
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τμήμα Β’ Οικονομι-
κού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Μεσσηνίας.

2 Καταχώριση των δοτών/δοτριών γεννητικού υλι-
κού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης 
Καταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και διακίνηση 
εντός της ελληνικής επικράτειας γεννητικού υλι-
κού δότη/δότριας.

3 Έγκριση της υπ’  αρ. 49/2022 απόφασης της Μη-
τροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) που 
αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
επί της Επαρχιακής οδού 4 στα πλαίσια του έργου: 
«Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών, ρείθρων, 
τάφρων και συντήρηση φρεατίων στο Επαρχια-
κό και εθνικό δίκτυο, αρμοδιότητας Μ.Ε.Θ., έτους 
2019-2021».

4 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 78/2022 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών στα πλαίσια του 
έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Σερρών έτους 
2020-2021».

5 Έγκριση του Τροποποιημένου Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών 
και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6643 (1)   
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τμήμα Β’ Οικονομι-

κού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Μεσσηνίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτά-

σεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 46),

β) τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

γ) τον ν. 4270/2014 «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

στ) το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

2. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονο-
μική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού» (Β’ 3240).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Την υπ’ αρ. 2/53983/0026/27.06.2019 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώ-
πινων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών 
δαπανών» (Β’ 2726).

4. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28.03.2019 
υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Δι-
ευθυντών Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) και 
το άρθρο 375 του ν. 4957/2022 «Παράταση της θητείας 
και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών 
Εκπαίδευσης» (Α’ 141).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στο Τμήμα Β’ Οικονομικού της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας τον έλεγχο, 
εκκαθάριση και την έκδοση των χρηματικών ενταλμά-
των για την πληρωμή των δαπανών της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

H ισχύς της παρούσας άρχεται από την υπαγωγή των 
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που αποτελούν ειδικούς φορείς στον 
προϋπολογισμό του, στις διατάξεις που αφορούν στην 
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητι-
κών Δαπανών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. 1705 (2)
Καταχώριση των δοτών/δοτριών γεννητικού υλι-

κού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης 

Καταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και διακίνηση 

εντός της ελληνικής επικράτειας γεννητικού υλι-

κού δότη/δότριας. 

 ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ.  ιγ’ της παρ.  1 του άρθρου  20, του 

ν. 3305/2005, σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει 
κανονιστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών 
και λεπτομερειακών θεμάτων, στα οποία αναφέρεται ο 
ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

2. Τις περ.  α’, γ’, δ’ της παρ.  2 του άρθρου  20 του 
ν. 3305/2005, σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. τηρεί 
Μητρώο αδειών λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. και Τραπεζών Κρυ-
οσυντήρησης, αρχείο απόρρητων ιατρικών στοιχείων 
των δοτών γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωα-

ρίων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 και άκρως 
απόρρητα αρχεία που περιέχουν τα στοιχεία ταυτότητας 
δοτών γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωαρίων.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ.  2 του άρθρου  9 του 
ν. 3305/ 2005, σύμφωνα με το οποίο τα τέκνα που προ-
έρχονται από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνουν τα δέκα, εκτός αν πρόκειται 
για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη 
αποκτήσει τέκνο από γαμέτες του εν λόγω δότη.

4. Το άρθρο  15 του ν.  3305/2005, σύμφωνα με το 
οποίο, η διακίνηση ανθρώπινου γεννητικού υλικού και 
γονιμοποιημένων ωαρίων και των βιολογικών συστα-
τικών και παραγώγων τους πρέπει να γίνεται υπό συν-
θήκες οι οποίες εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα του 
υλικού, από τον δότη έως το λήπτη και το αντίστροφο. 
Τα σχετικά στοιχεία τηρούνται από τις Μ.Ι.Υ.Α. και τις Τρά-
πεζες Κρυοσυντήρησης σε ειδικό αρχείο, σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 16 και την παρ. 7 του άρθρου 17 
και διαβιβάζονται στο τμήμα Μητρώων και αρχείων της 
Αρχής.

5. Την απόφαση της 28ης/21.07.2022 συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

6. Την απόφαση της 31ης/11.08.2022 συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρεωτικά στοιχεία ταυτότητας 
των δοτών γεννητικού υλικού.

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγρα-
φής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής καταχωρούνται υποχρεωτικά κατ’ 
ελάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας των δοτών γεννητικού 
υλικού ως εξής:

I. Για όσους δότες/δότριες διαθέτουν ΑΜΚΑ, τα στοι-
χεία όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ΑΜΚΑ, 
ημ/νία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμό ταυτότητας.

II. Για όσους δότες/δότριες ξένης ιθαγένειας δεν δι-
αθέτουν ΑΜΚΑ, τα στοιχεία όνομα, επώνυμο, πατρώ-
νυμο, Μητρώνυμο, ημ/νία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμό  
διαβατηρίου.

III. Για τα δείγματα εξωτερικού, τα στοιχεία διεθνής 
κωδικός δείγματος, χώρα προέλευσης, τράπεζα προ-
έλευσης, είδος δείγματος και αριθμός vials (παγιετών) 
κρυοσυντηρημένου σπέρματος ή αριθμός ωαρίων.

Άρθρο 2
Υποχρεωτικά ιατρικά στοιχεία 
των δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού.

1. Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Κα-
ταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής καταχωρούνται υποχρεωτικά 
τα στοιχεία της εκάστοτε επίσκεψης του δότη/δότριας, 
όπως αυτά απαιτούνται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό 
Μητρώο αναλόγως του τύπου επίσκεψης.
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2. Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Κατα-
γραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής καταχωρούνται υποχρεωτικά τα 
στοιχεία της εκάστοτε χρήσης του γεννητικού υλικού, 
όπως αυτά απαιτούνται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό 
Μητρώο αναλόγως του τύπου χρήσης.

Άρθρο 3
Ταυτοποίηση δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού 
και καταμέτρηση γεννητικού υλικού 
και των παραγώγων του.

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγρα-
φής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής η ταυτοποίηση των δοτών/δοτριών γεννη-
τικού υλικού, καθώς και η καταμέτρηση του δωρηθέντος 
γεννητικού τους υλικού, των γονιμοποιημένων ωαρίων 
(κρυοσυντηρημένων ή εμφυτευμένων) των κυήσεων εν 
εξελίξει, των γεννηθέντων τέκνων και το σύνολο των δύο 
τελευταίων που προέρχονται από αυτό, γίνεται ως εξής:

I. Για όσους δότες/δότριες διαθέτουν ΑΜΚΑ, με βάση 
τον ΑΜΚΑ.

II. Για όσους δότες/δότριες ξένης ιθαγένειας δεν διαθέ-
τουν ΑΜΚΑ, με βάση τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, 
πατρώνυμο και ημ/νία γέννησης.

III. Για τα δείγματα του εξωτερικού με βάση τον κωδικό 
δείγματος.

Άρθρο 4
Υποχρεωτικά στοιχεία ταυτότητας 
των ληπτών γεννητικού υλικού

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγρα-
φής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής καταχωρούνται υποχρεωτικά κατ’ 
ελάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας των ληπτών γεννητι-
κού υλικού ως εξής:

i. Για όσους λήπτες διαθέτουν ΑΜΚΑ, τα στοιχεία όνο-
μα, επώνυμο, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ΑΜΚΑ, ημ/νία 
γέννησης, ιθαγένεια, αριθμό ταυτότητας.

ii. Για όσους λήπτες ξένης ιθαγένειας δεν διαθέτουν 
ΑΜΚΑ, τα στοιχεία όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, Μητρώ-
νυμο, ημ/νία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμό διαβατηρίου.

Άρθρο 5
Διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας 
του γεννητικού υλικού των δοτών/δοτριών

1. Κάθε φορά που διακινείται γεννητικό υλικό, η δωρεά 
του οποίου έγινε σε Μονάδα Ι.Υ.Α. ή Τράπεζα Κρυοσυ-
ντήρησης εντός Ελλάδος, προς άλλη Μονάδα Ι.Υ.Α. ή 
Τράπεζα Κρυοσυντήρησης εντός Ελλάδος, εκτός από 
τον κωδικό που λαμβάνει το γεννητικό υλικό, η Μονάδα 
Ι.Υ.Α. ή η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης οφείλει να αποστέλ-
λει και τα υποχρεωτικά στοιχεία ταυτότητας των δοτών/
δοτριών γεννητικού υλικού, όπως αυτά αναφέρονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

2. Η Μονάδα Ι.Υ.Α. ή η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης που 
λαμβάνει γεννητικό υλικό όπως περιγράφεται στην προ-
ηγούμενη παράγραφο οφείλει να καταχωρεί εκ νέου στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγραφής 
Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής τα υποχρεωτικά στοιχεία ταυτότητας 

των δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού, καθώς και τα 
υποχρεωτικά στοιχεία της εκάστοτε χρήσης του. Κατό-
πιν της καταχώρισης, η Μονάδα Ι.Υ.Α. οφείλει πριν την 
διενέργεια της εμβρυομεταφοράς να ελέγχει τις κυήσεις 
εν εξελίξει, τα γεννηθέντα τέκνα και το σύνολό τους, που 
προέρχονται από τον δότη/δότρια του οποίου το γεν-
νητικό υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, όπως αυτά 
διαμορφώνονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποι-
ημένης Καταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, και όταν το ως άνω 
σύνολο είναι δέκα (10), να επικοινωνεί εγγράφως με την 
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ 

I

     Αριθμ. 221837 (3)
Έγκριση της υπ’ αρ. 49/2022 απόφασης της Μη-

τροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) που 

αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

επί της Επαρχιακής οδού 4 στα πλαίσια του έρ-

γου: «Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών, ρεί-

θρων, τάφρων και συντήρηση φρεατίων στο 

Επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, αρμοδιότητας 

Μ.Ε.Θ., έτους 2019-2021».  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτο-
διοίκηση 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 ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» (Α’ 50) και αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργά-
νων των Ο.Τ.Α. που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

6. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 εγκύκλιο 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

7. Την υπ’  αρ. 54218/11.07.2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
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Θράκης «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» 
(ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).

8. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν.  4325/2015 (Α’  47), 
την υπ’  αρ. 14138/15.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.  250  - ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
για τον διορισμό Συντονιστή καθώς και την υπ’ αρ. 34012/ 
25.05.22 (Υ.Ο.Δ.Δ. 435) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών με την οποία ανανεώθηκε η θητεία του Συντονιστή.

9. 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).

10. Την υπ’ αρ. οικ. 55771/10.11.2020 απόφαση του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Μ.Θ.» (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ).

11. Την παρ. 6.2.α του άρθρου 64 του ν. 4954/2022 
«Ορισμός Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 
(Α’ 136).

12. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011).

13. Το υπ’ αρ. 508859(148)/26.07.2022 (υπό στοιχεία 
ΔΙΠΕΧΩΣ: 192259/26.07.2022) έγγραφο της Μητροπο-
λιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας με το οποίο διαβιβάζεται στη υπηρεσία μας η 
υπ’ αρ. 49/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΕΦ7ΛΛ-ΦΗΡ) απόφαση του 
θέματος, με την κυκλοφοριακή μελέτη που τη συνοδεύει 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ.

14. Το υπ’  αρ. 197513/08.08.2022 (υπό στοιχεία 
ΔΙΠΕΧΩΣ:197514/8-8-2022) έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο βεβαιώνεται το νομό-
τυπο της διαδικασίας έκδοσης της υπ’ αρ. 49/25.07.2022 
(ΑΔΑ: ΨΜΕΦ7ΛΛ-ΦΗΡ) απόφασης Μητροπολιτικής Επι-
τροπής της Π.Κ.Μ.

15. Το υπ’ αρ. 202177/22.08.2022 έγγραφο της υπη-
ρεσίας μας.

16. Το υπ’ αρ. 596157(8685)/19.09.2022 (υπό στοιχεία 
ΔΙΠΕΧΩΣ:217445/23.09.2022) έγγραφο της Υποδιεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ./ΠΚΜ με το οποίο επαναδια-
βιβάζεται η σχετική κυκλοφοριακή μελέτη.

17. Το υπ’ αρ. 2754/07.09.2022 έγγραφο του Οργανι-
σμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ. 
Α.Ε.) με το οποίο εκφράζονται απόψεις για τις κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις του θέματος.

18. To γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Και επειδή:
Σύμφωνα με την υποβληθείσα κυκλοφοριακή μελέτη 

που συνοδεύει την απόφαση του θέματος οι προτει-
νόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες 
προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να εκτελεστούν 
απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες του έργου του 
θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αρ. 49/2022 απόφασης Μητροπολι-
τικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) που αφορά σε προσωρινές 
κυκλοφορικές ρυθμίσεις επί της Επαρχιακής οδού 4’ (Οδός 
Θεσσαλονίκης) πλησίον του οικισμού Γαλήνη του Δήμου 
Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή και 
συντήρηση τεχνικών, ρείθρων, τάφρων και συντήρηση 
φρεατίων στο Επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, αρμοδιότητας 
Μ.Ε.Θ., έτους 2019-2021» και συγκεκριμένα:

Την στένωση του οδοστρώματος με τον αποκλεισμό 
μιας (1) λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύ-
θυνση προς Ωραιόκαστρο στο τμήμα της οδού Θεσσαλο-
νίκης, από τον αριθμό 115α έως τον αριθμό 117 (Συντ/νες 
κατά ΕΓΣΑ Αρχής (χα: 465211.05, yα:4549705.48) και τέ-
λους (χτ: 4463688.54, yτ:4549317.90), συνολικού μήκους 
περίπου 170 m, χωρίς να παρεμποδίζεται η πρόσβαση 
των οχημάτων στις κατά μήκους του έργου παρακείμε-
νες επιχειρήσεις. H κυκλοφορία των οχημάτων με κα-
τεύθυνση προς Ωραιόκαστρο θα πραγματοποιείται από 
το εναπομείναν οδόστρωμα με την ελεύθερη λωρίδα 
κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 3,50 m.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης θα υποστη-
ρίζονται από σηματωρούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του εργοταξίου. Αναλυτική περιγραφή τους υπάρχει στην 
Τεχνική Έκθεση και στα σχετικά σχέδια που συνοδεύουν 
την απόφαση του θέματος (16ο σχ.), εφόσον δεν αντίκει-
νται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης έχουν ισχύ 
για τριάντα (30) ημέρες και θα διατηρούνται καθ’ όλη 
τη χρονική διάρκεια ισχύος τους. Ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς (αρμόδιο τμήμα Τροχαίας, Ο.Α.Σ.Θ. 
αρμόδια τεχνική υπηρεσία κ.λπ.) για την έναρξη τους, 
η οποία ορίζεται με την εφαρμογή της σχετικής εργοτα-
ξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
(τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, των σηματοδοτών ή 
των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα). Μετά το πέρας της 
ισχύος της παρούσης η σήμανση θα αποσυρθεί, οπότε η 
οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα πε-

ριοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές 
και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - 
ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011) προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά του υπό παρέμβαση οδικού τμήματος.

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

3. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση τυχόν επιχειρήσεων που επηρεάζονται 
από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και με όρους ασφάλειας 
λειτουργία τους.

4. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ανεμπόδιστη, ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων 
έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπο-
λικά) καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις παρόδιες 
ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις.

5. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, 
συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) 
σε όλο το μήκος της ζώνης των έργων.
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6. Η απομείωση της ταχύτητας των οχημάτων θα πρέ-
πει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

7. Σε περιορισμένες συνθήκες φωτεινότητας, η σή-
μανση θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε 
να εξασφαλίζει την επαρκή ορατότητα για την ασφαλή 
κίνηση των χρηστών της οδού.

8. 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.

9. Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τον απο-
κλεισμό και την προστασία του σκάμματος εντός της 
ζώνης του εργοταξίου σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης.

10. Με την παρούσα εγκρίνονται τα μέτρα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας όπως προέκυψαν από τη σχετική κυ-
κλοφοριακή μελέτη όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από 
την αρμόδια τεχνική υπηρεσία κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 
του άρθρου 52 του ΚΟΚ.

11. Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο τα προσωρινά μέ-
τρα ρύθμισης της κυκλοφορίας και όχι έγκριση μελέτης 
εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

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

Η παρούσα αφορά στην έγκριση των προσωρινών 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου του θέματος και όχι της εργοταξι-
ακής σήμανσης. Αρμόδιος φορέας για την επιλογή και 
χωροθέτηση της κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης κατ’ 
εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2696/1999.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

I

Αριθμ.    221805 (4)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 78/2022 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών στα πλαίσια 

του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Σερρών 

έτους 2020-2021».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτο-
διοίκηση 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 ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» (Α’ 50) και αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργά-
νων των Ο.Τ.Α. που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

6. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 εγκύκλιο 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

7. Την υπ’ αρ. 54218/11.07.2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» 
(ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).

8. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47), την 
υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για τον διο-
ρισμό Συντονιστή καθώς και την υπ’ αρ. 34012/25.05.2022 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 435) με 
την οποία ανανεώθηκε η θητεία του Συντονιστή.

9. 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).

10. Την υπ’ αρ. οικ. 55771/10.11.2020 απόφαση του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Μ.Θ.» (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ).

11. Την παρ. 6.2.α του άρθρου 64 του ν. 4954/2022 «Ορι-
σμός Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Α’ 136).

12. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011).

13. Το υπ’  αρ. 192454/25.07.2022 (υπό στοιχεία 
ΔΙΠΕΧΩΣ 192457/27.07.2022)έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης Απ.Δ.Μ/Θ Π.Ε. Σερρών, με το οποίο μας ενη-
μερώνει για το νομότυπο στη διαδικασία έκδοσης της 
υπ’ αρ. 78/13.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΓ8ΝΩ10-ΛΟ5) απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

14. Το υπ’ αρ. 25427/07.09.2022 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ: 
209283/07.09.2022) έγγραφο του Δήμου Σερρών με το 
οποίο διαβιβάζεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του θέματος με συνημμένη την σχετική κυκλοφορι-
ακή μελέτη που τη συνοδεύει, ελεγμένη και θεωρημένη 
από τη αρμόδια τεχνική υπηρεσία.

15. To υπ’ αρ. 32863/30.09.2022 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ: 
220921/30.09.2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
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Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών με το οποίο διαβιβάζονται 
συμπληρωματικά στοιχεία για την απόφαση του θέματος.

16. Την τεχνική έκθεση «μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμι-
σης» και το σχετικό σχέδιο Ο1 «Γενική Οριζοντιογραφία» 
(κλ. 1:1000) που συνοδεύουν την Α.Δ.Σ. του θέματος όπως 
ελέγχθηκαν θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Διεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

17. Το γεγονός ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του 
θέματος δεν επηρεάζουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

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

Και επειδή:
Σύμφωνα με την υποβληθείσα κυκλοφοριακή μελέτη 

που συνοδεύει την Α.Δ.Σ. του θέματος οι προτεινόμενες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμέ-
νου, με την υλοποίηση τους, να εκτελεστούν απρόσκο-
πτα και με ασφάλεια οι εργασίες του έργου του θέματος, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 78/13.04.2022 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου 
Σερρών που αφορά σε προσωρινές κυκλοφορικές ρυθ-
μίσεις για την αποξήλωση - αντικατάσταση των κιγκλι-
δωμάτων στη γέφυρα Στρυμώνα, στα πλαίσια του έργου 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Σερρών έτους 2020-2021» 
(ΑΔΑ: ΨΓ8ΝΩ10-ΛΟ5) και συγκεκριμένα:

- Θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός της γέ-
φυρας Στρυμώνα μήκους 300,00 μ. επί της Δημοτικής 
οδού Βαμβακούσας - Λυγαριάς, για την εκτέλεση των 
εργασιών αποξήλωσης και αντικατάστασης των κιγκλι-
δωμάτων της γέφυρας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε μια 
φάση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
σχετικής νομοθεσίας (12ο σχετ.). Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακα-
μπτήριων οδών. Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων της παρούσης υπάρχει στην τεχνική 
έκθεση και στο σχετικό σχέδιο που συνοδεύουν την 
απόφαση του θέματος (16ο σχ.), εφόσον δεν αντίκει-
νται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης θα διατη-
ρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος των εργα-
σιών. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει 
εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμό-
διο τμήμα Τροχαίας, ΚΤΕΛ, κ.λπ.) για την έναρξη τους, η 
οποία ορίζεται με την εφαρμογή της σχετικής εργοτα-
ξιακής 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. Οι προσωρι-
νές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την 
παρούσα, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διάρκεια των 
εργασιών ισχύουν για σαράντα (40) ημέρες.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα 

περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδια-
γραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ  - ΣΕΕΟ) (Β’  905/2011) και πιο συγκεκριμένα 

προσαρμοσμένα στο τυπικό σχέδιο 3.1.4 «εργοτάξιο σε 
περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό πρόσβασης» 
για εργοτάξια μακράς διάρκειας.

2. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από 
παρακαμπτήριες οδούς με γεωμετρικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά ικανά για την εξυπηρέτηση του επιπλέ-
ον κυκλοφοριακού φόρτου. Εφόσον από την αρμόδια 
υπηρεσία κρίνεται απαραίτητο, οι οδηγοί θα πρέπει να 
ενημερώνονται με πληροφοριακές πινακίδες για τις δι-
αδρομές παράκαμψης μέσω παρακείμενων οδών των 
κλειστών οδικών τμημάτων. Η χωροθέτηση της σήμαν-
σης για την καθοδήγηση των οδηγών στη διαδρομή πα-
ράκαμψης θα πρέπει να είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και 
ευκρινής κατ’ εφαρμογή των σχετικών Προδιαγραφών 
δεδομένου ότι ο πλεονασμός μπορεί να επιφέρει σύγ-
χυση στους χρήστες της οδού.

3. Τα τμήματα που καταλήγουν στη ζώνη των εργασιών 
και δύναται να μετατραπούν σε αδιέξοδο εφαρμόζεται 
η σχετική ενημέρωση, κατ’ εφαρμογή του τυπικού Σχε-
δίου 3.1.4 του 11ου σχ.

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

5. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση τυχόν επιχειρήσεων που επηρεάζονται 
από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και με όρους ασφάλειας 
λειτουργία τους.

6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ανεμπόδιστη, ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων 
έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπο-
λικά) καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις παρόδιες 
ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις.

7. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, 
συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) 
σε όλο το μήκος της ζώνης των έργων.

8. Σε περιορισμένες συνθήκες φωτεινότητας, η σή-
μανση θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε 
να εξασφαλίζει την επαρκή ορατότητα για την ασφαλή 
κίνηση των χρηστών της οδού.

9. 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.

10. 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.

11. Με την παρούσα εγκρίνονται τα μέτρα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας όπως προέκυψαν από τη σχετική κυ-
κλοφοριακή μελέτη όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από 
την αρμόδια τεχνική υπηρεσία κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 
του άρθρου 52 του ΚΟΚ.

12. Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο τα προσωρινά μέ-
τρα ρύθμισης της κυκλοφορίας και όχι την έγκριση της 
μελέτης εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

13. Η παρούσα ισχύει για τις κυκλοφοριακές συνθήκες 
βάσει των οποίων συντάχθηκε η κυκλοφορική μελέτη 
που συνοδεύει την απόφαση του θέματος.
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14. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

Η παρούσα αφορά στην έγκριση των προσωρινών 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου του θέματος και όχι της εργοταξι-
ακής σήμανσης. Αρμόδιος φορέας για την επιλογή και 
χωροθέτηση της κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης κατ’ 
εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2696/1999.

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

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφω-
να με τον ν. 4727/2020 (Α’ 181).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 95 (5)
Έγκριση του Τροποποιημένου Κανονισμού 

Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστι-

κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικο-

νομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανε-

πιστημίου Ιωαννίνων.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/05.06.2013 «Μετονομασία Τμήματος και 

ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137).

3. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

4. Το άρθρο 16 του ν. 4957/2022 (Α’ 114) και ιδίως την 
παρ. 4 αυτού.

5. Το άρθρο 91 του ν. 4957/2022.
6. Την υπ’ αρ. 1059/31.01.2019 ομόφωνη απόφαση της 

Συγκλήτου η οποία αφορά στην έγκριση του Κανονι-
σμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(υπ’ αρ. 11066/07.02.2019, Β’ 588 απόφαση).

7. Την υπ’ αρ. 65/26.07.2022 ομόφωνη απόφαση της 
συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αφορά 
στην έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών Β’ 588/2019, του εν λόγω Τμήματος, 
ως προς τη συμπλήρωση του άρθρου 7 της παρ. 3.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την τροποποίηση 
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, ως προς την παρ. 3 του άρθρου 7 
(υπ’ αρ. 11066/07.02.2019, Β’ 588 απόφαση), ως εξής:

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, Παρ. 3»
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση Διδακτορικών Σπου-
δών υψηλών προδιαγραφών, καθώς αυτές αποτελούν 
πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης 
για το ίδιο αλλά και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
συνολικά.

Κύριος σκοπός του τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής είναι να συμβάλλει θετικά στον δείκτη 
αξιολόγησης του επιπέδου της επιστημονικής ανάπτυ-
ξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για το λόγο αυτό, οι 
Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα, αποβλέπουν στην 
παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας, 
δίνοντας έμφαση στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
που παράγονται σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιο-
δικά, και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβά-
λουν στην πρόοδο της εκπαίδευσης και γενικότερα της 
επιστήμης. Οι απόφοιτοι του Διδακτορικού Προγράμ-
ματος του Τμήματος προορίζονται να στελεχώσουν το 
ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό 
της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες με την ολοκλήρωση της δι-
δακτορικής τους διατριβής και πριν την τελική της κρίση, 
υποχρεούνται να έχουν: α) δυο (2) τουλάχιστον δημο-
σιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή τους 
σε έγκριτα, διεθνή περιοδικά με κριτές τα οποία να ανή-
κουν στο σύστημα καταλογογράφησης Scopus (Scopus 
indexed journals) ή/και σε μια από τις λίστες ABS, ABDC με 
rating τουλάχιστον (Β) και β) αποδειγμένη συμμετοχή σε 
ένα (1) τουλάχιστον διεθνούς κύρους επιστημονικό συνέ-
δριο με σύστημα κριτών. Πιο συγκεκριμένα, το συνέδριο 
αυτό θα οργανώνεται από μια επαγγελματική οργάνωση 
ερευνητών- ακαδημαϊκών διδασκάλων (a professional 
association of researchers-academic teachers) ή από ακα-
δημαϊκή επιτροπή (an Academic Consortium) η οποία 
θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 πανεπιστήμια που θα 
ανήκουν σε διαφορετικές χώρες. Η γλώσσα διεξαγωγής 
των συνεδρίων θα είναι μόνον η αγγλική.

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να διατηρεί τακτι-
κή επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή του, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του δεύτερου.

Η παρούσα τροποποίηση ισχύει από την ημερομηνία 
λήψης της απόφασης της Συνέλευσης και συμπεριλαμ-
βάνει τους ενεργούς και τους νέους υποψήφιους διδά-
κτορες του Τμήματος.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   
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*02053101410220008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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