
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρυθμιστική διάταξη θήρας για την κυνηγετική πε-
ρίοδο 2021 - 2022.

2 Έγκριση της υπ’ αρ. 39/2021 απόφασης της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης ανα-
φορικά με την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμι-
σης της κυκλοφορίας στο δημοτικό οδικό δίκτυο 
της Δ.Ε. Αιανής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρι-
κών και οδικών υποδομών οικισμών Δ.Ε. Αιανής» 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπό 
στοιχεία 95922/7385/Π07/5/Ε/ν. 3299/2004/30.6.2021 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 2982).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3/2021 (1)
   Ρυθμιστική διάταξη θήρας για την κυνηγετική 

περίοδο 2021 - 2022. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 

86/1969 (Α’ 7) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
7 του ν. 177/1975 (Α’ 205).

2. Την υπ’ αρ. 71052/2165/26-7-2021 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 - 2022» (Β’ 3515).

3. Την υπ’ αρ. 139327/1834/29.3.2016 (ΑΔΑ: 7Ι364653Π8 -
2ΙΨ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δημοσίευση των Δασικών 
Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως».

4. Την υπ’ αρ. 34817/15-6-2017 (Β’ 2131) απόφαση του 
Συντονιστή της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδό-
τησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων 
’’Με εντολή Συντονιστή’’.... και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων αυτής».

5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σά-

μου, αποφασίζουμε:
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιό-

δου για το κυνηγετικό έτος 2021 - 2022 από 20 Αυγού-
στου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική 
περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγι-
στος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται 
να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, 
αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα θηρεύσιμων ειδών.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax 

rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης 

για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2021 μέχρι και 20-1-2022 
σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο 
και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες 
επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού και του 
Αγριόχοιρου.

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) 
σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευ-
σης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα 
και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παρα-
γωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη 
τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις 
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χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και 
των χοιρομητέρων αυτών.

4. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην πα-
ρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

5. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) 
και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15-09-2021 
μέχρι και 20-01-2022 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού 
όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2022 μέχρι και 
28-02-2022 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς 
που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι. Δι-
ευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το 
κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται 
στους περιορισμούς της παρ. 2 της παρούσης.

6. Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Αlectoris chukar) 
επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρεύσιμων ειδών 
που επισυνάπτεται της παρούσης.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
Στα εκτροφεία θηραμάτων.
Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορι-

σμένης χρονικής διάρκειας.
Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μή-

κος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων 

από τις ακτές.
Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν 

ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την υπ’  αρ. 
414985/29-11-1985 (Β’ 757) κοινή υπουργική απόφα-
ση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Η.Π 37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 (Β΄ 1495) κοινή υπουρ-
γική απόφαση και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
αυτή με την υπό στοιχεία Η.Π 8353/276/Ε103/23-2-2012 
(Β’ 415) όμοια.

Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί δασικές 
απαγορευτικές αποφάσεις κυνηγίου λόγω πυρκαγιών 

τα προηγούμενα έτη, όπως αναφέρεται στο σημείο 30 
του προοιμίου της υπουργικής απόφασης και σε όσες 
περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκ-
δοθούν σχετικές αποφάσεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και 
μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.

Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις 
και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέ-
χρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική 
περίφραξη αυτών.

Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων 
ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θη-
ράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 
του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969.

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών 
θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από 
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυ-
νηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν 
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται - κατ’ εξαίρεση - για την τρέχουσα κυ-
νηγετική περίοδο η αγοροπωλησία του αγριοκούνελου 
στις νήσους Λήμνο και Θηρασιά όπου λόγω του υπερ-
πληθυσμού του είδους έχει διαταραχθεί το οικοσύστημα 
και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και 
καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκρι-
ση αγοροπωλησίας γίνεται με απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας δασικής αρχής.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται 
αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους 
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές 
και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνη-
γίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, 
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του 
σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ-
τοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε 
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
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       36943/2021 
 

/               *         
 
  
/  

             
   1.  (Oryctolagus 

cuniculus)*** 
20/8-14/9 15/9 – 10/3    

   2.  (Lepus europeus)  15/9 - 10/1 - -   (1) 
   3.  (Sus scrofa)   15/9 - 20/1  - -    
   4.    (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9 – 28/2    
   5.    (Martes foina)  15/9 – 28/2    
            
           )  –  .  
   1.  (Alauda ernensis) 20/8-14/9 15/9 – 10/2   (10) 
   2.  (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9 – 20/2    
   3.  (Columba livia) 20/8-14/9 15/9 – 20/2    
   4.  (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9 – 20/2   (12) 
   5.  (Streptopelia turtur)**** 20/8-14/9 15/9 – 20/2   (6) 
   6.  (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9 – 28/2   

  (25) 
(     

) 

   7.  ( Turdus 
viscivorus) 

20/8-14/9 15/9 – 20/2  

   8.  (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9 – 28/2  
   9.   (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9 – 28/2  
 10.  (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9 – 20/2  
 11.  (Pica pica) 20/8-14/9 15/9 – 28/2    
 12.  (Cornus monedula) 20/8-14/9 15/9 – 28/2    
 13.  (Cornus corone)  20/8-14/9 15/9 – 28/2    
14.  (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9 – 28/2    

 15.  (Scolopax rusticola)  15/9 – 28/2   (10) 
 16.  (Alectoris 

graeca) 
 1/10 - 15/12 - -   (2) 

 17.   (Alectoris 
chukar) ** 

 15/9 –30/11 - -   (4) 

 18. (Phasianus colchicus)  15/9 - 31/12 T - -   (1) 
            
          )    
  1.  (Anas penelope)  15/9 – 10/2   

 
 

 (12) 
(     

) 

  2.  (Anas crecca)  15/9 – 31/1  
  3.  (Anas 

platyrhynchos) 
 15/9 – 31/1  

  4.  (Anas acuta)  15/9 – 10/2  
  5.   (Anas querquedula)  15/9 – 31/1  
  6.  (Anas clypeata)  15/9 – 31/1  
  7.  (Aythya ferina)  15/9 – 31/1  
  8.  (Aythya fuligula)  15/9 – 31/1  
  9.  (Fulica atra)  15/9 – 10/2  
 10.  (Anser 

albifrons) 
 15/9 – 31/1  

 11.  (Gallinula chloropus)  15/9 – 31/1   (10) 
 12.  (Gallinago 

gallinago) 
 15/9 – 31/1   (10) 

 13.  (Vanellus vanellus)  15/9 – 31/1   (10) 
 

*             «      » 
       18-12-1985,     (27)   

   . 
**                     

  15/9  30/11. 
***     1/03 – 10/03         . 
****      ,     145.000 ,   

 50%            2013 – 2018. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος 3 Αυγούστου 2021 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Δασών Ν. Σάμου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Δασών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. οικ. 94502 (2)
    Έγκριση της υπ’ αρ. 39/2021 απόφασης της Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης ανα-

φορικά με την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμι-

σης της κυκλοφορίας στο δημοτικό οδικό δίκτυο 

της Δ.Ε. Αιανής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρι-

κών και οδικών υποδομών οικισμών Δ.Ε. Αιανής» 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας» (Α΄ 57) και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 
10 και το άρθρο 52 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

2. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχω-
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), παρ. 6 του 
άρθρου 6 αυτού.

3. Τον ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 237).

4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 280 
αυτού.

5. Τον ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση» (Α΄ 47), άρθρο 28.

6. Τον ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21), άρθρο 24.

7. Τον ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α΄ 134), παρ. 13 και 18 του άρθρου 5.

8. Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 234).

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 υπουργική 
απόφαση «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης 
εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημέ-
νων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (Β΄ 946).

10. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 υπουργική 
απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμαν-
σης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (Β΄ 905).

11. Την υπ’ αρ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) με την οποία διορίστηκε 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυ-
κάρπου.

12. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύ-
κλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας 
για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - 
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/
1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του 
ν. 4313/2014».

13. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1626/Φ-922/2-4-2015 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής 
Νομοθέτησης του ΥΠΟΜΕΔΙ «Διευκρινίσεις για τη λήψη 
των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας».

14. Το υπ’ αρ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.

15. Την υπ’ αρ. οικ. 35082/1652/5-06-2014 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας «Άσκησης αρμοδιότη-
τας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 52 
και 52Α του ν. 2696/1999», όπως τροποποιήθηκε.

16. Την υπ’ αρ. οικ.19783/269/14-04-2015 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας «Τροποποίηση - συμπλή-
ρωση της υπ’ αρ. 35082/1652/05-06-2014 απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως περί άσκησης αρμοδιότητας έγκρι-
σης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α 
του ν. 2696/1999», όπως τροποποιήθηκε.

17. Το υπ’ αρ. οικ. 33278/394/08-06-2015 έγγραφο του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. «Οδηγίες για 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία πληρότητας 
φακέλου της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 
του ν. 2696/1999 ’’Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας’’ (Α΄ 57), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του 
άρθρου 48 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261)».

18. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγρα-
φο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα 
ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
ν. 2629/1999», όπως έχει τροποποιηθεί.

19. Την υπ’ αρ. οικ. 121885/06-08-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυ-
τικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και πα-
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων 
και εγγράφων ’’Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας’’ στον Προ-
ϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περι-
βαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 4107).
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20. Το υπ’ αρ. 19323/20-07-2021 (αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ 
Δυτικής Μακεδονίας 87747/27-07-2021) έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης 
με συνημμένο φάκελο για την έγκριση μέτρων ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου 
«Βελτίωση αντιπλημμυρικών και οδικών υποδομών οι-
κισμών Δ.Ε. Αιανής».

21. Την υπ’ αρ. 39/2021 ομόφωνη απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης αναφορικά 
με προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στα 
πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος.

22. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

και επειδή από την συνημμένη στο 20) σχετικό, θεω-
ρημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κοζάνης και τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει 
ότι:

i) Τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφο-
ρίας:

- απαιτούνται προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες 
του έργου του θέματος σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη (αρ. πρωτ. Συμβ. 6031/12-03-2021),

- προτείνονται βάσει της υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/
2011 (Β΄ 905) υπουργικής απόφασης «Έγκριση Προδι-
αγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» αφού λήφθηκαν υπόψη τα χαρακτηριστι-
κά της οδού (κυμαινόμενου πλάτους 5,50μ. έως 7,50μ. 
με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση), η φύση και η χρονική 
διάρκεια των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν 
και γενικότερα οι αρχές και οι κανόνες που ισχύουν για 
τη μελέτη και τη λειτουργία της οδού,

- επιβάλλονται σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ερ-
γασιών του έργου του θέματος για λόγους ασφαλείας 
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον 
κίνδυνο ατυχημάτων και είναι τα περισσότερο ενδε-
δειγμένα λόγω του μικρού πλάτους της οδού και της 
φύσης των εργασιών η οποία απαιτεί την κατάληψη 
ολόκληρου του πλάτους του οδοστρώματος της οδού,

- απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί σε επόμενο 
στάδιο η μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Κοζάνης,

- επιτυγχάνουν την ισορροπία μεταξύ της αδιάλειπτης 
κυκλοφοριακής ροής και του ανεμπόδιστου έργου τους 
εργοταξίου.

ii) Από την συγκεκριμένη οδό δεν διέρχονται δρομο-
λόγια Αστικών Λεωφορειακών γραμμών.

iii) Οι παρακάμψεις της κυκλοφορίας προτείνεται να 
γίνονται από παρακείμενες δημοτικές οδούς που μπο-
ρούν να παραλάβουν τον κυκλοφοριακό φόρτο και η 
καθοδήγηση των οδηγών στην εκάστοτε διαδρομή πα-
ράκαμψης θα είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

iv) Θα ληφθεί κατάλληλη μέριμνα για την διασφάλι-
ση της εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών κατά 
μήκος της περιοχής του έργου καθώς και για την απρό-
σκοπτη κυκλοφορία των πεζών και άλλων ευαίσθητων 
χρηστών.

v) Η πρόσβαση στις αποκλεισμένες οδούς από οχήμα-
τα επείγουσας ανάγκης θα είναι σε κάθε φάση εκτέλεσης 
του έργου εφικτή, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αρ. 39/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 
του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
52 του Κ.Ο.Κ. και τις παρ. 13 και 18 του άρθρου 5 του 
7) σχετικού νόμου αναφορικά με την λήψη προσωρι-
νών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στο δημοτικό 
οδικό δίκτυο εντός του οικισμού της Αιανής του Δήμου 
Κοζάνης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών & οδικών υποδομών 
οικισμών Δ.Ε. Αιανής», όπως αυτές φαίνονται στο χάρτη 
που συνοδεύει την απόφαση της Ε.Π.Ζ. και συγκεκριμέ-
να:

- Την διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αλ. Υψη-
λάντη από τη διασταύρωσή της με την οδό Κων/νου 
Καραμανλή έως την διασταύρωσή της με την οδό Θεό-
δωρου Ζιάκα συνολικού μήκους 90μ. και τη διοχέτευση 
της κυκλοφορίας μέσω των δημοτικών οδών Καραμαν-
λή - Χατζάρα - Ζιάκα και Παπαναστασίου σύμφωνα και 
με τον συνημμένο χάρτη:

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις παρακάτω προϋ-
ποθέσεις:

1) Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία του Δήμου Κο-
ζάνης, θα προβεί στην έγκριση της μελέτης εφαρμογής 
εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, στην οποία θα λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη 
μεταξύ άλλων οι δεσμεύσεις που αφορούν στο μέγιστο 
μήκος της εργοταξιακής ζώνης για τις περιπτώσεις όπου 
αυτό επιβάλλεται, τα ελάχιστα πλάτη των λωρίδων κίνη-
σης οχημάτων, τα μέγιστα όρια ταχύτητας καθώς και το 
απαραίτητο πλάτος μεταξύ του χώρου των εκτελούμε-
νων έργων και του οδοστρώματος κυκλοφορίας για την 
ασφαλή διέλευση των εργαζομένων, όπως αυτά προβλέ-
πονται στην υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 υπουρ-
γική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών 
σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (Β΄ 905) 
(Τεύχος 7, Παράρτημα Γ).

2) Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και ο ανά-
δοχος του έργου οφείλουν:

α) σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τηρούν πλήρως 
τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρί-
νονται με την παρούσα απόφαση και να τοποθετήσουν 
και να συντηρούν τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και 
πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης μεγάλου μεγέθους, 
φανούς, αντανακλαστικά προστατευτικά πλαίσια κ.λπ. 
καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων 
που θα οριστούν στην εγκριθείσα μελέτη εφαρμογής 
της εργοταξιακής σήμανσης του έργου σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ., την «Τεχνική Προδια-
γραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός 
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» 
(Β΄ 946) και των «Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» (Β΄ 905),

β) σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων 
συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων 
ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής 
κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την παρούσα, να προ-
βούν άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της,

γ) να αποκαταστήσουν αμέσως τυχόν φθορές στην 
υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή οπου-
δήποτε αλλού,
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δ) να ενημερώσουν έγκαιρα το οικείο Τμήμα Τροχαίας 
για τον χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών και να 
μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού 
από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τον Τύπο για τα εκτε-
λούμενα έργα,

ε) να λάβουν ειδική μέριμνα ώστε οι παρόδιοι ιδιοκτή-
τες να έχουν πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους.

3) Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή κίνηση 
των πεζών με την χρήση όπου απαιτείται κινητών γεφυ-
ρωμάτων με ικριώματα και τη δημιουργία ασφαλούς 
ζώνης διέλευσης των πεζών με χρήση κώνων, κιγκλι-
δωμάτων κ.λπ.

4) Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέ-
πει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με 
Αναπηρία (ΑΜΕΑ) πληρώντας τις απαιτήσεις της υπ’ αρ. 
52907/2009 (Β΄ 2621) υπουργικής απόφασης που αφορά 
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται 
για την κυκλοφορία των πεζών».

5) Η πρόσβαση στην αποκλεισμένη οδό από οχήματα 
επείγουσας ανάγκης θα είναι σε κάθε φάση εκτέλεσης 
του έργου εφικτή.

6) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να 
απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η 
σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).

7) Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

8) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έρ-
γου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοτα-
ξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην 
περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και 

ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου 
κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα 
σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης καθώς και η Τρο-
χαία Κοζάνης προς τις οποίες αποστέλλεται η παρούσα 
απόφαση, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες 
σε θέματα αρμοδιότητας τους ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας με την 
συνεχή παρακολούθηση των εργασιών και παρουσία 
τροχονόμων στην περιοχή των έργων.

Η παρούσα απόφαση έχει εφαρμογή μετά την δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς 
και μετά την έγκριση της μελέτης εφαρμογής εργοταξι-
ακής σήμανσης από την αρμόδια υπηρεσία για χρονική 
διάρκεια τεσσάρων (4) εβδομάδων. Για τυχόν μικρές 
μεταβολές στο χρονικό διάστημα εκτέλεσης των προ-
αναφερόμενων εργασιών δεν απαιτείται τροποποίηση 
της παρούσας Απόφασης.

Το ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Κοζάνης στα οποία κοι-
νοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλείται για τις 
δικές του ενέργειες.

Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν 
παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδει-
οδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την 
υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

Η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί άδεια τομής ή 
εκσκαφής οδοστρώματος, η οποία χορηγείται από την 
αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία και 
θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την 
Αστυνομική Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
47 του Κ.Ο.Κ.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 9 Αυγούστου 2021

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
O Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΠΕΧΩΣ Δυτικής Μακεδονίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΝΤΣΙΟΣ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
    Στην περίληψη της υπό στοιχεία 95922/7385/Π07/5/Ε/ν. 3299/2004/30-06-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβενήσεως (Β’ 2982), στη σελίδα 38853, στήλη 2η, στίχο 12, 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: 
«ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
στο ορθό: 
«ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(Από την   Περιφέρεια Ηπείρου).   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040143108210008*
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