
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκ- 
μηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου - ΕΚΤ 
(Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

2 Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου χωρών καταγω-
γής που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς, σύμφωνα 
με την παρ.  5 του άρθρου 87 του ν. 4636/2019 
(Α’ 169).

3 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσε-
ων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 338/2021 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Προποντίδας, στo 
πλαίσιo υλοποίησης του έργου: «Εσωτερικό δί-
κτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής 
Ν. Μουδανιών».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./29/922 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκ- 

μηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου - ΕΚΤ 

(Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις (Α’ 105/2019), τις διατά-
ξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου» (Α’ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του  
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-

κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τo υπ’ αρ. 129/20-1-2022 αίτημα του Εθνικού Κέ-
ντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 
- ΕΚΤ.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) Ειδικού Λειτουργικού Επιστή- 
μονα Β’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υποστήριξη 
του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας για την υλο- 
ποίηση των έργων», στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου - ΕΚΤ (Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022

O Yπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

I

Αριθμ. οικ. 78391 (2)
Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου χωρών καταγω-
γής που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς, σύμφω-
να με την παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4636/2019 
(Α’ 169).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4636/2019 «Περί διεθνούς Προστασίας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 169) και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 
87 αυτού,

β. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 6/2020 «Διορισμός 
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμό των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4), 

ε. του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),

στ. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

ζ. της υπό στοιχεία Υ63/9.8.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» (Β’ 3161) 
και

η. της υπ’ αρ. 6360/15.4.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 317) απόφασης 
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, περί τοπο-
θέτησης Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου.

2. Την υπ’ αρ. 466958/21/20.12.2021 εισήγηση του Δι-
οικητή της Υπηρεσίας Ασύλου περί «κατάρτισης εθνικού 
καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής», κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4636/2019.

3. Την ανάγκη να ενισχυθεί η εφαρμογή των διατάξεων 
περί ασφαλούς χώρας καταγωγής της Οδηγίας 2013/32/
ΕΕ, ως βασικού εργαλείου για την υποστήριξη της τα-
χείας διεκπεραίωσης των αιτήσεων που είναι πιθανόν 
αβάσιμες.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 13020/10.01.2022 
εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου χωρών καταγωγής, 

που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς. Τον χαρακτηρισμό 
των περιλαμβανομένων στον κάτωθι κατάλογο χωρών, 
ως Ασφαλών Χωρών Καταγωγής, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 87 του ν. 4636/2019:

α. Αίγυπτος, 
β. Αλβανία, 
γ. Αλγερία, 
δ. Αρμενία, 
ε. Γεωργία, 
στ. Γκάμπια, 
ζ. Γκάνα,
η. Ινδία,
θ. Μαρόκο,
ι. Μπαγκλαντές, 
ια. Μπενίν,
ιβ. Νεπάλ,
ιγ. Ουκρανία, 
ιδ. Πακιστάν, 
ιε. Σενεγάλη, 
ιστ. Τόγκο,
ιζ. Τυνησία.

Άρθρο 2
Η υπ’ αρ. 778/20.01.2021 (Β’ 317) κοινή υπουργική 

απόφαση καταργείται. Η ισχύς της παρούσας απόφα-
σης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 10 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών  Μετανάστευσης και Ασύλου
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 37593 (3)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσε-
ων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 338/2021 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Προποντίδας, στo 
πλαίσιo υλοποίησης του έργου: «Εσωτερικό δί-
κτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής 
Ν. Μουδανιών» .

 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. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης 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 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) 
(ν. 2696/1999, Α’ 57), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
46 του ν. 3542/2007 (Α’ 50) και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων». 

6. Την υπ’ αρ. 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).

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

8. Την υπ’  αρ. 14138/15-05-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250  - 
ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7  - ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών για τον διορισμό του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

9. Την υπ’ αρ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 
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σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Β’ 1971).

10. Την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 «Τροπο-
ποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο 
επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση ορ-
γανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένει-
ας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις 
για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λει-
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 197).

11. Την υπ’ αρ. οικ. 55771/10-11-2020 απόφαση του 
Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ορισμός Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Μ.Θ» (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟ-
Ρ1Υ-ΩΒΑ).

12. Τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελού-
μενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011).

13. Το υπ’ αρ. 53677/22-12-2021(αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 
320217/22-12-2021) έγγραφο του Δήμου Προποντίδας, 
με το οποίο διαβιβάζεται η απόφαση του Δ.Σ., του θέ-
ματος, με συνημμένη τη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη 
που τη συνοδεύει, θεωρημένη, ελεγμένη και εγκεκριμένη 
από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Νέας Προποντίδας.

14. Το υπ’ αρ. 27331/28-1-2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης Απ.Δ.Μ/Θ, με το οποίο μας ενημερώνει για 
το νομότυπο στη διαδικασία έκδοσης της υπ’ αρ. 338/ 
15-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΕΙΗΩΤ-ΚΡΤ) απόφασης του Δ.Σ., του 
θέματος.

15. Το υπ’ αρ. 165362/5-8-2021 έγγραφο της υπηρεσίας 
μας, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία επί 
της κυκλοφοριακής μελέτης που συνοδεύει την απόφα-
ση του Δ.Σ. του θέματος.

16. Το υπ’ αρ. 31924/15-9-2021 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 
207040/6-9-2021) διευκρινιστικό έγγραφο του Δήμου 
Προποντίδας, με το οποίο επανυποβάλλεται η κυκλο-
φοριακή μελέτη, συμπληρωμένη σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις της υπηρεσίας μας.

17. Το υπ’ αρ. 10157/22-12-2021 έγγραφο των ΚΤΕΛ 
Χαλκιδικής Α.Ε., με το οποίο συναινεί στις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις της παρούσης.

18. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Προποντίδας.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σε Δημοτικές οδούς των Ν. Μουδανιών 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 338/15-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΙΗΩΤ-
ΚΡΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του 
Δήμου Προποντίδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: 
«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής πε-
ριοχής Ν. Μουδανιών».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσας, αφορούν 
εργασίες κατασκευής δικτύου ομβρίων στο δημοτικό 

οδικό δίκτυο, στον πολεοδομικό ιστό του οικισμού 
Ν.Μουδανίων και εφαρμόζονται σε πέντε διαδοχικές 
φάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΦΑΣΗ 1:
- Σταδιακός αποκλεισμός του δεξιού ρεύματος κυκλο-

φορίας της οδού Δημητρίου Ιορδανίδη με κατεύθυνση 
προς την οδό Λεωφόρο Ελευθερίας και ταυτόχρονη αμ-
φιδρόμηση του αριστερού ρεύματος κυκλοφορίας της 
οδού Δημητρίου Ιορδανίδη με κατεύθυνση προς την οδό 
Αγίου Όρους, στο ύψος του αποκλεισμού.

ΦΑΣΗ 2:
- Σταδιακός αποκλεισμός του δεξιού ρεύματος κυκλο-

φορίας της οδού Δημητρίου Ιορδανίδη με κατεύθυνση 
προς την οδό Αγίου Όρους και ταυτόχρονη αμφιδρό-
μηση, του αριστερού ρεύματος κυκλοφορίας της οδού 
Δημητρίου Ιορδανίδη με κατεύθυνση προς την οδό Λε-
ωφόρο Ελευθερίας στο ύψος του αποκλεισμού.

ΦΑΣΗ 3:
- Πλήρης αποκλεισμός της οδού Εμμανουήλ Παππά 

από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Νικολαϊδη έως και τη 
συμβολή της με την οδό Λεωφόρο Ελευθερίας με σημει-
ακή στένωση στο κατάστρωμα της τελευταίας. Η κυκλο-
φορία των οχημάτων επί της οδού Εμμανουήλ Παππά θα 
διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων τοπικών οδών ενώ επί 
της Λεωφόρο Ελευθερίας από το εναπομείναν ελάχιστο 
διαθέσιμο πλάτος κυκλοφορίας.

ΦΑΣΗ 4:
- Πλήρης αποκλεισμός της οδού Νικ. Καζαντζάκη Παπ-

πά από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Νικολαϊδη έως 
και τη συμβολή της με την οδό Λεωφόρο Ελευθερίας με 
σημειακή στένωση στο κατάστρωμα της τελευταίας. Η 
κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Νικ. Καζαντζά-
κη θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων τοπικών οδών 
ενώ επί της Λεωφόρο Ελευθερίας από το εναπομείναν 
ελάχιστο διαθέσιμο πλάτος κυκλοφορίας.

ΦΑΣΗ 5:
- Πλήρης αποκλεισμός της οδού Λεωφόρος Ελευθερί-

ας στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς της οδό 
Δ. Πάπιστα και ταυτόχρονη στένωση του ρεύματος κυ-
κλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Καπετάν Χάψα 
στο ύψος της οδού Νικ. Καζαντζάκη. Η κυκλοφορία των 
οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων τοπι-
κών οδών και από το εναπομείναν ελάχιστο διαθέσιμο 
πλάτος οδοστρώματος.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται 
από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις 
που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους.

Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
και των εργασιών της παρούσας υπάρχουν στην Τεχνική 
Έκθεση και στα δυο (2) σχετικά σχέδια που συνοδεύουν 
την απόφαση του θέματος, όπως έχουν διαβιβαστεί στην 
υπηρεσία μας με το 13ο σχετικό, εφόσον δεν αντίκεινται 
στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης ισχύουν 
συνολικά για τριάντα επτά (37) ημέρες, επιμερισμένες 
ανά φάση εργασιών και θα διατηρούνται καθ’ όλη τη 
χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών, στο 
εκάστοτε υπό παρέμβαση οδικό τμήμα. Μετά το πέρας 
ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε εργοταξιακή σήμαν-
ση θα αποσυρθεί, οπότε οι οδοί θα αποδοθούν πλήρως 
στην κυκλοφορία.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6870 Τεύχος B’ 667/15.02.2022

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγ-
γράφως όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (το αρμόδιο 
τμήμα Τροχαίας, τον Δήμου Προποντίδας κ.λπ.) για την 
έναρξη τους, η οποία ορίζεται με την εφαρμογή της σχε-
τικής εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, των 
σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα).

Αρμόδιος φορέας για την επιλογή και χωροθέτηση της 
κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης των κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων της παρούσης κατ’ εφαρμογή των σχετι-
κών Οδηγιών, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας 
συντήρησης της υπό παρέμβαση οδού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΟΚ (ν. 2696/1999).

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα 
περιοριστικά μέτρα θα πρέπει είναι σύμφωνα με τις Προ-
διαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011) 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.

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, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

4. Εφόσον από την αρμόδια υπηρεσία κρίνεται απαραί-
τητο, οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πληρο-
φοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης μέσω 
παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημάτων.

5. Η σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών στη δι-
αδρομή παράκαμψης του εκάστοτε αποκλειόμενου οδι-
κού τμήματος θα πρέπει να είναι κατατοπιστική, έγκαιρη, 
ευκρινής και η απολύτως απαραίτητη κατ’ εφαρμογή των 
σχετικών προδιαγραφών δεδομένου ότι ο πλεονασμός 
μπορεί να επιφέρει σύγχυση στους χρήστες της οδού.

6. Κατά τη διάρκεια της στένωσης του οδοστρώματος 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστο πλάτος λωρίδας 
κυκλοφορίας 3,25μ. για την ασφαλή κίνηση των οχη-
μάτων.

7. Καθ’ όλη της διάρκεια εφαρμογής των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης θα πρέπει να αξιολογεί-
ται η αποτελεσματικότητα τους με κριτήρια τη βέλτιστη 
λειτουργικότητα του οδικού δικτύου και την ασφάλεια 
των χρηστών.

8. Κατά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
των φάσεων 1 και 2 θα πρέπει να εφαρμοστούν οι πινα-
κίδες Ρ-52δ σε συνδυασμό με τις Π-77 κατά την έξοδο 
των οχημάτων από το αμφιδρομημένο τμήμα για τον 
ασφαλή διαχωρισμό των κινήσεων.

9. Στην περίπτωση που η στένωση οδοστρώματος 
υλοποιείται με αφαίρεση λωρίδας κυκλοφορίας, θα πρέ-
πει να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες πινακίδες υπόδειξης 
πορείας εκτροπής λωρίδων.

10. Στα αμφίδρομα τμήματα που καταλήγουν στη ζώνη 
των εργασιών και δύναται να μετατραπούν σε αδιέξο-
δο, εφαρμόζεται η προειδοποιητική ενημέρωση για το 

αδιέξοδο χωρίς την σήμανση για υποχρεωτική αλλαγή 
κατεύθυνσης κατ’ εφαρμογή του τυπικού Σχεδίου 3.1.4 
του 12ου σχετικού.

11. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

12. Στην περίπτωση που μετά το τέλος των ημερήσιων 
εργασιών, γίνει απόδοση της οδού στην κυκλοφορία 
με επιχωμάτωση του σκάμματος χωρίς επίστρωση με 
ασφαλτικό, πρέπει να εφαρμοστεί η αντίστοιχη εργο-
ταξιακή σήμανση (πινακίδες Κ-20 και και Κ-11) προσαρ-
μοσμένη σε συνθήκες σκότους.

13. Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τον απο-
κλεισμό και την προστασία του σκάμματος εντός της 
ζώνης του εργοταξίου σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.

14. Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης θα διατηρούνται 
και μετά την δύση του ηλίου, θα πρέπει η σήμανση να 
προσαρμόζεται κατάλληλα με τη χρήση αναλάμποντων 
φανών και να εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες συνθή-
κες ορατότητας και πληροφόρησης για την ασφαλή και 
απρόσκοπτη κίνηση τόσο των οχημάτων όσο και των 
πεζών.

15. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

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

17. Με την παρούσα εγκρίνονται τα μέτρα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας, όπως προέκυψαν από τη σχετική 
κυκλοφοριακή μελέτη, την ευθύνη για το περιεχόμενο 
της οποίας φέρουν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 52 του 
ΚΟΚ.

18. Ο ανάδοχος του έργου και η αρμόδια τεχνική υπη-
ρεσία είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέ-
ματος.

Η παρούσα φορά στην έγκριση των προσωρινών 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου του θέματος και όχι στην έγκριση 
της μελέτης εφαρμογής και της εργοταξιακής σήμανσης 
αυτών.

Το παρόν παραμένει σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει αλλαγή στις κυκλοφοριακές συνθήκες της 
περιοχής μελέτης, στη νομοθεσία βάσει της οποίας εκ-
πονήθηκε η μελέτη και στα μέτρα ρύθμισης της κυκλο-
φορίας που εγκρίνονται.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση, παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεση και λειτουργία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2022

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006671502220004*


		2022-02-16T11:36:50+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




