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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA).

2

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 138/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.

3

Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 261/2021 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης στα
πλαίσια του έργου: «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης (Εσωτερικό Δίκτυο)».

4

Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
υπ’ αρ. 50/2021 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. Δ. Λαρισαίων που αφορά «Κυκλοφοριακή ρύθμιση των
οδών Νικοτσάρα (από Yψηλάντου έως Λ. Κατσώνη), Κανάρη (από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη) και
διαμόρφωση πλατείας (μεταξύ των οδών 23ης
Οκτωβρίου, Yψηλάντου και Kανάρη).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 36077 ΕΞ 2021
(1)
Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184)
και, ιδίως, των άρθρων 84 και της παρ. 50 του άρθρου
107 του νόμου αυτού.
2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (A’ 134).

Αρ. Φύλλου 4796

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
Δ. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας "Διαδικασία αυθεντικοποίησης
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες" (ΦΕΚ 4798).
Ε. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων
του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω της αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που
εισέρχεται στο σύστημά τους.
ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 7676/13-4-2021, 8950/5-7-2021 και 6486/
18-2-2021 αιτήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
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βέρνησης, το υπ’ αρ. 5447/17-12-2020 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. 5652/8-1-2021 αίτημα της
ΗΔΙΚΑ, το υπ’ αρ. 8677/17-6-2021 αίτημα του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) και τα
υπ’ αρ. 7557/6-4-2021 και 7391/30-3-2021 αιτήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ζ. Τα υπ’ αρ. 15941/26-5-2021, 23683/12-7-2021 και 17603/4-6-2021 έγγραφα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υπ’ αρ. 47421/24-6-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. 6858/25-8-2021 έγγραφο
της ΗΔΙΚΑ, το υπ’ αρ. 10798/ΑΣ/9-8-2021 έγγραφο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)
και τα υπ’ αρ. 1850/2-7-2021 και 23861/11-5-2021 έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με
θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης
υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA)».
Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων φορέων δημόσιας διοίκησης (oAuth2.0.PA) στα κάτωθι
πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου:
- Στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών gov.gr (EN)» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- Στο πληροφοριακό σύστημα «Πύλη εκπαίδευσης υπηρεσιών gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- Στο πληροφοριακό σύστημα «FreedomPass Voucher Εμβολιασμού» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- Στο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών - Σύστημα Ετεροδημοτών» του Υπουργείου
Εσωτερικών.
- Στο Σύστημα για ραντεβού και παρακολούθησης του εμβολιασμού για τον covid-19 της ΗΔΙΚΑ.
- Στο πληροφοριακό σύστημα «anaplirotes.gov.gr ΕΔΥΤΕ» του ΕΔΥΤΕ.
- Στο πληροφοριακό σύστημα «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
- Στο «Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ)» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθεται η υπηρεσία, καθώς και ο σκοπός χρήσης της ορίζονται στο
Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
3. Η υπηρεσία διατίθεται για την είσοδο των υπαλλήλων τους στις ψηφιακές εφαρμογές κατά την άσκηση των
υπηρεσιακών τους καθηκόντων και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29810/23-10-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).
4. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών
υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την
υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0. PA.
6. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή
και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
7. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
α/α

1.

Αρ.
αιτήμ.

5447

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ολοκληρωμένο
Σύστημα
Υποστήριξης
Εκλογικών
Διαδικασιών Σύστημα
Ετεροδημοτών

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ταυτοποίηση
Υπαλλήλων Δήμων ΚΕΠ για υποβολή και
επεξεργασία Αιτήσεων
Ετεροδημοτών

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ν. 4648/2019
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2.

7391

3.

7557

4.

7676

5.

6486

6.

8950
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Σύστημα Συλλογής και
Επεξεργασίας Στατιστικών
Δεδομένων της Δικαιοσύνης.
Εξουσιοδοτημένοι
υπάλληλοι Δικαστικών
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Καταστημάτων της χώρας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
θα εισέρχονται στο
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ σύστημα με κωδικούς
δημόσιας διοίκησης και θα
καταχωρούν στατιστικά
δεδομένα για τον Φορέα
τους σε συγκεκριμένες
χρονικές περιόδους.
Ολοκληρωμένο Αυθεντικοποίηση χρηστών
σύστημα
Φορέων του
Διαχείρισης
Δημοσίου στην
Δικαστικών
ηλεκτρονική υπηρεσία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Υποθέσεων
επαλήθευσης κωδικάριθμου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πολιτικής και
πιστοποιητικών
Ποινικής
Δικαστηρίων που
Δικαιοσύνης
έχουν εκδοθεί μέσω
(ΟΣΔΔΥΠΠ)
της πύλης solon.gov.gr
Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
gov.gr (EN)«Ζητήματα
Εθνικό Μητρώο οργάνωσης και τήρησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
του Εθνικού Μητρώου
Διαδικασιών
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
gov.gr (EN)
Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
του άρθρου 90 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184)»
Παροχή εκπαίδευσης
Πύλη
πολιτών και δημόσιων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
λειτουργών για υπηρεσίες
εκπαίδευσης
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ υπηρεσιών gov.gr προσφερόμενες δια του
GOV.GR
Η δράση σκοπεύει στην
παροχή κινήτρου για την
επίσπευση εμβολιασμού σε
συγκεκριμένες ηλικιακές
ομάδες ΚΥΑ των Υπ.
Οικονομικών.- Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Υγείας - Ψηφ.
Διακυβέρνησης
- Επικρατείας με θέμα:
«Καθορισμός του χρόνου
έναρξης της παραγωγικής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
FreedomPass
λειτουργίας, των τεχνικών
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
Voucher
και οργανωτικών μέτρων
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Εμβολιασμου
για τη λειτουργία της ειδικής
εφαρμογής της παρ. 2 του
άρθρου 34 του ν. 4816/2021
(A΄ 118) και της διαδικασίας
έκδοσης της ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας και
πίστωσης της οικονομικής
διευκόλυνσης, και ρύθμιση
των ειδικότερων ζητημάτων
εκκαθάρισης και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας.»
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π.δ. 6/2021

παρ 4 άρθρου 5
π.δ. 25/2012

υπ’ αρ. 32066/
13-11-2020 ΚΥΑ
των Επικρατείας
Υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με βάση
το άρθρο 90 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184)»

Β’ 3194/2021
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7.

8.

8677

5652

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ

Ταυτοποίηση Δ/ντή Εκπ/
σης για τη σύνδεσή του στο
πληροφοριακό σύστημα με
anaplirotes.gov.gr σκοπό την παραγωγή της
ΕΔΥΤΕ
σύμβασης ανάμεσα στους
αναπληρωτές και τον οικείο
Δ/ντή Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας
Εκπ/σης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ

Ενημέρωση,
διαχείριση ραντεβού
Σύστημα για
και παρακολούθηση
ραντεβού και
του εμβολιασμού για
παρακολούθησης
το covid-19 καθώς και
του εμβολιασμού
η προμήθεια του
για το covid-19
απαιτούμενου
εξοπλισμού
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Άρθρο 63 ν. 4589/2019, Α’
13- π.δ. 410/1988 - Α΄191
-υπό στοιχεία 104627/
ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344)
υπουργική απόφαση
«Ρύθμιση θεμάτων
πρόσληψης και
τοποθέτησης
αναπληρωτών
και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών, μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού(Ε.Β.Π.)
- ΥΑ Αριθ. Φ.353.1./324/
105657/Δ1/2002 ΦΕΚ Β’
1340/16-10-2002
Άρθρο 57 του ν. 4764/
2020, Αριθμ. 5230/2020
(Β’ 5723): Ρύθμιση
τεχνικών και
οργανωτικών ζητημάτων
για τη λειτουργία του
Συστήματος και της
Πλατφόρμας Διαχείρισης
Συνεδριών Εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού
COVID-19, της
διαδικασίας
επιβεβαίωσης της
προγραμματισμένης
συνεδρίας, των
απαιτούμενων
διασυνδέσεων του
Συστήματος και της
Πλατφόρμας με άλλα
πληροφοριακά
συστήματα, της
διαδικασίας
αυθεντικοποίησης, καθώς
και κάθε αναγκαίας
τεχνικής ή άλλης
λεπτομέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 124205
(2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 138/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
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2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Α’ 107) «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ),
όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 9 του άρθρου 48 του
ν. 4313/2014.
5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4368/2016 (Α’ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
8. Το π.δ. 135/23.12.2010 (Α’ 228) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την υπ’ αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) με την οποια ο Σπυρίδων
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την υπό στοιχεία οικ.47601/17682/14.06.2017
(Β’ 2056, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
12. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Την υπό στοιχεία οικ. 47870/39280/10.09.2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου
52Α του ν. 2696/1999».
14. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.
15. Την υπό στοιχεία οικ. 22769/12259/19.03.2015
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
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λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου
52Α του ν. 2696/1999».
16. Την υπό στοιχεία οικ.41663/10866/01.06.2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με θέμα: “Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας”.
17. Το υπ’ αρ. 90992/27-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα,
όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ.
138/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.
18. Την από 10-06-2021 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, βάσει της οποίας
ελήφθη η υπ’ αρ. 88/2021 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
19. Την, υπ’ αρ. 138/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται, δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου
οικονομικού έτους 2021, όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ.
138/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου και επειδή:
οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Αμαρουσίου και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των
πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις κάτωθι οδούς, ως εξής:
1. Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου μεταξύ των οδών
Β. Αμαλίας και Περικλέους:
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στη δεξιά
πλευρά κατά τη φορά της κυκλοφορίας (από οδό Β. Αμαλίας προς οδό Περικλέους), με τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) στην αρχή κάθε οικοδομικού τετραγώνου.
2. Οδός 25ης Μαρτίου μεταξύ των οδών Χατζηνατωνίου και Δ. Γούναρη
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στη δεξιά
πλευρά κατά τη φορά της κυκλοφορίας (από οδό Χατζηαντωνίου προς οδό Γούναρη) με τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης) στην αρχή των αντίστοιχων οικοδομικών
τετραγώνων.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις (πινακίδες) με την υπόδειξη της αρμόδιας Τεχνικής
Δ/νσης του Δήμου Αμαρουσίου σε κατάλληλες θέσεις
εκτός του οδοστρώματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση των οχημάτων αλλά και
των πεζών.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
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επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑMEΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, βάσει
της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου.
8. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσεων (πληροφοριακών, σημάνσεων που βελτιώνουν και
διευκολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα
με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 232868
(3)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 261/2021 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης στα
πλαίσια του έργου: «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης (Εσωτερικό Δίκτυο)».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007
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«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (Α’ 50).
5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
6. Την υπ’ αρ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (Α’ 47) καθώς και την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή.
8. Το κεφ. ΣΤ’ της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4735/
2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο
τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).
9. Την υπ’ αρ. 35748/30-5-2017 (Β’ 1971) απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε
οργανικές μονάδες της ΑΔΜ. - Θ και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους Προϊσταμένους των οργανικών
μονάδων της.
10. Την υπό στοιχεία οικ. 55771/10-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. με θέμα
«Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης, της Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
της Α.Δ.Μ.Θ».
11. Τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/20.05.2011).
12. Το υπ’ αρ. 46847/10-12-2020 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ 9039/10-12-2020) έγγραφο του Δήμου Θέρμης με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία η υπ’ αρ.
261/2020(ΑΔΑ: ΨΡΔΕΩΡΣ-25Α) απόφαση Δ.Σ. του θέματος.
13. Το υπ’ αρ. 61166/14-12-2020 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ 9174/16-12-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΑΔ/ΜΘ με το οποίο μας ενημερώνει ότι η υπ’ άρ.
261/2020 απόφαση έχει ληφθεί νομότυπα.
14. Το υπ’ αρ. 13769/21-4-2021(υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ
53943/22-4-2021) έγγραφο του Δήμου Θέρμης με το
οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία η μελέτη και συμπληρωματικά στοιχεία που συνοδεύουν την απόφαση Δ.Σ.
του θέματος.
15. Το υπ’ αρ. 90031/27-5-2021 έγγραφό της υπηρεσίας
με το οποίο με το οποίο διατυπώνονται παρατηρήσεις
επί της κυκλοφοριακής μελέτης που συνοδεύει την Α.Δ.Σ
του θέματος.
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16. Το υπ’ αρ. 25993/9-8-2021(υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ
178441/19-8-2021)έγγραφο του Δήμου Θέρμης με το
οποίο επανυποβάλλεται στην υπηρεσία η Τεχνική έκθεση και τα σχέδια που συνοδεύουν στην απόφαση Δ.Σ
του θέματος.
17. Το υπ’ αρ.181563/23-8-2021έγγραφό της υπηρεσίας με το οποίο με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά
στοιχεία επί της κυκλοφοριακής μελέτης που συνοδεύει
την Α.Δ.Σ του θέματος.
18. Το υπ’ αρ. 36923/29-9-2021(υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ
222678/30-9-2021)έγγραφο του Δήμου Θέρμης με το
οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία μετά το
17ο σχετ. έγγραφο.
19. Την Τεχνική Έκθεση (Σεπτέμβριος 2021) και τα σχετικά σχέδια ΣΚ1, ΣΚ2, ΣΧΕΔΙΟ2, ΣΚ3.1, ΣΚ3.2 και ΣΧΕΔΙΟ5
που συνοδεύουν την υπ’ αρ. 261/2020 απόφαση και περιγράφουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο του
θέματος, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης.
20. Το γεγονός ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της
παρούσης δεν επηρεάζουν τα δρομολόγια των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς.
21. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι
απαραίτητες προκειμένου με την υλοποίησή τους, να
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες
του έργου του θέματος,αποφασίζουμε:
Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης
της κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 261/2020
(ΑΔΑ:ΨΡΔΕΩΡΣ-25Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Θέρμης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου:
«Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης (Εσωτερικό Δίκτυο)».
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την
παρούσα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της σχετικής νομοθεσίας (11ο σχετ.) αφορούν σε:
- Στένωση του οδοστρώματος και κυκλοφορία των
οχημάτων από την ελεύθερη λωρίδα κυκλοφορίας εφόσον το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος είναι 5,5 m, όπως
περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο ΣΚ2 του 19ου σχετ.
- Περιορισμός του οδοστρώματος για μέγιστο συνεχόμενο μήκος 50μ κάθε φορά και εναλλάξ κυκλοφορία
των οχημάτων από την ελεύθερη λωρίδα κυκλοφορίας,
με την βοήθεια σηματωρών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο ΣΚ1 του 19ου σχετ.
- Στένωση του οδοστρώματος ή εναλλάξ κυκλοφορία
των οχημάτων στις συμβολές των οδικών τμημάτων με
την όδευση των εργασιών με τη βοήθεια σηματωρών,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα
σχέδια ΣΚ3.1 και ΣΚ3.2 του 19ου σχετ.
Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται
από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις
που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους.
Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, των υπό παρέμβαση οδών και των εργασιών υπάρχει
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στην Τεχνική Έκθεση και στα σχετικά σχέδια εργοταξιακής σήμανσης (19ο σχετ.) που συνοδεύουν την απόφαση
του θέματος, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης,
εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την
παρούσα ισχύουν έως τις τέσσερις Φεβρουαρίου του
2022 και θα εφαρμόζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας του εργοταξίου. Με το
πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του εργοταξίου οι εν
λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα απομακρύνονται και
η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία. Η έναρξη τους ορίζεται με την τοποθέτηση της σχετικής εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, σηματοδοτών ή
των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα) ενώ ο ανάδοχος
έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιο τμήμα Τροχαίας,
ΟΑΣΘ κ.λπ.) για την έναρξή τους. Με το πέρας ισχύος
της παρούσης το σύνολο της εργοταξιακής σήμανσης
θα απομακρυνθεί οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.
Αρμόδιος φορέας για την επιλογή και χωροθέτηση
της κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης κατ’ εφαρμογή των
σχετικών Οδηγιών, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος
φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2696/1999,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και
τα περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/20.05.2011) κατ’ εφαρμογή των
τυπικών σχεδίων 3.1.1,3.1.2 προσαρμοσμένα στο υπό
παρέμβαση οδικό δίκτυο.
2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από
και προς τους χώρους εργασιών. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει μετά το πέρας των εργασιών της κάθε φάσης
οποιοδήποτε σκάμμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση
των εργασιών, να μην παραμένει ανοιχτό, να επιχώνεται
μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες της επόμενης φάσης ή
της επόμενης ημέρας.
3. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά).
4. Η διαδοχή των εργασιών θα καθορίζεται με κριτήρια την εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας μέσω των
παρακαμπτήριων οδών και την απρόσκοπτη πρόσβαση
των οχημάτων σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου πέραν
του αποκλειόμενου.
5. Η επιτρεπόμενη ταχύτητα θα πρέπει να απομειώνεται σταδιακά σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
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6. Η εργοταξιακή σήμανση θα πρέπει να είναι η απολύτως απαραίτητη κατ’ εφαρμογή των σχετικών Προδιαγραφών δεδομένου ότι ο πλεονασμός μπορεί να
επιφέρει σύγχυση στους χρήστες της οδού.
7. Καθ’ όλη της διάρκεια εφαρμογής των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων της παρούσης θα πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα τους με κριτήρια τη βέλτιστη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου και την ασφάλεια των χρηστών.
8. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
9. Στην περίπτωση απόδοσης της οδού στην κυκλοφορία πρίν την επίστρωση με ασφαλτικό πρέπει να εφαρμοστεί η κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση
10. Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο τα μέτρα ρύθμισης
της κυκλοφορίας και όχι την έγκριση της μελέτης εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
11. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει
ενημέρωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.
12. Η παρούσα ισχύει για τις κυκλοφοριακές συνθήκες
βάσει των οποίων συντάχθηκε η κυκλοφορική μελέτη
που συνοδεύει την απόφαση Δ.Σ του θέματος.
13. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
14. Ο ανάδοχος του έργου και η αρμόδια τεχνική υπηρεσία είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2021
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 208054
(4)
Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
υπ’ αρ. 50/2021 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. Δ. Λαρισαίων που αφορά «Κυκλοφοριακή ρύθμιση των
οδών Νικοτσάρα (από Yψηλάντου έως Λ. Κατσώνη), Κανάρη (από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη) και διαμόρφωση πλατείας (μεταξύ των οδών
23ης Οκτωβρίου, Yψηλάντου και Kανάρη).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
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στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).
4. Την υπ’ αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 1094/31-12-2020) περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμού
ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς - Ελλάδας».
5. Τον ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά στην κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), και ιδίως το
άρθρο 52 και 52Α.
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
7. Την παρ. 13 του άρθρο 5 περί «Ρυθμίσεων θεμάτων
ΟΤΑ» του ν. 4623/2019 (Α’ 134/9-8-2019).
8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
9. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο της
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ
και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.
11. Την υπ’ αρ. 84873/28.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΕ5ΟΡ10-Ρ0Ζ)
απόφαση του Ασκούντως Καθήκοντα Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ.
9663/97430/2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-ΣΤ.ΕΛ.,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1122/9732/28.1.2014
απόφαση, αναφορικά με την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52 Α του ν. 2696/1999, όπως
ισχύει» και την υπ’ αρ. 87222/5.5.2021 απόφαση του Αν.
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
περί «Άσκησης αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52
και 52Α του ν. 2696/1999» με τις οποίες ορίζεται το Τμήμα
Ελέγχου Ποιότητας Υλικών Θεσσαλίας της Διεύθυνσης
Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων
του άρθρου 52 και 52Α του ν. 2696/1999.
12. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 υπουργική απόφαση
(Β’ 18/2002) Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών.
13. Την υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφαση (Β’
2621) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων
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με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
14. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/3050 (Β’ 2302/2013)
απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,
με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή
τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας».
15. Τα υπό στοιχεία Δ.O.Y./277/Φ.252/26-3-2018,
Δ.O.Y.-οικ/2696/Φ252/18-5-2018 έγγραφα του ΥΠΟ.ΜΕ.
σχετικά με διευκρινήσεις περί διαδικασιών όσο αναφορά
τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδική Κυκλοφορίας ν. 2696/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
16. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./οικ.6396/Φ.252/12-12-2019
έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΜΕ. που αφορά παροχή οδηγιών σχετικά με αποφάσεις συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. οι
οποίες αφορούν παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε
συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών οδικού δικτύου.
17. Την υπ’ αρ. 50/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΖΛΩΛΞ-Ρ65) απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. Δ. Λαρισαίων που αφορά «Κυκλοφοριακή
ρύθμιση των οδών Νικοτσάρα (από Yψηλάντου έως Λ.
Κατσώνη), Κανάρη (από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη) και
διαμόρφωση πλατείας (μεταξύ των οδών 23ης Οκτωβρίου, Yψηλάντου και Kανάρη).»
18. Την υπ’ αρ. 165241/12-8-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΞΘΟΡ105Α9) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αρ. 50/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. Δ. Λαρισαίων
με την οποία βρέθηκε νόμιμη η παραπάνω απόφαση
(υπ’ αρ. 188671/15-9-2021 Τμήμα Ελέγχου Υλικών και
Ποιότητας Δ.Ε. Θεσσαλίας).
19. Το υπό στοιχεία 4842/Φ2/12-7-2021 έγγραφο των
«Αστικών Συγκοινωνιών Λάρισας» περί σύμφωνης γνώμης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται
με την ανωτέρω απόφαση.
20. Το υπ’ αρ. 522/13-7-2021 έγγραφο των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε. περί σύμφωνης γνώμης για
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται με την
ανωτέρω απόφαση.
21. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
και επειδή:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων, και
δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στα δρομολόγια
των Αστικών Συγκοινωνιών και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
σύμφωνα με το 19, 20 σχετ., αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
υπ’ αρ. 50/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ. ΖΩ. Δ. Λαρισαίων που
αφορά «Κυκλοφοριακή ρύθμιση των οδών Νικοτσάρα
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(από Yψηλάντου έως Λ. Κατσώνη), Κανάρη (από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη) και διαμόρφωση πλατείας (μεταξύ
των οδών 23ης Οκτωβρίου, Yψηλάντου και Kανάρη)»,
όπως περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση και την
σχετική κυκλοφοριακή μελέτη.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα
απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της οριζόντιας σήμανσης και σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 10 του ΚΟΚ (όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει).
5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται
τυχόν παράνομες ενέργειες.
6. Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με
την υπ’ αρ. 50/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. Δ. Λαρισαίων.
8. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν για την
υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα κι ευθύνη του Δήμου.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 7 Οκτωβρίου 2021
Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4796/18.10.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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)

• 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02047961810210012*

