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Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο 
Κέντρο της Αθήνας Περιόδου 2019-2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 123 (ΦΕΚ 151 Α΄/12-10-2017) «Οργανισμός 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 και του άρ-

θρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (ΦΕΚ 98 
Α΄ 2005) όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29 Α΄) και ισχύει.

3. Το π.δ. 24 (ΦΕΚ 20 Α΄/2015) «Σύσταση και μετονο-
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Η Υ56/29-8-2018 (ΦΕΚ 3715 /29-8-2018) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/22-09-20156) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

6. Το π.δ. 123/4-11-2016 (ΦΕΚ 208 Α΄/4-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

7. Το π.δ. 88/29-81-2018 (ΦΕΚ Α΄ 160/29-8-2018) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

8. Το ν. 3861/8-7-2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

9. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 52 του 
Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/
23-3-1999), «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με, το ν. 4313/2014 
(ΦΕΚ 261 Α΄/17-12-2014) και ισχύει, καθώς και με το 
ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α΄/30-03-2018) σε συνδυασμό και 
με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 
218 Α΄) και με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος, το οποίο επιβάλλει την αποσυμφόρηση 
του κέντρου της Αθήνας.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249 Α΄/25-11-2011).

11. Το π.δ. 87/29-81-2018 (ΦΕΚ Α΄ 160/29-8-2018) 
«Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τις διατάξεις της οικ. Α-49789/2844 (ΦΕΚ 3653 
Β΄/17-10-2017), κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών: Εσωτερικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας -
Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στα «Μέτρα πε-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180

24535

Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.06.10 11:47:26
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature Not
Verified



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ24536 Τεύχος B’ 2180/07.06.2019

ριορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορ-
τηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο 
της Αθήνας» (Β΄ 1467).

13. Την με οικ. 268/29-5-2017 (ΦΕΚ 1911 Β’/1-6-2017) 
απόφαση περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, 
με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού, κατά περίπτωση 
στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, 
Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
και Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμέ-
νους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του 
Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.

14. Το π.δ. 86/29-8-2018 (ΦΕΚ Α΄ 159/29-8-2018) «Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη».

15. Την με Υ198/16-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 3722/17-11-2016) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Σωκράτη Φάμελλο».

16. Την Δ.Ο.Υ./οικ. 4836/Φ.911/17-09-201 8 (ΦΕΚ 4179 
Β’/21-9-2018) «ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2018-2019» κοινή υπουργική απόφαση.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το 
δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: «Λ. 
Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - 
Μιχαλακοπούλου  - Σπύρου Μερκούρη - Βρυάξιδος - 
Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Ανδρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ. Συγγρού -
Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ. Κωνσταντινου-
πόλεως - Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου - 
Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ. Αλεξάνδρας», 
ισχύουν οι εξής περιορισμοί της κυκλοφορίας:

Από 30 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 17 Ιουλίου 2020 
για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 
έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00, 
επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επι-
βατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτη-
γών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή 
μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χι-
λιάδων χιλιογράμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του 
αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επι-
βατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά 
αυτοκίνητα ιδιωτική χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα 
φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων 
χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώ-
νει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις πε-
ριττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμέ-
νου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμ-
μων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 
5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου 
δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυ-
κλοφορίας.

Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και 
τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζο-
μένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν 
να αρθούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παρα-
γράφου εξαιρούνται:

α. Τα οχήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 εδ. α΄ και 

β΄ της 16229/2012 (1467 Β΄/3-5-2012) κοινής υπουργικής 

απόφασης.
β. Τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας.
γ. Αυτοκίνητα κρατικών υπηρεσιών, Ο.Τ.Α, Οργανισμών 

ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς 
κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών.

δ. Το αυτοκίνητο του επικεφαλής κάθε ξένης αποστο-
λής, καθώς και τα αυτοκίνητα των Προξένων, εφ’ όσον 
αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα τους στην Ελλάδα.

ε. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτε-
ρικού και ξένων επισκεπτών της Xώρας για τις πρώτες 
σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα.

Η υπαγωγή των εν λόγω αυτοκινήτων στις διατάξεις 
του παρόντος, γίνεται με βάση το τελευταίο αριθμητικό 
ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους.

Επίσης αυτοκίνητα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες 
της Xώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερι-
κού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία δύνανται να 
μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο πα-
ράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία 
κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο 
αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.

στ. Αυτοκίνητα ιατρών, τα οποία φέρουν το ειδικό 
σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου με μόνο επιβάτη 
τον ίδιο, όπως θα αποδεικνύεται από την ιατρική ταυτό-
τητα, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

ζ. Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν 
ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδηγού-
νται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν.

η. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά δια-
σκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών 
αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους 
ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι 
ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίω-
ση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. της Χώρας, 
στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του 
αυτοκινήτου.

θ. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζο-
νται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, 
άτομα με πολιομυελίτιδα ή Άτομα με Αναπηρίες), εφ’ 
όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπό-
θεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική 
βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειών 
της Χώρας.

Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους 
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των 
Περιφερειών, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοση-
λευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία 
ο ασθενής και όπου θα αναγράφεται η διάρκεια και η 
συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας, και ο αριθμός 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
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ι. Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδι-
οχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή 
ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών 
ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και 
εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά.

Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από 
σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

ια. Μέχρι εκατό (100) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια 
εφημερίδα των Αθηνών που ευρίσκεται εντός του δακτυ-
λίου και μέχρι εξήντα (60) για εκτός, μέχρι δέκα πέντε (15) 
αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλο-
νίκης, μέχρι τέσσερα (4) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια 
εφημερίδα του Πειραιά και των επαρχιών, μέχρι πέντε 
(5) αυτοκίνητα για κάθε αθλητική εφημερίδα, για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών πληροφόρησης ύστερα από 
έγγραφο του Διευθυντή των εφημερίδων αυτών.

Μέχρι είκοσι πέντε (25) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων 
εφημερίδων της Αθήνας, και μέχρι τέσσερα (4) της υπό-
λοιπης Ελλάδας, μέχρι οκτώ (8) αυτοκίνητα των εβδο-
μαδιαίων ειδησεογραφικών περιοδικών της Αθήνας, 
και μέχρι τέσσερα (4) της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέχρι 
τέσσερα (4) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων ειδησεογρα-
φικών οικονομικών περιοδικών, για την κάλυψη εκτά-
κτων αναγκών πληροφόρησης ύστερα από έγγραφο 
του Διευθυντή των εφημερίδων και περιοδικών αυτών.

Μέχρι είκοσι τέσσερα (24) αυτοκίνητα για το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ ύστερα από έγγρα-
φο του Προέδρου τους.

ιβ. Δύο (2) αυτοκίνητα για κάθε αεροπορική εταιρεία, 
η ύπαρξη της οποίας θα αποδεικνύεται από σχετική κα-
τάσταση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ιγ. Μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα του Πρακτορείου Εφη-
μερίδων και Περιοδικών «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», μέχρι δέκα (10) αυ-
τοκίνητα του Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, 
«ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. πρακτορεύσεως και διανομής ημερήσιου 
και περιοδικού τύπου», μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα του 
Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέχρι πέντε (5) 
αυτοκίνητα του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

ιδ. Μέχρι δέκα δεκαπέντε (15) αυτοκίνητα για την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, μέχρι εννέα (9) αυτοκίνητα για την 
Εθνική Τράπεζα, μέχρι οκτώ (8) αυτοκίνητα για κάθε άλλη 
Τράπεζα, ύστερα από έγγραφο των κεντρικών Διοική-
σεων αυτών, και μέχρι τέσσερα (4) αυτοκίνητα για την 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

ιε. Αυτοκίνητα των Κομμάτων που εκπροσωπούνται 
στην Ελληνική Βουλή ως εξής:

Μέχρι διακόσια (200) αυτοκίνητα για το πρώτο πολι-
τικό κόμμα, μέχρι εκατό τριάντα (130) για το δεύτερο, 
μέχρι σαράντα (40) για το τρίτο, μέχρι τριάντα τρία (33) 
για το τέταρτο, μέχρι είκοσι πέντε (25) για το πέμπτο, 
μέχρι είκοσι (20) για το έκτο, μέχρι δέκα τρία (13) για το 
έβδομο και πέραν αυτού.

Αυτοκίνητα των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εξής:

Μέχρι τριάντα (30) αυτοκίνητα για το πρώτο πολιτικό 
κόμμα, μέχρι είκοσι (20) για το δεύτερο, μέχρι έξι (6) για 
το τρίτο, μέχρι πέντε (5) για το τέταρτο, μέχρι τέσσερα 
(4) για το πέμπτο, μέχρι τρία (3) για το έκτο, μέχρι δύο 
(2) για το έβδομο και πέραν αυτού.

Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα για κάθε Βουλευτή ή Ευ-
ρωβουλευτή, μέχρι δέκα πέντε (15) για τις ανάγκες των 
γραφείων Υπουργών και Υφυπουργών, μέχρι πέντε (5) 
για τις ανάγκες των γραφείων Γενικών Γραμματέων και 
Ειδικών Γραμματέων.

Ένα αυτοκίνητο (1) για κάθε τέως βουλευτή που δεν 
εξελέγη στις τελευταίες εκλογές, εφόσον αυτές έγιναν 
στην ίδια χρονιά που ισχύει ο δακτύλιος.

Μέχρι εξήντα πέντε (65) αυτοκίνητα για τις ανάγκες 
των γραφείων της Βουλής των Ελλήνων, που καθορίζε-
ται ύστερα από έγγραφο του Προέδρου της και μέχρι 
τριάντα (30) αυτοκίνητα για τις ανάγκες των γραφείων 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα για τις ανάγκες κάθε πρώην 
Προέδρου της Δημοκρατίας, πρώην Πρωθυπουργού και 
πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

ιστ. Μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα για την Ένωση 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, εφ’ όσον οδηγούνται από 
ξένο ανταποκριτή.

ιζ. Μέχρι τριάντα (30) αυτοκίνητα για την Ελληνική Ρα-
διοφωνία Τηλεόραση, μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα 
για κάθε ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και 
εδρεύει εντός του Δακτυλίου, μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα 
για κάθε ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα 
και εδρεύει εκτός του Δακτυλίου, μέχρι τριάντα (30) αυ-
τοκίνητα για κάθε τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί 
νόμιμα και εδρεύει εντός του δακτυλίου και μέχρι είκοσι 
ένα (21) αυτοκίνητα για εκτός, και μέχρι είκοσι τρία (23) 
αυτοκίνητα για τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας για την κάλυψη των αναγκών τους.

ιη. Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα για την Ένωση Ανταπο-
κριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού.

ιθ. Ειδικά αυτοκίνητα χρηματαποστολών, η χρήση των 
οποίων θα προκύπτει από ένδειξη που θα αναγράφεται 
στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

κ. Μέχρι τριάντα πέντε (35) αυτοκίνητα των φυσιοθε-
ραπευτών του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αθήνας για την 
εκτέλεση υπηρεσίας. Επίσης μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα 
των φυσιοθεραπευτών ελευθέρων επαγγελματιών, που 
δεν διατηρούν εργαστήριο, ούτε είναι υπάλληλοι Νοσο-
κομείου ή άλλου Ιδρύματος και προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους σε κατάκοιτους, εφ’ όσον επιβαίνουν μόνοι στα 
αυτοκίνητά τους, με βάση πίνακα που θα υποβάλλει στην 
Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής το Δ.Σ. του Πανελληνίου 
Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

κα. Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα της Γ.Σ.Ε.Ε. μέχρι τρία (3) 
αυτοκίνητα της ΓΕΣΕΒΕ, μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα της 
ΑΔΕΔΥ και μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα του Ε.Κ.Α.

κβ. Από δώδεκα (12) αυτοκίνητα για την Εθνική Ένωση 
Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, για την Ένωση Νέων Ελλήνων 
Φωτορεπόρτερ, για την Ένωση Φωτοειδησεογράφων 
Ελλάδος και για την Πανελλαδική Ένωση Φωτοειδησε-
ογράφων, για επαγγελματικές ανάγκες των μελών της, 
με πίνακες που θα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Τροχαίας 
Αττικής μόνο τα Δ.Σ. των Ενώσεών τους.

κγ. Τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα των επαγγελματιών 
εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων που η επαγγελματική 
τους έδρα βρίσκεται μέσα στα όρια του δακτυλίου της 
παρ. 1 της παρούσας απόφασης.
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κδ. Τα αυτοκίνητα των εν ενεργεία δικαστικών, των 
οποίων η έδρα της εργασίας τους ή η κατοικία τους ευ-
ρίσκεται εντός των ορίων του δακτυλίου, και εφ’ όσον 
οδηγούνται από τους ίδιους.

κε. Αυτοκίνητα μονίμων κατοίκων της περιοχής, που 
περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με ειδική 
κάρτα εισόδου-εξόδου.

Η ειδική κάρτα χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου Αθηναίων.

Τα αυτοκίνητα αυτά για την έξοδό τους από τον δακτύ-
λιο και την είσοδό τους σε αυτόν, θα κινούνται μόνο μέσα 
σε προκαθορισμένη ζώνη του δακτυλίου, αναλόγως του 
τόπου κατοικίας του κατόχου, χρησιμοποιώντας τη συντο-
μότερη διαδρομή από και προς την κατοικία του ιδιοκτήτη.

Οι ζώνες αυτές είναι οι εξής: Α Ζώνη: Η περιοχή που πε-
ρικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Λ. Αλεξάνδρας - 
Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπού-
λου - Σπ. Μερκούρη - Ριζάρη - Λ. Βασ. Σοφίας - Βασ. Γεωρ-
γίου Α΄- Σταδίου - Αιόλου - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 
- Λ. Αλεξάνδρας.

Β Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους 
και οδούς: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Αιόλου - Σταδίου -
Ερμού - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ. Κωνσταντινουπόλεως - 
Αχιλλέως - Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης 
Οκτωβρίου (Πατησίων).

Γ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφό-
ρους και οδούς: Ερμού - Πλατεία Συντάγματος - Λ. Αμαλί-
ας - Λ. Ανδρ. Συγγρού - Καλλιρρόης - Παναγή Τσαλδάρη - 
Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ερμού.

Δ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφό-
ρους και οδούς: Λ. Βασ. Σοφίας - Ριζάρη - Σπ. Μερκούρη-
Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Α. Φραντζή - Καλλιρρόης - Λ. Ανδρ. 
Συγγρού - Λ. Βασ. Αμαλίας - Λ. Βασ. Σοφίας.

Οι ειδικές αυτές κάρτες θα φέρουν χρώμα που αντι-
στοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη κυκλοφορίας, και θα 
αναγράφουν το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση κατοι-
κίας του κατόχου, και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυ-
τοκινήτου.

κστ. Μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα που χρησιμο-
ποιεί η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για την επίβλεψη των έργων 
κατασκευής του «ΜΕΤΡΟ».

κζ. Συνολικά μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα που χρησι-
μοποιούν οι Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

Μέχρι είκοσι ένα (21) αυτοκίνητα της Διεύθυνσης Οδι-
κών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών.

κη. Μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν 
οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολι-
τικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής και μέχρι 10 
αυτοκίνητα για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου της 
Αθήνας, για την κάλυψη των Υπηρεσιακών αναγκών για 
τη διαχείριση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους.

κθ. Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για την Εθνική Μετεω-
ρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

λ. Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για τη Διεύθυνση Κλιμα-
τικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

λα. Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για το Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

λβ. Μέχρι πέντε (5) φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσεως της εταιρείας που έχει, τη συντήρηση του συ-
στήματος φωτεινής σηματοδότησης ή τη συντήρηση 
του συστήματος διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής, 
στην περιοχή ισχύος των περιοριστικών μέτρων, και για 
όσο διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή της.

λγ. Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (με μέγιστη 
αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 
2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων,), εφ’ όσον μεταφέρουν 
τρόφιμα ή ποτά, είδη για νοσοκομεία ή κάνουν διανομή 
τύπου.

λδ. Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (με μέγιστη 
αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 
2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων,), από 14.30 μέχρι 17.00, 
εφ’ όσον διανέμουν εμπορεύματα, που δεν καλύπτονται 
από την προηγούμενη περίπτωση.

3. Τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στην περίπτω-
ση α΄ της προηγούμενης παραγράφου κυκλοφορούν 
μόνο εάν είναι εφοδιασμένα με ειδικό σήμα χρώματος 
πράσινου, το οποίο επικολλάται σε εμφανές σημείο επί 
των οχημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 
της 16229/2012 (1467 Β΄/3-5-2012) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

4. Τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ια, 
ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ, κα, κβ, κγ, κδ, κστ, κζ, κη, κθ, λ, 
λα και λβ, της παρ. 2, επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο 
δακτύλιο μόνον εφ’ όσον έχουν εφοδιαστεί με τις ειδικές 
άδειες κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται 
μετά από αίτηση των δικαιούμενων προς τη Διεύθυνση 
Τροχαίας Αττικής, στην οποία υποβάλλονται και τυχόν 
αιτήματα ενδιαφερόμενων για χορήγηση ιδίων αδειών 
πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα, οι οποίες 
ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη.

Στις άδειες κυκλοφορίας του Δακτυλίου αναγράφεται 
ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματε-
πώνυμο του οδηγού και του ιδιοκτήτη ή κατόχου, καθώς 
και η ημερομηνία λήξης αυτών.

Ειδικά για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας στο 
δακτύλιο της περίπτωσης (ια) συνεκτιμώνται οι πραγμα-
τικές ανάγκες, η ελάχιστη κυκλοφορία του εντύπου κ.λπ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται, 
από την 02-09-2019 μέχρι και την 08-11-2019, ενώ οι 
άδειες που θα χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Τροχαίας 
Αττικής, ισχύουν μέχρι και την 17-07-2020.

Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο που είχαν χορη-
γηθεί για τις περιόδους 2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018 και 2018-2019, παύουν να ισχύουν.

5. Για την αντιμετώπιση επειγόντων και εκτάκτων περι-
στατικών η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μπορεί να χορη-
γεί, κατά την κρίση της, προσωρινές άδειες κυκλοφορίας 
στο δακτύλιο, ολιγοήμερης διάρκειας, οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να υπερβαίνουν τις πέντε (5) ημέρες.

Οι προσωρινές αυτές άδειες χορηγούνται μετά από 

αίτηση των ενδιαφερομένων προς την ανωτέρω Διεύ-

θυνση Τροχαίας και θα αναγράφουν τον αριθμό κυκλο-
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φορίας του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη και οδηγό αυτού, 

καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών.

6. Δε θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν 

να ισχύουν:

α. Οι περιορισμοί κυκλοφορίας οχημάτων στην περι-

οχή του Εμπορικού Τριγώνου, η οποία περικλείεται από 

τις οδούς: Αθηνάς - Πλ. Ομονοίας - Σταδίου - Πλ. Συντάγ-

ματος - Μητροπόλεως - Αθηνάς, ως αυτοί καθορίζονται 

από την ΔΜΕΟ/στ/οικ./1894/Φ919 από 1.8.1997 κοινή 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 684 Β΄, 8.8.1997), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/στ/οικ/2317/Φ919 από 

5.11.1998 και την ΔΟΥ οικ. 3462/Φ.919 από 03.07.2018 

(ΦΕΚ 2760 Β΄, 11.07.2018) και παρατάθηκε μέχρι νεωτέ-

ρας από την ΔΜΕΟ/στ/οικ./3611/Φ.919 από 30.11.2004 

(ΦΕΚ 1851 Β΄, 14.12.2004) όμοιες και,

β. Οι περιορισμοί, οι εξαιρέσεις και οι ειδικές περιπτώ-

σεις κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή της «ΜΠΛΕ 

ΖΩΝΗΣ», η οποία περικλείεται από τις λεωφόρους και 

οδούς: Αθηνάς  -  Ερμού - δεξιά Πλ. Συντάγματος - συ-

νέχεια Φιλελλήνων - δεξιά Λ. Αμαλίας - αριστερά Λ. Βασ. 

Όλγας -  αριστερά Λ. Βασ. Κωνσταντίνου - αριστερά Παυ-

σανίου - συνέχεια Ρηγίλλης - αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας - 

δεξιά Σέκερη - συνέχεια Σόλωνος - δεξιά Μπόταση - αρι-

στερά Στουρνάρη - αριστερά Μάρνη -  αριστερά Μενάν-

δρου   -   αριστερά Πειραιώς - δεξιά Σωκράτους - αριστε-

ρά Λυκούργου - δεξιά Αθηνάς, ως αυτοί καθορίζονται με 

απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής.

7. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του 

Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/

23-3-1999), «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4313/2014

(ΦΕΚ 261 Α΄/17-12-2014) και με το ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/

Α΄/30-03-2018) και ισχύει, σε συνδυασμό και με τις δι-

ατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218).

Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και στους κατοίκους του 

δακτυλίου, κατόχους της ειδικής κάρτας, σε περίπτωση 

κυκλοφορίας τους σε ζώνη διαφορετική από την επιτρε-

πόμενη από την παρούσα απόφαση.

8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-

φορών, είναι δυνατόν να τροποποιούνται προσωρινά 

τα όρια του δακτυλίου, καθώς και η χρονική διάρκεια 

εφαρμογής αυτού σε τοπική κλίμακα για τις ανάγκες 

εκτέλεσης εργασιών του «ΜΕΤΡΟ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Προστασίας Περιβάλλοντος
του Πολίτη και Ενέργειας

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

 Υποδομών και Μεταφορών

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

  Αριθμ. 3557 (2)

Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την 197/2019 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Δ.Σ) του Δήμου Πυλαίας - Χορ-
τιάτη σε τμήμα της οδού Φιλελλήνων στη Δ.Ε. 
Πανοράματος στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου 
«Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων ύδρευσης έτους 
2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του 
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις δι-
ατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
του ν. 4313/2014.

6. Το 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) από-
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας 
έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47Α΄/11-5-2015) καθώς και την 14138/
15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/
Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για τον 
διορισμό Συντονιστή στους Προϊσταμένους των οργα-
νικών μονάδων της.

10. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β΄/20.05.2011).

11. Το με αριθμ. 18691/10-4-2019 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ 3026/19-4-2019) με το 
οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο στη διαδικασία έκδοσης 
της και διαβιβάζεται στην υπηρεσία η ΑΔΣ του θέματος 
με την κυκλοφοριακή μελέτη που τη συνοδεύει.

12. Το με αριθμ. οικ.15724/13-5-2019 έγγραφο του Δή-
μου Πυλαίας - Χορτιάτη με το οποίο διαβιβάζονται στην 
υπηρεσία τρία (3) τεύχη της κυκλοφοριακής μελέτης που 
συνοδεύει την Α.Δ.Σ. του θέματος.
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13. Την αριθμ. 197/12-3-2019 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (ΑΔΑ: 

695ΗΩ1Ο-7Σ4) με συνημμένη την «Συγκοινωνιακή με-

λέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμί-

σεων» (Φεβρουάριος 2019) και σχετικό σχέδιο κλ. 1:500 

που τη συνοδεύουν, ελεγμένη και θεωρημένη από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

14. Το γεγονός ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της 

παρούσης δεν επηρεάζουν τις λεωφορειακές γραμμές 

του Οργανισμού Αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

(ΟΑΣΘ).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-

λογισμού, 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 197/2019 απόφαση Δημο-

τικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ) του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη 

(ΑΔΑ: 695ΗΩ1Ο-7Σ4) στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου 

«Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων ύδρευσης έτους 2018» της 

ΕΥΑΘ Α.Ε. και συγκεκριμένα την εναλλάξ κυκλοφορία 

των διερχόμενων οχημάτων έμπροσθεν του αριθμού 29 

της οδού Φιλελλήνων (τμήμα από την οδό Τραπεζούντος 

έως την οδό Μιαούλη) της Δ.Ε Πανοράματος. Η κυκλο-

φορία των οχημάτων θα γίνεται από το εναπομείναν 

ελεύθερο οδόστρωμα ελάχιστου πλάτος 2,75m, με την 

υποστήριξη σηματωρών σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (10ο σχετ.).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης συνοδεύ-

ονται από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέ-

σεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους.

Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων της παρούσης υπάρχει στην Τεχνική Έκθεση και στο 

σχετικό σχέδιο που συνοδεύουν την ΑΔΣ του θέματος 

(13ο σχ.), πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται στα Αρ-

χεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θρά-

κης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών 

του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, εφόσον δεν αντίκεινται 

στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης ισχύουν 

για 2 (δύο) ημέρες και θα εφαρμόζονται κατά τη διάρ-

κεια λειτουργίας του εργοταξίου (7:00 - 17:00). Με το 

πέρας των ημερησίων εργασιών η εργοταξιακή σήμανση 

θα αποσύρεται και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην 

κυκλοφορία.

Η έναρξη τους ορίζεται με την εφαρμογή της σχετι-

κής εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία (τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, των 

σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα). 

Μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση θα αποσυρθεί, 

οπότε η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτω-
ση 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. Η εργοταξιακή σήμανση και τα περιοριστικά μέτρα 

της παρούσης πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905 Β΄/20.05.2011) και να 
εξειδικεύονται στο τυπικό σχέδιο 2.1.3 για εργοτάξια 
μακράς διάρκειας σε υπεραστικές οδούς.

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων με ιδιαίτερη μέριμνα στις ανάγκες των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

4. 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, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

5. Εάν η επίστρωση της τομής με ασφαλτικό δεν πραγ-
ματοποιηθεί την ίδια μέρα τότε:

- Θα τοποθετηθούν πινακίδες Κ-20 και και Κ-13, πριν 
τα σημεία εκσκαφής

- Σχετική σήμανση θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρ-
κεια της επίστρωσης της τομής με ασφαλτικό.

6. Να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην ΑΔΣ του 
θέματος (13ο σχ.).

7. Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να ενη-
μερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
(το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας, του Δήμου Πυλαίας - Χορ-
τιάτη κ.λπ.) για την έναρξη των κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων της παρούσης.

8. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

9. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμόδιοι 
για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

10. Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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*02021800706190008*

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,


