
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ. 
9.6.4.(Γ)/16-7-2013 «Καθορισμός παραβόλου για 
την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις 
εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επι-
σκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός της απο-
ζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 
και το ν. 4024/2011.» (Β΄ 1750).

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Othman Jamal 
του Mahmoud και της Jamileh για τελωνειακή πα-
ράβαση.

3 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με 
τροποποιήσεις καθορισμού θέσεων στάθμευσης 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 385/2017 Α.Δ.Σ. του 
Δήμου Πατρέων και αφορά στην εφαρμογή της 
υπ’ αριθμ. 650/15 Α.Δ.Σ. Δήμου Πατρέων.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 139788/434/Φ.350 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ. 

9.6.4.(Γ)/16-7-2013 «Καθορισμός παραβόλου για 

την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις 

εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, 

επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυ-

κτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός 

της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών 

επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του 

ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011.» (Β΄ 1750).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 (Α΄143) 

«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα-
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει-
ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Το ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύμα-
τος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργα-
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και ειδικότερα 
το άρθρο 13 αυτού.

4. Το π.δ. 1/2013 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματι-
κών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα 
της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης 
της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋπο-
θέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από 
φυσικά πρόσωπα» (Α΄ 3), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

6. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α 208).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

9. Την υπ’ αριθμ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14.6.2013 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτήσεων για 
ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών 
των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του 
ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των 
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 
και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των ανα-
γκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της 
εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περι-
εχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών 
επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδό-
μενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης 
και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσε-
ων» (Β΄1447), όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.15 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

11. Την υπ’ αριθ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (Β΄ 3722), όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αριθ. 201408/Υ1/25.11.2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-

πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο 
Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16-7-2013 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β΄1750) τροποποιείται ως εξής:

1) Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτη-
ση της άδειας του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 1/2013, 
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκα-
επτά (17) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο 
εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ για το πρακτικό μέρος 
των εξετάσεων.»

2) Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«9. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση 
πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 12 παρ. 4.2 και 4.3 του π.δ. 1/2013, 
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο πέντε 
(5) ευρώ για διοικητικές ενέργειες, παράβολο δεκαεπτά 
(17) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν 
τριάντα πέντε (135) ευρώ για το πρακτικό μέρος των 
εξετάσεων.

Προκειμένου για τη συμμετοχή στις συμπληρωματικές 
εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας 
II του Καν. 2067/2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην υπ’ αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14.6.2013 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1447), όπως ισχύει, κα-
ταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο επτά (7) 
ευρώ για το θεωρητικό μέρος και σαράντα έξι (46) ευρώ 
για το πρακτικό μέρος».

3) Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«10. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση 
πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 12 παρ. 5.2, 5.3 και 5.4 του π.δ. 1/2013, 
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο πέντε 
(5) ευρώ για διοικητικές ενέργειες, παράβολο δεκαεπτά 
(17) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν 
τριάντα πέντε (135) ευρώ για το πρακτικό μέρος των 
εξετάσεων.

Προκειμένου για τη συμμετοχή στις συμπληρωματικές 
εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας 
Ι του Καν. 2067/2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην υπ’ αριθμ. οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14.6.2013 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1447), όπως ισχύει, κα-
ταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο επτά (7) 
ευρώ για το θεωρητικό μέρος.»

Άρθρο 2

Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται από τη δημο-
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά 
ισχύει η υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16-7-2013 
κοινή υπουργική απόφαση. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Παιδείας,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

        (2) 
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Othman Jamal 
του Mahmoud και της Jamileh για τελωνειακή 
παράβαση.

  Δυνάμει της 56/2017 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊστάμενου του Τελωνείου Χίου, που εκδόθηκε την 
20/12/2017, κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 και 
155 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρ-
θρο 152 παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου για διαπραχθείσα 
τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλή-
θηκε εις βάρος του Othman Jamal του Mahmoud και της 
Jamileh, αγνώστου διαμονής, άνευ Α.Φ.Μ., κατόχου του 
244476 /08.09.2017 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστα-
σία, γεν. 23.11.1969,υπηκόου Ιορδανίας, πολλαπλό τέλος 
ποσού έντεκα χιλιάδων εκατό δεκαπέντε ευρώ και εξήντα 
τριών λεπτών (11.115,63 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 150 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω 
ποσό υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και ΟΓΑ 
(2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπι-
ον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 30 
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

Ι

    Aριθμ. 314469 (3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με 
τροποποιήσεις καθορισμού θέσεων στάθμευσης 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 385/2017 Α.Δ.Σ. του 
Δήμου Πατρέων και αφορά στην εφαρμογή της 
υπ’ αριθμ. 650/15 Α.Δ.Σ. Δήμου Πατρέων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (ΦΕΚ 232Α΄/27.12.2010).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Το-
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

5. Την υπ’ αριθμ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/ 
26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών και το με αρ. πρωτ. 118604/29.05.2017 έγγραφο 
της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανάληψης υπη-
ρεσίας του Συντονιστή. 

6. Τη με αρ. 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β/2017) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής ..........».

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις.

8. Το υπ’ αριθμ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Δ/
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».

9. Το ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α/22.03.2012) «Παροχή υπη-
ρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά 
πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 52Α 
που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στους 
χερσαίους χώρους λιμένων».

10. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102Α΄/29.04.2013) «Ανα-
συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

11. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄/23.03.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

12. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α΄/02.03.2007) «Τροποποι-
ήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

13. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012,49/2012 και 819/2013 
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

14. Την υπ’ αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,  με την 
οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για την έγκριση 
αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

15. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302Β΄/ 
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί «Εγκρί-
σεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο 
αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε i) περιοχές σχο-
λικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές με αυξημένη κίνηση 
στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

16. To ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α΄/17.12.2014) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμίσεων 
θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνο-
λικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

17. Το υπ’ αριθμ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/σης Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52 του ΚΟΚ».
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18. Το αριθμ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ 
του Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη 
ΔΜΕΟ, των κανονιστικών αποφάσεων των Δημοτικών ή 
Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν.  3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

19. Το αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Α-
ΟΡ1Φ-10Θ) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως συ-
μπληρώθηκε με το 3487/130690/02.10.2014 έγγραφο 
επίσης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

20. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ).

21. Το αριθμ. 221252/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ1Φ-
034) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου. 

22. Την αριθμ. 385/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτικά 
της 13ης/12-6-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά 
σε σημειακές τροποποιήσεις θέσεων στάθμευσης στο 
Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας.

23. Την Τεχνική κυκλοφοριακή έκθεση της Δ/νσης Πο-
λεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης 
του Δήμου Πατρέων για τις σημειακές τροποποιήσεις 
θέσεων στάθμευσης στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας.

24. Την αριθμ. 98/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων, με θετική εισήγηση 
για έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

25. Το υπ’ αριθμ. 135525/14-7-2017 της Δ/νσης Διοί-
κησης/Τμήμα Προσωπικού Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

26. Το υπ’ αριθμ. 142991/Π12849/16.11.2017 έγγραφο 
της Δ/νσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 
και Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

26. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, με το συ-
νοδευτικό σχέδιο σήμανσης.

27. Την υπ’ αριθμ. 1463/69171/19.5.2016 απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων στο κέντρο της Πάτρας, οι οποίες αναφέρονται 
στην υπ’ αριθμ. 650/15 Α.Δ.Σ. Δήμου Πατρέων.

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

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο σύ-
νολό τους, όπως αναφέρονται και αφορούν στην εφαρ-
μογή της υπ’ αριθμ. 650/15 Α.Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων, 
σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 385/17 Α.Δ.Σ. σχετικά 
με σημειακές τροποποιήσεις θέσεων στάθμευσης, και 
γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 1463/ 
69171/19.5.16 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

2. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 385/2017 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, σύμφωνα 

με τα οποία εγκρίνονται οι σημειακές τροποποιήσεις των 
μέτρων κυκλοφορίας, που αφορούν σε:

Α. Νέες γενικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.
Β. Νέες γενικές θέσεις φορτοεκφόρτωσης.
Γ. Αύξηση θέσεων σε σταθμό TAXI.
Δ. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων δημο-

σίων υπηρεσιών λόγω μεταφοράς τους εκτός κεντρικής 
περιοχής.

Ε. Νέες θέσεις στάθμευσης δικύκλων.
ΣΤ. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης Μ.Μ.Ε. λόγω δια-

κοπής λειτουργίας τους.
Ζ. Άλλες ρυθμίσεις στάθμευσης.
3. Το κόστος τόσο της προμήθειας όσο και της τοποθέ-

τησης των κατάλληλων πινακίδων θα βαρύνει το Δήμο 
Πατρέων. Οι πινακίδες θα αναγράφουν και τον αριθμό 
της απόφασης Δ.Σ. Δήμου Πατρέων (385/2017).

4. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων 
σήμανσης - διαγράμμισης, θα εκτελεστεί σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο σχέδιο και την επίβλεψη της αρμόδιας 
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων.

5. Κατά την εφαρμογή όλων των ανωτέρω μέτρων, 
θέσεων στάθμευσης επί τόπου, από την αρμόδια Υπη-
ρεσία του Δήμου Πατρέων, να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι 
διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.).

6. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο που συνοδεύει την 
παρούσα απόφαση αποτυπώνει ενδεικτικά και όχι με 
απόλυτη κλίμακα, τις ανωτέρω θέσεις.

7. Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν πρέ-
πει να επηρεάζει τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).

8. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφορι-
ακής ρύθμισης να μην επηρεαστούν οι υπηρεσίες των 
μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

9. Τα μέτρα ρύθμισης θα ισχύσουν μετά την υπογραφή 
της παρούσας και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, με την τοποθέτηση των κατάλληλων 
πινακίδων σήμανσης - διαγράμμισης, εκτός αν κατά το 
χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμί-
ζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

10. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων 
που έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και 
με την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανά-
κλησή της. 

11. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Η απόφαση  αυτή και το σχέδιο που τη συνοδεύει, να 
δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Δεκεμβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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