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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

2

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κορινθίας.

3

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κέρκυρας.

4

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Αχαΐας.

5

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Ζακύνθου.

6

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Ηλείας.

7

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

8

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Λακωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 146665
(1)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.»

Αρ. Φύλλου 298

4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.
5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».
6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».
8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ
285/τ.Α΄/19-12-2001) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ: 160/Α΄/08-08-2014) και
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015)) και
το άρθρο 62 του ν. 4403/16 (ΦΕΚ 125/Α/2016).
9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.
10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις»
11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
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13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).
14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
της Π.Ε. Κεφαλληνίας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε
η σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώνουμε:
Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της
Π.Ε. Κεφαλληνίας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την
Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ.
Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρτητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.
Η απόφαση αυτη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
I

Αριθμ. 146636
(2)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κορινθίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.».
4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.
5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

Τεύχος Δ’ 298/22.08.2018

6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».
8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015) και το
άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).
9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.
10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).
14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
της Π.Ε. Κορινθίας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η
σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώνουμε:
Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής
Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε.
Κορινθίας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ.
Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρτητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τεύχος Δ’ 298/22.08.2018
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Αριθμ. 146641
(3)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κέρκυρας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.»
4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21
του άρθρου 46του ν. 3220/2004.
5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».
6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».
8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015)) και
το άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).
9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.
10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
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13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).
14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
της Π.Ε. Κέρκυρας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η
σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώνουμε:
Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.), για την χωρική αρμοδιότητα της
Π.Ε. Κέρκυρας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α
ΑΕ.
Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρτητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
I

Αριθμ. 146648
(4)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Αχαΐας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.»
4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21
του άρθρου 46του ν. 3220/2004.
5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».
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6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».
8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015(ΦΕΚ 32/Α΄ 2015) και το
άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).
9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.
10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις»
11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).
14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
της Π.Ε. Αχαΐας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η σχετική
απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώνουμε:
Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.), για την χωρική αρμοδιότητα της
Π.Ε. Αχαΐας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ.
Εξαιρούνται οι περιοχές, όπου υπάρχει προγενέστερος
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρτητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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Αριθμ. 146652
(5)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Ζακύνθου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.»
4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.
5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».
6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».
8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015)) και
το άρθρο 62 του ν. 4403/16 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).
9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.
10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
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13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).
14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
της Π.Ε. Ζακύνθου, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η
σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώνουμε:
Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής
Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε.
Ζακύνθου, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ.
Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρτητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
I

Αριθμ. 146657
(6)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Ηλείας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.»
4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.
5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».
6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».
8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014)και
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015)) και
το άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).
9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.
10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).
14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
της Π.Ε. Ηλείας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η σχετική
απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώνουμε:
Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της
Π.Ε. Ηλείας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ.
Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρτητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

3298

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. 146661
(7)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.».
4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.
5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».
6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».
8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015) και το
άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).
9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.
10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
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13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).
14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η
σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώνουμε:
Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α
ΑΕ.
Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρτητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
I

Αριθμ. 146635
(8)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Λακωνίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.».
4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.
5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

Τεύχος Δ’ 298/22.08.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».
8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015) και το
άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).
9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.
10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
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13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).
14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
της Π.Ε. Λακωνίας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η
σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώνουμε:
Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της
Π.Ε. Λακωνίας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α
ΑΕ.
Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρτητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*04002982208180008*

