχειρή-
σεων που θα συνεργαστούν, η επικοινωνία και η συνερ-
γασία με αυτές και με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα 
που θα εμπλακεί ή θα συνδράμει στο σχετικό εγχείρημα.

Άρθρο 2
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

1. Την εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο προγραμμάτων για τον τουρι-
στικό σχεδιασμό, καθώς και την τουριστική ανάπτυξη και 
προβολή τις Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 
της περιφέρειας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45696 Τεύχος B’ 3953/29.10.2019

2. Τα έγγραφα προς το Υπουργείο Τουρισμού που 
αφορούν στην έγκριση συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις 
καθώς και στην παραγωγή όλων του ηλεκτρονικού και 
έντυπου τουριστικού υλικού (χάρτες, αφίσες, τσάντες 
κ.λπ.) και τις μακέτες για την κατασκευή περιπτέρου, 
όταν αυτό βρίσκεται εκτός του χώρου του Ε.Ο.Τ υπό τις 
οδηγίες του Περιφερειάρχη και παρακολούθηση της 
υλοποίησης.

3. Την εν γένει διαχείριση του τουριστικού υλικού.(Απο-
φάσεις συγκρότησης επιτροπών, κ.λπ).

Άρθρο 3
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας.

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των δράσεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, 
πλην των θεμάτων του τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού.

2. Εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σε Υπουργεία και Φορείς.

Άρθρο 4
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, 
Υποδομών και Μεταφορών.

1. Η παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντι-
κών όρων της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προ-
στασία του περιβάλλοντος.

2. Η παρακολούθηση της εξειδίκευσης των κατευθυ-
ντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο 
Περιφέρειας.

3. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Πε-
ριφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) στο πλαίσιο του αντίστοιχου Εθνικού Σχεδια-
σμού Διαχείρισης των Αποβλήτων.

4. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των Κανονισμών 
Διοίκησης και Λειτουργίας καθώς και των Σχεδίων Δια-
χείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σύμφωνα με την 
ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

5. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Τεχνικού 
Προγράμματος Έργων της ΠΑΜΘ.

6. Η παρακολούθηση της διαδικασίας κήρυξης ανα-
γκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέλεση Δημοσίων Έρ-
γων αρμοδιότητας Περιφέρειας.

Άρθρο 5
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Δι-
οίκησης και Διαφάνειας.

1. Παρακολούθηση και εποπτεία θεμάτων της Γενι-
κής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΑΜΘ, που 
αφορούν θέματα της Διοίκησης, του Οικονομικού, της 
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και 
θέματα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Άρθρο 6
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

1. Η άσκηση της αρμοδιότητας της προώθησης των 
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα με συμμετοχή 
σε εξειδικευμένες εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.

2. Ο συντονισμός και η εποπτεία των αρμοδιοτήτων 
που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτι-
κών έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων.

Άρθρο 7
Οι λοιπές αρμοδιότητες που αφορούν στο σύνολο των 

τομέων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης και οι οποίες και δεν έχουν μεταβι-
βασθεί από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκες στους ορισθέντες Περιφερειακούς Συμβού-
λους ως θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Π.Α.Μ.Θ., 
αυτές διατηρούνται από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και ασκούνται αποκλειστικά 
από αυτόν. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ουδεμία 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας ή του Περιφερειάρχη 
δεν γίνεται άνευ εντολής του.

Άρθρο 8
Από της δημοσιεύσεως της παρούσης, καταργείται 

κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση περί «Μεταβίβα-
σης άσκησης αρμοδιοτήτων επί εγγράφων και άλλων 
πράξεων» του Περιφερειάρχη, σε ορισθέντες Περιφερει-
ακούς Συμβούλους ως θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 14 Οκτωβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02039532910190008*
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