
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.330/162031/Σ.3649/
26-7-2011 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
«Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης Μονίμων Αξιω-
ματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 1854), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2 Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ.  1 
του άρθρ. 2 και κατάργηση του δεύτερου εδαφί-
ου του άρθρ. 4 της αριθμ. 635/08.03.2016 απόφα-
σης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β’ 1708).

3 Απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περιο-
χές του Δασαρχείου Χαλκίδας για την προστασία 
των θηραμάτων.

4 Έγκριση της εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων  - εργοταξιακής σήμανσης του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρού-
πολης 2018-2019 (Συντηρήσεις  - Διανοίξεις)», 
σύμφωνα με την αριθμ. 416/2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

5 Συμπλήρωση  - τροποποίηση της απόφασης κα-
θορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετού-
ντων στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας 
και τις Διευθύνσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ.:Φ. 330/124/230395/Σ.6762 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.330/162031/Σ.3649/

26-7-2011 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας 

«Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης Μονίμων Αξιω-

ματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 1854), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 «Υπηρε-

σιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων 

Δυνάμεων-Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α’ 167).

2. Την αριθμ. 247153α/9-8-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκι-
βιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).

3. Την αριθμ. 99/4-7-2019 εισήγηση του Συμβουλίου 
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).

4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
229/9-5-2019 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονο-
μικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 
Φ.330/162031/Σ.3649/26-7-2011 απόφασης 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 1854), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1. Το άρθρο 2 της αριθμ. Φ.330/162031/Σ.3649/
26-7-2011 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 1854) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Σχολεία Αξιωματικών Στρατού Ξηράς

Για τους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς αποτελεί 
τυπικό προσόν προαγωγής η επιτυχής αποφοίτηση από 
τα παρακάτω σχολεία:

α. Το Βασικό Τμήμα Σχολών Εφαρμογής, όλων των 
Όπλων -Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξιωματικούς 
Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του Ανθυπολο-
χαγού.

β. Το Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων, όλων των 
Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξιωματικούς 
Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του Υπολοχαγού.

γ. Το Προκεχωρημένο Τμήμα, όλων των Όπλων - Σω-
μάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξιωματικούς Όπλων - Σω-
μάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του Λοχαγού.

δ. Τη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ)/πρώην 
Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) για όλους τους 
Αξιωματικούς Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του 
Λοχαγού ή Ταγματάρχη, πλην Αξιωματικών Υγειονομι-
κού (ΥΓ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ε. Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας για τους Αξιω-
ματικούς Υγειονομικού (ΥΓ), στο βαθμό του Λοχαγού.».

2. Στο άρθρο 6Α της αριθμ. Φ.330/162031/Σ.3649/
26-7-2011 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας προ-
στίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Οι αξιωματικοί του Κοινού Σώματος Οικονομικών 
Επιθεωρητών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει ή θα απο-
φοιτήσουν από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) ή έχουν επιτύχει 
σε όλα τα μαθήματα επαγγελματικών εξετάσεων επιπέ-
δου πανεπιστημιακών σπουδών ή ισοδυνάμου επιπέδου 
του άρθρου 8 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) ή του άρθρου 7 
του προϊσχύσαντος ν. 3693/2008 (Α’ 174), για την από-
κτηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή, θεωρείται ότι 
έχουν αποφοιτήσει με βαθμό “λίαν καλώς” από το Ειδι-
κό Βασικό και το Ειδικό Ανώτερο Σχολείο Οικονομικής 
Επιθεώρησης.

4. Οι αξιωματικοί του Κοινού Σώματος Οικονομικών 
Επιθεωρητών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει με βαθμό 
«λίαν καλώς» και άνω από τη Σχολή Ελεγκτικού του ΓΕΣ ή 
το Ειδικό Βασικό Σχολείο Οικονομικής Επιθεώρησης και 
έχουν αποφοιτήσει ή θα αποφοιτήσουν από προγράμμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) πλήρους φοίτησης ή 
ισότιμα, τμημάτων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
με κατεύθυνση ή εξειδίκευση στην ελεγκτική, θεωρείται 
ότι έχουν αποφοιτήσει με βαθμό “λίαν καλώς” από το 
Ειδικό Ανώτερο Σχολείο Οικονομικής Επιθεώρησης.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 4325 (2)
Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 

του άρθρ. 2 και κατάργηση του δεύτερου εδαφί-

ου του άρθρ. 4 της αριθμ. 635/08.03.2016 από-

φασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β’ 1708). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρ. 4 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’).
2. Το άρθρ. 70 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’).
3. Την εισηγητική έκθεση του άρθρ. 70 του ν. 3996/2011.
4. Την αριθμ. 635/08.03.2016 απόφαση του Δ.Σ. του 

ΟΑΕΔ (Β’ 1708), ως ισχύει.
5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών του και 
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκύ-

πτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή 
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζει:

1. Την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρ. 2 της αριθμ. 635/08.03.2016 (Β’ 1708) απόφα-
σης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ως εξής:

«Η ΕΠΕΚΕΠ εξετάζει σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό 
τις προσφυγές με τις οποίες προσβάλλονται ατομικές 
διοικητικές πράξεις της επόμενης παραγράφου του πα-
ρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής 
αυτών».

2. Την κατάργηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρ. 4 
της αριθμ. 635/08.03.2016 (Β’ 1708) απόφασης του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 635/08.03.2016 από-
φασή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 3120/166876 (3)
Απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περι-

οχές του Δασαρχείου Χαλκίδας για την προστα-

σία των θηραμάτων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 

περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ.  138/2010 (ΦΕΚ  231/τ.Α’/
27-12-2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

3. Την αριθμ. 6985/85797/12-06-2017 (ΦΕΚ 2003/
τ.Β’/12-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη 
της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υπο-
θέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμέ-
νες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής 
Διευθύνσεως».

4. Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7 Α’), άρθρο 
258, παρ. 5, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7, 
του άρθρου 3, του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» 
(ΦΕΚ 205 Α’).

5. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 (Β’ 757) απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα δι-
αχείρισης άγριας πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

6. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-
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τας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασι-
ών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, -Περί διατηρήσεως 
των άγριων πτηνών - του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 
2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495 Β’) και , όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/
Ε103/17-02-2012 (ΦΕΚ 415/τ.Β’/2012) κοινή υπουργική 
απόφαση.

7. Το ν.  4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 28, παράγραφος 1 
(ΦΕΚ 47 Α’).

8. Το αριθμ. 4147/161642/20-9-2019 έγγραφο - ει-
σήγηση του Δασαρχείου Χαλκίδας σύμφωνα με το 
οποίο εισηγείται την απαγόρευση όλων των θηρεύσι-
μων ειδών για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και συ-
γκεκριμένα για τις κυνηγετικές περιόδους 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022 εντός έκτασης συνολικού εμβα-
δού (28.199,6147855 στρ.).

9. Την ανάγκη εξασφάλισης, των απαιτούμενων συν-
θηκών προστασίας, αναπαραγωγής και ανάπτυξης της 
πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τα κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και συγκεκριμένα 
για τις κυνηγετικές περιόδους 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022 εντός της έκτασης συνολικού εμβαδού 
(28.199,6147855 στρ.) της Δημοτικής Κοινότητας Ψα-
χνών, των Τοπικών Κοινοτήτων Κοντοδεσποτίου, Άτ-
ταλης και των οικισμών Μακρυμάλλης και Πλατάνας 
του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων που περιλαμβάνει 
την καμένη έκταση συνέπειας πυρκαγιάς που εκδηλώ-
θηκε στις 13-8-2019 καθώς και μη καμένη έκταση πε-
ριφερειακά αυτής, όπως περιγράφεται και οριοθετείται 
παρακάτω:

Η αφετηρία της απαγόρευσης ξεκινάει από την επαρ-
χιακή οδό Ψαχνών-Μακρυμάλλης κηροποιείο-οικεία 
«Σταμελάκη», ακολουθεί ανατολικά νοητή γραμμή έως 
τη Δ.Θ. «Ισώματα» και συνεχίζει νοητά βορειανατολικά 
έως την κορυφή «Κοκκαλά» (δυτική πλευρά), συνεχί-
ζει προς την ίδια κατεύθυνση έως το χοιροστάσιο του 
Πέτρου Παπαδόπουλου ή «Πετράν» και στη συνέχεια 
ακολουθεί βόρεια την οριογραμμή των δασικών εκτά-
σεων με την καλλιεργήσιμη γη μέχρι τον επαρχιακό 
Μακρυμάλλης - Πλατάνας. Συνεχίζει προς την επαρ-
χιακή οδό προς οικισμό Πλατάνα έως τη Δ.Θ. «Αϊ Δη-
μητρούλα» (καθρέπτης) και συνεχίζει την επαρχιακή 
οδό έως τη Δ.Θ. «Γλυκομούρσι». Ακολουθεί το δασικό 
δρόμο βόρεια μέχρι τη Δ.Θ. «Καλύβες» και συνεχίζει 
βορειανατολικά μέχρι να συναντήσει το ρέμα «Δάφνη». 
Ακολουθεί δυτικά νοητή γραμμή έως ότου συναντήσει 
το σημείο που ενώνεται ο ανωτέρω δασικός δρόμος 
με τον άλλο δασικό δρόμο Καταβόθρας-Άσκαλου στη 
Δ.Θ. «Γερομήτρου Μαντρί» και συνεχίζει το δασικό δρό-
μο Καταβόθρας-Άσκαλου και όριο του Κ.Α.Ζ. «Αγριλί-
τσας» έως τη Δ.Θ. «Κόκκινη Βρύση». Με κατεύθυνση 

ανατολικά συνεχίζει με νοητή οριογραμμή μέχρι τη Δ.Θ. 
«Παλαιός Στάβλος Γιούλι» και με την ίδια κατεύθυνση 
ως τη Δ.Θ. «Μεσαίο Κουτούπι», Δ.Θ. «Κούτουπας» και 
μέχρι το ρέμα «Δάφνης». Ακολουθεί το ρέμα ως τη 
Δ.Θ. «Μελίσσι», ακολουθεί νοητή γραμμή βόρεια έως 
τη Δ.Θ. «Αριά» και συνεχίζει δυτικά ως τη Δ.Θ. «Πυρ-
γουλάκι», κορυφή «Πάνω Πάστρα» και μέχρι το δασικό 
δρόμο Άσκαλου-Αγ. Ιερεμία στη Δ.Θ. «Αλευρά Ρέμα». 
Ακολουθεί τον ως άνω δρόμο έως τη Δ.Θ. «Μαύρα Κού-
τσουρα» και ακολουθεί δυτικά νοητή οριογραμμή ως 
τη Δ.Θ. «Λάκκα Φτέρη» και συνεχίζει ακολουθώντας 
το δασικό δρόμο έως τη Δ.Θ. «Κρεβατάκια». Συνεχίζει 
νοητά προς την ίδια κατεύθυνση ως τη Δ.Θ. «Γκρόμι-
τζας», Δ.Θ. «Κοτσικός» και ακολουθεί το δασικό δρόμο 
δυτικά ως Δ.Θ. Μαλαγόγιαννη» και από εκεί ακολουθεί 
νότια την επαρχιακή οδό Αγίας Σοφιάς-Κοντοδεσποτίου 
ως τη Δ.Θ. «Κατσίκιζα». Συνεχίζει με νοητή γραμμή έως 
όριο εναπόθεσης ΛΑΡΚΟ και ακολουθεί νότια το ρέμα 
«Αγριλίτσας» μέχρι την επαρχιακή οδό Σταυρού-Τρι-
άδας στη Δ.Θ. «Λάκκες», και συνεχίζει την επαρχιακή 
οδό έως Δ.Θ. «Δίστρατο-Καθρέπτες» (διασταύρωση). 
Στη συνέχεια ακολουθεί την επαρχιακή οδό έως Δ.Θ. 
«Ράχη Κούμαρος» συνεχίζει ανατολικά το δασικό δρόμο 
προς «Καστρί» μέχρι τη Δ.Θ. «Κουκουβάϊζα» και από 
εκεί νότια το δασικό δρόμο ως τη Δ.Θ. «Καστρί» όπου 
στρίβει ανατολικά εγκαταλείποντας το δασικό δρόμο 
ακολουθώντας οριογραμμή ως τα μαντριά του «Βήττα» 
και από εκεί ακολουθεί ανατολικά νοητή γραμμή ως 
το μαντρί «Μπαλαμπάνη Γιώργου». Συνεχίζει βορειο-
ανατολικά με νοητή γραμμή ως Δ.Θ. «Παλαιοψαχνά» 
και κλείνει νοτιανατολικά με νοητή οριογραμμή έως το 
Κηροποιείο-οικεία Σταμελάκη.

Λεπτομερής απεικόνιση της έκτασης επί της οποίας 
δια της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται το κυνήγι 
όλων των θηραμάτων, θα γίνει στο απόσπασμα φύλλου 
χάρτη Γ.Υ.Σ., το οποίο θα συνοδεύει την σχετική Δασική 
Απαγορευτική Διάταξη (Δ.Α.Δ), η έκδοση της οποίας θα 
γίνει από το Δασαρχείο Χαλκίδας, μετά την δημοσίευση 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Το Δασαρχείο Χαλκίδας, παρακαλείται για την πα-
ρακολούθηση αποκατάστασης του βιοτόπου και των 
θηραμάτων και να επανέλθει στο τέλος της τριετίας με 
νέα πρότασή του.

Ο οικείος Κυνηγετικός Σύλλογος παρακαλείται για την 
άμεση τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και προειδο-
ποίησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαλκίδα, 8 Οκτωβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ   
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 Αριθμ. 2770 (4)
Έγκριση της εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθ-

μίσεων  - εργοταξιακής σήμανσης του έργου: 

«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρού-

πολης 2018-2019 (Συντηρήσεις - Διανοίξεις)», 

σύμφωνα με την αριθμ. 416/2019 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργά-

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 
άρθρ. 186, παρ. ΣΤ, εδάφιο 18.

3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης...».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015 και ΦΕΚ 21/A’/21-2-2016) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης-καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.

5. Την αριθμ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 - 
ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνστα-
ντίνου ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης».

6. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 35748/30-5-2017) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρ-
μοδιοτήτων σε οργανικές σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων “Με εντολή Συντονιστή” στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης».

7. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων» (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).

8. Το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας», , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το 
άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων 
του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

9. Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλο-
φορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων».

10. Την αριθμ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της Γενι-
κής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)...».

11. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμε-
νων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων πε-
ριοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/1-7-2003 
απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την αριθμ. απόφ. 
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1) Οδηγιών Μελετών Οδι-
κών έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων 
(ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμαν-
σης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 905/Β’/
20-5-2011) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

12. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων...».

13. Την αριθμ. 6952/14-02-2011 απόφαση Υπουργού 
ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 420/Β’/16-03-2011) «Υποχρεώσεις και μέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικι-
σμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

14. Το αριθμ. 17780/16-09-2019 έγγραφο της Α.Δ.Μ.-Θ./
Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού Ν. ΈΒρου περί ελέγχου νο-
μιμότητας της αριθμ. 416/2019 απόφασης του Δ.Σ. Αλεξ/
πολης (απ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3305/18-09-2019).

15. Το αριθμ. 23737/29-07-2019 έγγραφο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 
416/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλε-
ξανδρούπολης (ΑΔΑ:Ω4ΒΜΩΨΟ-ΗΘΣ) σχετικά με την 
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - εργοταξιακής σή-
μανσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις - Διανοίξεις)», 
η αριθμ. 23219/23-07-2019 απόφαση της προϊσταμένης 
Δ.Τ.Υ. και Υ.Δ. σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η μελέτη 
εργοταξιακής σήμανσης του έργου και τρεις (3) σειρές 
της μελέτης (τεχνική έκθεση και 11 οριζοντιογραφίες 
(Ο-1,Ο-2,Ο-3,Ο-4.1,Ο-4.2,Ο-4.3, Ο-4.4,Ο-5,Ο-6,Ο-7,Ο-8), 
όπως ελέγχθηκαν, εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν από τη 
Δ.Τ.Υ. και Υ.Δ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης (απ ΔΙ.ΠΕ.
ΧΩ.Σ. 2770/30-07-2019).

16. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα, 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων - εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «Ασφαλτο-
στρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 
(Συντηρήσεις  - Διανοίξεις)», σύμφωνα με την αριθμ. 
416/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλε-
ξανδρούπολης και τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης 
(τεχνική έκθεση και 11 οριζοντιογραφίες (Ο-1,Ο-2,Ο-3,Ο-
4.1,Ο-4.2,Ο-4.3, Ο-4.4,Ο-5,Ο-6,Ο-7,Ο-8), όπως ελέγχθη-
κε, εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ. και Υ.Δ. του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα Αντικείμενο της παρούσας μελέτης 
εργοταξιακής σήμανσης είναι η εκτέλεση του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 
2018-2019 (Συντηρήσεις - Διανοίξεις)» του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης. Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλε-
ση εργασιών αποκατάστασης:

1. Στην οδό Ιωακείμ Σαββίδη από τον κόμβο παλιού 
νοσοκομείου ως την οδό Εθν. Αντίστασης θα πραγματο-
ποιηθεί σε τρεις φάσεις αποκλεισμός της κυκλοφορίας 
στην περιοχή εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την ορι-
ζοντιογραφία Ο-1.
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2. Στην οδό Πάφρας από Χρ. Γιαννούτσου ως Σωζόπο-
λης θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας 
στην περιοχή εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την ορι-
ζοντιογραφία Ο-2.

3. Στην οδό Μαυρομιχάλη θα πραγματοποιηθεί απο-
κλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή εκτέλεσης ερ-
γασιών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία Ο-3.

4. Στις διαβάσεις ΟΣΕ (Λ. Δημοκρατίας, Άβαντος, 
Ρόδου, Τραϊανουπόλεως). Στην διάβαση Λ. Δημοκρα-
τίας οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με στένωση 
κυκλοφορίας διαδοχικά σε τρεις φάσεις (οριζοντιο-
γραφία Ο-4.1). Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί 
στένωση λωρίδας κυκλοφορίας με κατεύθυνση από 
τον από ανατολικά προς δυτικά. Στη δεύτερη φάση 
θα πραγματοποιηθούν εργασίες στον άξονα της οδού 
με στένωση και των λωρίδων κυκλοφορίας και τέλος 
στην τρίτη φάση θα πραγματοποιηθεί στένωση της 
λωρίδας κυκλοφορίας με κατεύθυνση από δυτικά προς 
ανατολικά. Στη διάβαση της οδό Άβαντος οι εργασίες 
θα πραγματοποιηθούν με αποκλεισμό της κυκλοφο-
ρίας επ’ αυτής και με ταυτόχρονη στένωση της κυκλο-
φορίας της οδού Κωνσταντινουπόλεως εκατέρωθεν 
της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή που θα 
εκτελεστούν εργασίες (οριζοντιογραφία Ο-4.2). Στην 
διάβαση της οδού Ρόδου οι εργασίες θα πραγματο-
ποιηθούν με αποκλεισμό της κυκλοφορίας επ’ αυτής 
και με ταυτόχρονη στένωση της κυκλοφορίας της 
οδού Κωνσταντινουπόλεως εκατέρωθεν της σιδηρο-
δρομικής γραμμής στην περιοχή που θα εκτελεστούν 
εργασίες (οριζοντιογραφία Ο-4.3). Στην διάβαση της 
οδού Τραϊανουπόλεως οι εργασίες θα πραγματοποιη-
θούν με αποκλεισμό της κυκλοφορίας επ’ αυτής και με 
ταυτόχρονη στένωση της κυκλοφορίας της οδού Κων-
σταντινουπόλεως εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής 
γραμμής στην περιοχή που θα εκτελεστούν εργασίες 
(οριζοντιογραφία Ο-4.4).

5. Σε διάφορες περιοχές εντός του πολεοδομικού 
ιστού της Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί απο-
κλεισμός της κυκλοφορίας η οποία θα προσαρμόζεται 
κάθε φορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιο-
χής εκτέλεσης εργασιών και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
προκύπτουν, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
διέλευση των οχημάτων καθώς και η πρόσβαση των πο-
λιτών στις παρόδιες ιδιοκτησίες (οριζοντιογραφία Ο-5).

6. Στην οδό 14ης Μαΐου θα πραγματοποιηθεί απο-
κλεισμός της κυκλοφορίας επί της οδού 14ης Μαΐου, 
(οριζοντιογραφία Ο-6).

7. Στην οδό Λ. Δημοκρατίας από τη συμβολή της με 
την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την διασταύρωση με 
την οδό 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί αποκλει-
σμός της κυκλοφορίας επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στο 
προαναφερθέν τμήμα, (οριζοντιογραφία Ο-7).

8. Στη οδό Λ. Δημοκρατίας από την διασταύρωση με 
την 28ης Οκτωβρίου και στη συνέχεια με την Λεωφόρο 
Μάκρης από Αλεξανδρούπολη έως Ν. Χιλή θα πραγ-
ματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς ή της αριστερής 
λωρίδας κυκλοφορίας στην οποία και εκτελούνται οι 
εργασίες αποκατάστασης [οριζοντιογραφία Ο-8 (Περί-
πτωση Α ή Β ή Γ)].

Η προτεινόμενη διάταξη των πινακίδων θα προσαρ-
μόζεται στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
εκτέλεσης εργασιών και τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα 
προκύπτουν, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
διέλευση των οχημάτων καθώς και ασφαλής πρόσβαση 
των πολιτών στις ιδιοκτησίες.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την έγκριση της μελέτης 
εργοταξιακής σήμανσης και θα διαρκέσουν ως τη συμ-
βατική προθεσμία του έργου ή τις τυχών παρατάσεις 
που θα δοθούν.

Η παρούσα απόφαση αυτή χορηγείται με τις εξής προ-
ϋποθέσεις:

1. Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμανσης 
εκτέλεσης έργων, οι πινακίδες, (οι θέσεις τους και τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά τους), η απόσταση μεταξύ τους, ο 
φωτισμός, η διαμόρφωση των λωρίδων κ.λπ. θα πραγμα-
τοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Οδηγίες 
Μελετών Οδικών Έργων (11ο σχετικό).

2. Η τοποθέτηση των πινακίδων θα εφαρμοστεί, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στις οριζοντιογραφίες που συνοδεύ-
ουν την Τεχνική Περιγραφή.

3. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ορίζονται με την 
παρούσα, ισχύουν από την τοποθέτηση των προβλε-
πόμενων πινακίδων σήμανσης ή και των διαγραμμίσε-
ων στο οδόστρωμα και έως την περαίωση του έργου ή 
έως και των ενδεχόμενων παρατάσεων που πιθανόν θα 
απαιτηθούν.

4. Οι κανόνες του σχεδιασμού που θα ακολουθηθούν 
φαίνονται στο σημείο 2. Κανόνες σχεδιασμού της μελέ-
της εργοταξιακής σήμανσης.

5. Οι εργαζόμενοι στη ζώνη του οδικού εργοταξίου 
πρέπει να είναι σταθερά ορατοί τόσο από τους οδηγούς 
όσο και από τους χειριστές των μηχανημάτων του εργο-
ταξίου. Πρέπει να φέρουν ενδύματα υψηλής ορατότητας 
σύμφωνα με την οδηγία UNI EN 471. Οι σημαιοφόροι 
πρέπει να φέρουν ενδύματα υψηλής ευκρίνειας.

6. Η σήμανση των εργοταξιακών μέσων φαίνονται στο 
σημείο 5. Σήμανση των εργοταξιακών μέσων της μελέ-
της εργοταξιακής σήμανσης.

7. Η τοποθέτηση και απομάκρυνση των σημάτων φαί-
νονται στο σημείο 6. Τοποθέτηση και απομάκρυνση των 
σημάτων της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης.

8. Η συντήρηση της σήμανσης θα γίνεται σύμφωνα με 
τα όσα αναγράφονται στο σημείο 7. συντήρηση σήμαν-
σης της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης.

9. Σε όλα τα στάδια εφαρμογής της μελέτης εργοταξια-
κής σήμανσης θα πραγματοποιείται έλεγχος σύμφωνα με 
τα όσα αναγράφονται στο σημείο 8. Διαδικασία ελέγχου.

10. 0 ανάδοχος εκτέλεσης του έργου υποχρεώνεται 
για την έγκαιρη ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος 
Τροχαίας για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθ-
μισης, σε συνεργασία με το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
η υλοποίηση της ρύθμισης.

11. Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων οι πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται 
να είναι ευδιάκριτες, να προειδοποιούν και να καθοδη-
γούν ασφαλώς τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς 
και να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την 
οδική κυκλοφορία και να μην προκαλούν ατυχήματα. 
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Επισημαίνεται ότι απαιτείται συχνός έλεγχος των πινα-
κίδων από την ανάδοχη εταιρεία όσο και από την αστυ-
νομική αρχή.

12. Για τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
του έργου του θέματος προς αποφυγή τυχόν ατυχημά-
των, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκτελέσεως των 
Δημοσίων έργων, καθώς και για την τήρηση των κείμε-
νων διατάξεων περί ασφαλείας των εργαζομένων στα 
έργα, όπως αυτά αναφέρονται στα εξής: στη μελέτη και 
στο ν. 4412/2016, ιδίως το άρθρο 130, στα π.δ. 395 και 
396/1994 (ΦΕΚ 220/Α’/19-12-1994) «Ελάχιστες προδια-
γραφές ασφαλείας και υγείας εργαζομένων...» σε συμ-
μόρφωση με τις οδηγίες 89/655 και 89/656 ΕΟΚ, καθώς 
και των τροποποιήσεών τους.

13. Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται σε όλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και 
να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
τις εγκεκριμένες πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές σή-
μανσης εκτελούμενων έργων (ΦΕΚ 946/B’/9-7-2003 και 
ΦΕΚ 905/B’/20-5-2011), όπως ισχύουν σήμερα, τις απαι-
τούμενες πινακίδες σήμανσης, τους φωτεινούς σημα-
τοδότες, φανούς, αντανακλαστικά, κ.λπ., ώστε να εξα-
σφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, 
η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των 
οχημάτων και πεζών στην περιοχή των εκτελούμενων 
έργων. Θα υπάρχει προσωπικό του αναδόχου, όποτε 
απαιτείται, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, με τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό (ανακλαστική ενδυμασία, σημαίες 
κ.λπ.). Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των πινακί-
δων, όπως μέγεθος, χρώμα, υλικό κατασκευής και στήρι-
ξης θα είναι αυτά που προβλέπονται στις Προδιαγραφές 
και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών και με ευθύνη του αναδόχου, σε όλο το μήκος 
θα εφαρμοστεί προσωρινή διαγράμμιση μέχρι να είναι 
δυνατή η εφαρμογή της οριστικής διαγράμμισης του 
τμήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη 
και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

14. Ο υπεύθυνος εργοδηγός οφείλει να ενημερώνει 
άμεσα τον υπεύθυνο ασφαλείας του εργοταξίου για 
οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί και που τυχόν θα προ-
καλέσει φθορά στη σήμανση/ασφάλιση της ζώνης την 
οποία ελέγχει. Επί πλέον ο υπεύθυνος ασφαλείας του 
εργοταξίου οφείλει να ενημερώνεται από τον τοπικό 
Σταθμό Τροχαίας, για τυχόν ύπαρξη περιστατικού που 
έχει προκαλέσει φθορά στη σήμανση-ασφάλιση εκτός 
της κύριας ζώνης του εργοταξίου την οποία μπορεί να 
ελέγξει άμεσα ο υπεύθυνος της εργοταξιακής ζώνης. 
Στις περιπτώσεις όπου παρουσιασθεί οποιαδήποτε 
φθορά, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ενεργεί άμε-
σα για τη συντήρηση/αντικατάσταση των φθαρμένων 
στοιχείων.

15. Οι λεπτομέρειες των προσωρινών ρυθμίσεων 
των συνθηκών κυκλοφορίας θα ισχύουν, όπως κατα-
γράφονται στην τεχνική έκθεση και τα σχέδια που την 
συνοδεύουν, όπως αυτά υπεβλήθησαν και ακολούθως 
υπογράφηκαν, θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την ΔΤΥ 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

16. Απαιτείται ο έλεγχος για την παρακολούθηση και 
την τοποθέτηση των πινακίδων, τόσο από την ανάδοχο 
εταιρία και την επιβλέπουσα αρχή του έργου, όσο και 
από την αρμόδια Αστυνομική αρχή.

17. Θα οριστεί και θα υπάρχει υπεύθυνο άτομο το 
οποίο κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων στο 
εργοτάξιο, θα επιλαμβάνεται στην μετακίνηση και επα-
νατοποθέτηση των σημάτων και λοιπού εξοπλισμού στη 
θέση τους, αμέσως μετά την προσέλευση ή αναχώρηση 
του οχήματος.

18. Η ανάδοχος εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουρ-
γίας του εργοταξίου οφείλει να προβαίνει σε τακτικούς 
ελέγχους, σε χρονικά διαστήματα όχι αραιότερα των 
τριών ημερών για να διαπιστώνει εάν όλα τα στοιχεία 
σήμανσης και ασφάλισης είναι στη σωστή θέση και 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και όπου απαιτείται να 
προβαίνει στην έγκαιρη συντήρηση/αντικατάσταση των 
ελλειπόντων στοιχείων.

19. Σε περιπτώσεις καταστροφής των στοιχείων σή-
μανσης/ασφάλισης λόγω εκτάκτου περιστατικού (ατύ-
χημα, ακραίες καιρικές συνθήκες), ο εργοταξιάρχης 
οφείλει να ελέγχει τα στοιχεία που κατεστράφησαν και 
να προβαίνει στην εντός 24ωρών αντικατάστασή τους, 
με κοινοποίηση της ενέργειάς του προς την επιβλέπουσα 
υπηρεσία. Η επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να προβαί-
νει, επίσης σε τακτικούς ελέγχους, σε χρονικά διαστήμα-
τα όχι αραιότερα των 10 ημερών, για να εξακριβώσει τη 
συμμόρφωση του αναδόχου.

20. Οι πινακίδες θα τοποθετούνται σε επαρκές ύψος 
ώστε να γίνονται εγκαίρως αντιληπτές από τους οδηγούς 
και η στήριξή τους θα είναι τέτοια ώστε να επαρκεί έναντι 
της ανεμοπίεσης.

21. Πριν την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων θα προηγηθεί έγκαιρα συνεννόηση με τις εμπλεκόμε-
νες υπηρεσίας και συγκεκριμένα την οικεία Αστυνομική 
Διεύθυνση, καθώς και το ΕΚΑΒ, την Π.Υ., τα σωματεία 
ΤΑΞΙ και ΚΤΕΛ.

22. Τυχόν σήμανση ή/και εμπόδια τα οποία θα απο-
μακρυνθούν ή/και θα τοποθετηθούν αλλού κατά την 
εγκατάσταση οδικού σημείου διέλευσης θα επανατοπο-
θετηθούν στην αρχική τους θέση, στο ίδιο επίπεδο, όπως 
πριν, ενώ τυχόν κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης θα 
αντικατασταθούν.

23. Μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρυνθεί η 
εργοταξιακή σήμανση και τα αντίστοιχα τμήματα των 
οδών θα αποδοθούν πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα 
καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την 
κυκλοφορία των οχημάτων.

24. Μετά το πέρας των εργασιών του εργοταξίου, ο 
ανάδοχος σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία 
οφείλει να προβαίνει σε έλεγχο για να διαπιστωθεί αν 
όλα τα στοιχεία της εργοταξιακής σήμανσης/ασφάλισης 
έχουν αποξηλωθεί, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση 
στους κινούμενους, στο οδικό τμήμα, οδηγούς και εάν 
έχει αποκατασταθεί η κανονική κατακόρυφη και οριζό-
ντια σήμανση καθώς και η ασφάλιση.

25. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα από-
φαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πι-
νακίδων σήμανσης.
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26. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άδειες και εγκρίσεις.

Το πρωτότυπο σχέδιο και η Τεχνική Περιγραφή που 
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρού-
νται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) και στο αρχείο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρ-
μόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων 
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα. Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 55843 (5)
Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης κα-

θορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημε-

ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετού-

ντων στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας 

και τις Διευθύνσεις της Μητροπολιτικής Ενότη-

τας Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας για το έτος 2019. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94 Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.  Α περ. ββ του 
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27-12-2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/07-06-2017).

6. Την αριθμ. 69755/21-11-2018 (ΦΕΚ 5687/Β’/18-12-2018) 
απόφαση, που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2019.

7. Το αριθμ. οικ. 604981 (8179)/01-10-2019 έγγραφο 
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, μαζί με τη συνημμένη σε αυτό αλληλο-
γραφία, σχετικά με την συμπλήρωση - τροποποίηση με 
τον επιτρεπόμενο ετήσιο συμψηφισμό των δικαιούμε-
νων ημερών εκτός έδρας ανά μήνα, για τρεις επιπλέον 
(3) υπαλλήλους, λόγω μεταφοράς του προσωπικού και 
τοποθέτησης των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων στην Περιφέρεια, όπως ειδικότερα αναγράφεται 
στο ανωτέρω διαβιβαστικό έγγραφο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στη συνημμένη με 
αυτό αλληλογραφία.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, 
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, από την εφαρμογή της ανωτέρω συμπλήρωσης - 
τροποποίησης της απόφασης, σύμφωνα και με το ανω-
τέρω έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
από αυτό που είχε προϋπολογισθεί στην αριθμ. πρωτ. 
69755/21-11-2018 (ΦΕΚ 5687/Β’/18-12-2018) αρχική 
απόφαση, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε - τροποποιούμε την αριθμ. 69755/
21-11-2018 (ΦΕΚ 5687/Β’/18-12-2018) αρχική απόφαση, 
αναφορικά με το ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετού-
ντων στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις 
Διευθύνσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονί-
κης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 
2019, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

17. Τεχνικών ’Εργων Π.K.M.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
* ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ι.Δ.Α.Χ.) 2*60

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (Ι.Δ.Α.Χ.) 1*60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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*02038772210190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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