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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών
των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του
Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για
στοιχεία του φορολογικού έτους 2017.

2

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης
Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.).

3

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με
τις αριθ. 23/2019 και 24/2019 αποφάσεις της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης,
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1117
(1)
Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών
των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του
Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για
στοιχεία του φορολογικού έτους 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου
του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την
Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής
και λοιπές διατάξεις»,
β) της παρ. 2 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του
Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017,
γ) των παρ. 3 και 6 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του
άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης
και του ΟΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συν-

Αρ. Φύλλου 1297

δρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησης
της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4153/2013 (Α΄ 116) «Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία
διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του
Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής»,
δ) των άρθρων 1 έως 43 του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους
Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις»,
ε) της ΠΟΛ. 1111/2018 (Β΄ 2265) «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της
Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για
την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του
Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150)».
2. Τους κάτωθι δημοσιευμένους καταλόγους, όπως
αυτοί επικαιροποιούνται και ισχύουν:
α) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες που έχουν
υπογράψει την ΠΣΑΑ (https://www.oecd.org/tax/
automatic-exchange/about-automatic-exchange/CbCMCAA-Signatories.pdf ),
β) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες της ΠΣΑΑ με
ενεργοποιημένες σχέσεις ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά
Χώρα (ΕαΧ) (http://www.oecd.org/tax/beps/country-bycountry-exchange-relationships.htm),
γ) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες στη Σύμβαση (http://www.oecd.org/tax/exchangeof-tax-information/Status of convention.pdf ),
δ) του ΟΟΣΑ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της
ΠΣΑΑ (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
country-specific-information-on-country-by-countryreporting-implementation.html),
ε) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις Επιφυλάξεις των Δικαιοδοσιών επί της Σύμβασης (http://
www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/
conventions/treaty/127/declarations) και τη σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ).

15602

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3. Την από 29.06.2017 γνωστοποίηση της Ελληνικής
Δημοκρατίας βάσει της υποπεριπτ. β΄ της περιπτ. ε΄ της
παρ. 1 του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία
Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, σχετικά με τη Δήλωση από την Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας ότι προτίθεται
να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την ΠΣΑΑ με όλες τις
άλλες Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες υποβάλλουν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του
Τμήματος 8 αυτής.
4. Τις υποβληθείσες προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ γνωστοποιήσεις της παρ. 1 του
Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου
του ν. 4490/2017.
5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).
6. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β'
3696) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130
και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ.
Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β' 2417) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
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ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
10. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και την αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.»
11. Τη διασφάλιση των όρων της αμοιβαιότητας για
την ανταλλαγή των ΕαΧ.
12. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ) της ΑΑΔΕ ως Αρμόδιας Αρχής
δυνάμει της περιπτ. ια' της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου
του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017.
13. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων
προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το
πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται
σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ
Ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες
τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή
των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2017, κατά
το έτος ανταλλαγής 2019:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2019
Ονομασία στην
Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας Κωδικός
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα
αγγλική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα
Δικαιοδοσίας
1
Αργεντινή
Argentina
Δημοκρατία της Αργεντινής
AR
2
Αυστραλία
Australia
Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας
AU
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
3
Βραζιλία
Brazil
BR
της Βραζιλίας
4
Γκέρνζι
Guernsey
Βαϊλάτο του Γκέρνζι
GG
5
Ιαπωνία
Japan
Ιαπωνία
JP
6
Ινδία
India
Δημοκρατία της Ινδίας
IN
7
Ινδονησία
Indonesia
Δημοκρατία της Ινδονησίας
ID
8
Ισλανδία
Iceland
Δημοκρατία της Ισλανδίας
IS
9
Καναδάς
Canada
Καναδάς
CA
10 Κίνα
China
Λαϊκη Δημοκρατία της Κίνας
CN
11 Κολομβία
Colombia
Δημοκρατία της Κολομβίας
CO
12 Κορέα
Korea
Δημοκρατία της Κορέας
KR
13 Λιχτενσταίν
Liechtenstein
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
LI
14 Μεξικό
Mexico
Ηνωμένες Πολιτίες του Μεξικού MX
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15

Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος, Σάμπα

16
17
18
19

Νέα Ζηλανδία
Νήσος του Μαν
Νορβηγία
Νότια Αφρική

Ονομασία στην
αγγλική γλώσσα
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba
New Zealand
Isle of Man
Norway
South Africa

20

Ουρουγουάη

Uruguay

21

Πακιστάν

Pakistan

22
23
24
25

Ρωσία
Σινγκαπούρη
Τζέρζι
Χιλή

Russia
Singapore
Jersey
Chile

Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας
στην ελληνική γλώσσα
Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος,
Σάμπα
Νέα Ζηλανδία
Νήσος του Μαν
Βασίλειο της Νορβηγίας
Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής
Ανατολική Δημοκρατία
της Ουρουγουάης
Ισλαμική Δημοκρατία
του Πακιστάν
Ρωσική Ομοσπονδία
Δημοκρατία της Σινγκαπούρης
Βαϊλάτο του Τζέρζι
Δημοκρατία της Χιλής
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Κωδικός
Δικαιοδοσίας
BQ
ΝΖ
ΙΜ
ΝΟ
ZA
UY
PK
RU
SG
JE
CL

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕαΧ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2019
Ονομασία στην
Ονομασία στην
Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας Κωδικός
Α/Α
ελληνική γλώσσα
αγγλική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα
Δικαιοδοσίας
1
Ελβετική
Switzerland
Ελβετική Συνομοσπονδία
CH
2
Κουρασάο
Curacao
Κουρασάο
CW
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2019
Ονομασία στην
Ονομασία στην
Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας Κωδικός
Α/Α
ελληνική γλώσσα
αγγλική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα
Δικαιοδοσίας
1
Βερμούδες
Bermuda
Βερμούδες
ΒΜ
2
Κατάρ
Qatar
Κράτος του Κατάρ
QA
3
Κόστα Ρίκα
Costa Rica
Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα
CR
4
Νήσοι Κάιμαν
Cayman Islands
Έδαφος των Νήσων Κάιμαν
ΚΥ
5
Περού
Peru
Δημοκρατία του Περού
ΡΕ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Α3(δ)/Γ.Π.οικ. 15332

(2)

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης
Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4213/2013 με τίτλο «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄261) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 13,
κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδίδεται η παρούσα,
δυνάμει του οποίου ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
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περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
(L 88/45/4.4.2011).
β) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄45) όπως ισχύουν.
γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-9-2015).
δ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει.
ε) αριθμ. πρωτ. Α1α/89772/07.12.2016 Κοινή Απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ. 685).
2. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη για
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου
Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (εφεξής
Ε.Σ.Δ.Η.Υ.) αρμόδιο για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαλειτουργικότητας και διασφάλισης της ποιότητας και της βιωσιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
υγείας. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας συγκροτείται το εν λόγω Συμβούλιο που απαρτίζεται από
δεκαπέντε (15) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά
μέλη. Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.) ορίζεται ο εκάστοτε
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας αναπληρώνεται στην άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων του
από τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Υγείας. Έδρα του Συμβουλίου ορίζεται η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
2. Τα μέλη τακτικά και αναπληρωματικά ορίζονται επί
θητεία διάρκειας δύο (2) ετών και εκπροσωπούν Δημοσίους Φορείς και κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται
στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας και στον τομέα της
Δημόσιας Διοίκησης, όπως και τους τελικούς χρήστες
των Υπηρεσιών Υγείας και αποτελούν στελέχη με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικής
υγείας, τα οποία υποδεικνύονται από τους Φορείς τους
στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Η σύνθεση του
Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
Μέλη:
1. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας ή αναπληρωτής του.
3. Ένας Εκπρόσωπος της Δ/νσης Πληροφορικής Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
4. Ένας Εκπρόσωπος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).
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5. Ένας Εκπρόσωπος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέσω της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Οργανώσεων.
6. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
7. Ένας Εκπρόσωπος του Εθνικού Δικτύου Έρευνας
Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.).
8. Ένας Εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης
της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ.
9. Ένας εκπρόσωπος του Health Level 7 (HL7) Hellas.
10. Ένας Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
11. Ένας εκπρόσωπος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
12. Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
13. Ένας εκπρόσωπος του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (Ε.Σ.Π.Υ.).
14. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).
3. Πέραν των ως άνω τακτικών και των ισάριθμων
αναπληρωματικών τους μελών, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσκλησης και ακροάσεως στο Ε.Σ.Δ.Η.Υ.
φορέων και ειδικών εμπειρογνωμόνων ανάλογα με το
αντικείμενο κάθε συνεδρίασης. Το Ε.Σ.Δ.Η.Υ. δύναται
να συνεπικουρείται στο έργο του σε επίπεδο τεχνικής
εμπειρογνωμοσύνης και εξειδίκευσης καθώς και να
ζητά τεχνική και επιστημονική γνώμη από Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά Ιδρύματα, από το σύνολο των εμπλεκόμενων Φορέων του Τομέα Υγείας, των Κοινωνικών
Εταίρων, τις Οργανώσεις Ασθενών και τους τελικούς
Χρήστες του ΕΣΥ.
4. Για την υποβοήθηση του γραμματειακού έργου του
Εθνικού Συμβουλίου παρέχονται υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης από γραμματεία που ορίζεται από τον
προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας περί συλλογικών
οργάνων του Υπουργείου Υγείας.
5. Αποστολή του Ε.Σ.Δ.Η.Υ. είναι να υποστηρίζει
συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά το Υπουργείο Υγείας και να εισηγείται προτάσεις για τις πολιτικές προτεραιότητες, το σχέδιο δράσης και τις απαραίτητες
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαλειτουργικότητας
και διασφάλισης της ποιότητας και της βιωσιμότητας
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Το Ε.Σ.Δ.Η.Υ. εισηγείται, επίσης, για τη δημιουργία Εθνικού Πλαισίου
Διαλειτουργικότητας σε θεσμικό, οργανωτικό, τεχνικό
και σημασιολογικό επίπεδο με στόχο την εξασφάλιση
της ασφαλούς διαχείρισης και πολλαπλής χρήσης της
πληροφορίας της υγείας, μέσα από τη δόμηση υπηρεσιών που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και κωδικοποιήσεις, που υποστηρίζονται σε θεσμικό επίπεδο και που
υπόκεινται στις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των πολιτών
και των επαγγελματιών υγείας και της τυποποίησης,
όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
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Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου
Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας
Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας είναι οι ακόλουθες:
α) Η ανάπτυξη του κατάλληλου πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων συναρμόδιων φορέων, με στόχο την προώθηση της κοινής
αντίληψης και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της υγείας και της
προώθησης των αναγκαίων στρατηγικών δράσεων και
καινοτομιών.
β) Η διαμόρφωση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για τις
προτεραιότητες στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα
της ανάπτυξης ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας, βάσει καταλλήλων σχεδίων δράσης.
γ) Η διαμόρφωση γνωμοδοτήσεων και προτάσεων για
την εφαρμογή ενός πλαισίου θεσμικών μεταρρυθμίσεων
σε οργανωτικό, λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο, που θα
διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ηλεκτρονικών εφαρμογών Υγείας και θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της
ποιότητας των υπηρεσιών.
δ) Η τεκμηριωμένη εισήγηση για τη δημιουργία ενός
Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, σε θεσμικό,
οργανωτικό και σημασιολογικό επίπεδο, με στόχο την
εξασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης και πολλαπλής
χρήσης της πληροφορίας της Υγείας.
ε) Η μέριμνα και εισήγηση για την ένταξη της στρατηγικής Ηλεκτρονικής Υγείας στο γενικότερο Εθνικό
Σχεδιασμό της Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτή κάθε
φορά καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
στ) Η υποβολή γνωμοδοτήσεων για την υιοθέτηση
ενιαίων πρωτοκόλλων τυποποίησης και κωδικοποίησης,
που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και κωδικοποιήσεις,
που εναρμονίζονται με το εθνικό περιβάλλον.
ζ) Η ανάληψη ενεργειών ενημέρωσης, προώθησης
της διαφάνειας και της ενεργού συμμετοχής ως προς το
σύνολο των δράσεων ηλεκτρονικής υγείας με αποδέκτες
όλους τους κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματίες της
υγείας, κοινωνικούς φορείς και εταίρους καθώς και τους
ασθενείς και λοιπούς τελικούς αποδέκτες.
η) Η ενεργός συμμετοχή σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς για την υιοθέτηση και ανάληψη κοινών
διεθνών δράσεων και την προώθηση της επιλεξιμότητας
για τις κοινές δράσεις (joint actions), συμπράξεις, πρωτοβουλίες και δίκτυα καθώς και για συλλογικές δράσεις
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
θ) Ο καθορισμός πλαισίου τήρησης μητρώου έργων
και δράσεων ηλεκτρονικής υγείας στην επικράτεια.
Άρθρο 3
Κανονισμός λειτουργίας
1. Για την συγκρότηση απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ημίσεος των τακτικών μελών πλέον
ενός, εκτός του Προέδρου.
2. Η λήψη των αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας
του Ε.Σ.Δ.Η.Υ., διενεργείται με πλειοψηφία.
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3. Το Ε.Σ.Δ.Η.Υ. συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε δύο
μήνες. Με πρόταση του 1/3 των μελών του ή με πρόταση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, μπορεί να
συνέρχεται και εκτάκτως.
4. Η ημερήσια διάταξη, ο καθορισμός των θεμάτων
προς λήψη αποφάσεων και προς θέση σε συζήτηση
αποφασίζεται με εισήγηση του Ε.Σ.Δ.Η.Υ. και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Υγείας μπορεί να εισηγείται αυτοτελώς θέματα
εκτός ημερησίας διατάξεως.
5. Στις συνεδριάσεις μπορούν να μετέχουν μετά από
πρόσκληση του Ε.Σ.Δ.Η.Υ. και με τη σύμφωνη γνώμη του
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, εκπρόσωποι φορέων, δημοσίων, κοινωνικών και επιστημονικών, συναφών
με τα προς συζήτηση θέματα, με έγκαιρη ενημέρωσή
τους, ηλεκτρονική ή άλλη, τουλάχιστον 15 ημέρες προ
της ημέρας συζήτησης των θεμάτων που τους αφορούν.
6. Κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Δ.Η.Υ. ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, δύναται να συγκροτεί επιτροπές υποστήριξης συγκεκριμένων αποφάσεων και
δραστηριοτήτων του. Τα αποτελέσματα του έργου που
αναλαμβάνουν οι επιτροπές αυτές προωθούνται άμεσα
στο Ε.Σ.Δ.Η.Υ. ως συμβουλευτική εργασία στο ανάλογο
θέμα. Οι επιτροπές αυτές, συγκροτούνται κατ’ ελάχιστον
από δύο μέλη του Συμβουλίου. Στις επιτροπές δύναται να
μετέχουν και εκπρόσωποι άλλων φορέων δημόσιων, ιδιωτικών, κοινωνικών ή επιστημονικών που αντιστοιχίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ανάλογη θεματική επιτροπή,
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Ι

Αριθμ. 2008
(3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με τις αριθ. 23/2019 και 24/2019 αποφάσεις της
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 210 και 213 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
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5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του ν. 4313/2014.
6. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
8. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», περί
Συντονιστή της Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
10. Την αριθμ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7 - ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
11. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/
7-6-2017) Απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης»
12. Το με αριθμ. πρωτ. 59532(42)/20-2-2019 έγγραφο
της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΚΜ
με το οποίο αποστέλλεται στην υπηρεσία μας η αριθ.
23/13-2-2019 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής
της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ:ΨΠ6Π7ΛΛ-ΞΔΟ) με συνημμένο τον φάκελο του έργου.
13. Το με αριθμ. πρωτ. 59508(41)/20-2-2019 έγγραφο
της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΚΜ
με το οποίο αποστέλλεται στην υπηρεσία μας η αριθ.
24/13-2-2019 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής
της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ:9ΗΧΙ7ΛΛ-ΥΧΝ) με συνημμένο τον φάκελο του έργου.
14. Το με αριθμ. πρωτ. 12225/27-2-2019 (αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΕΧΩΣ 1732/6-3-2019) έγγραφο της Διεύθνσης Διοίκησης Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο
της διαδικασίας έκδοσης της υπ'αριθμ.23/2019 Κανονιστικής Απόφασης του θέματος.
15. Το με αριθιμ. πρωτ. 12227/27-2-2019 (αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΕΧΩΣ 1733/6-3-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο
της διαδικασίας έκδοσης της αριθμ. 24/2019 κανονιστικής απόφασης του θέματος.
16. Τις Τεχνικές Εκθέσεις με τα συνημμένα σχέδια ερ-

Τεύχος B’ 1297/16.04.2019

γοταξιακής σήμανσης ρύθμισης της κυκλοφορίας που
συνοδεύουν τις αποφάσεις του θέματος, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ΠKM.
17. Τη με αριθμ. πρωτ 12018/7-12-2018 σύμφωνη
γνώμη του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) για την εκτέλεση των εργασιών στην
Επαρχιακή οδό 30.
18. Τη με αριθμ. πρωτ 11335/20-11-2018 σύμφωνη
γνώμη του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) για την εκτέλεση των εργασιών στην
Επαρχιακή οδό 27.
19. Το με αριθμ. πρωτ. 4331/15-3-2019 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 2008/15-3-2019) συμπληρωματικό έγγραφο της
Εταιρείας Διανομής Αερίου ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Α.Ε.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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:
Α. Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της
κυκλοφορίας σύμφωνα με την 23/2019 Απόφαση της
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σε τμήμα της επαρχιακής οδού
27 (Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης «πράσινα φανάρια»
- Περαίας - Ν.Επιβατών - Αγ.Τριάδας - Ν.Μηχανιώνας),
για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού
αερίου, της Εταιρίας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. και συγκεκριμένα:
• Θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην επαρχιακή οδό
27 με στένωση του οδοστρώματος από τη συμβολή της
δημοτικής οδού Λαμπράκη στους Νέους Επιβάτες έως
και τη συμβολή της δημοτικής οδού Παύλου Μελά στην
Αγία Τριάδα, συνολικού μήκους περίπου 1.900,00μ.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ
από το εναπομείναν πλάτος της οδού, πλάτους 4,00μ και
θα γίνεται και με τη βοήθεια σηματωρών .Οι εργασίες
θα εκτελούνται τμηματικά και σε μήκος όχι μεγαλύτερο
των 50μ. στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος με κατεύθυνση προς Αγία Τριάδα.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την παρούσα, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη
διάρκεια των εργασιών ισχύουν για δυο (2) μήνες.
Β. Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της
κυκλοφορίας σύμφωνα με την 24/2019 Απόφαση της
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σε τμήμα της επαρχιακής οδού
30 (Ν.Ρυσίου -Ταγαράδων - Αγ.Παρασκευής-ΣουρωτήςΒασιλικών), για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου, της Εταιρίας Διανομής Αερίου
Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. και συγκεκριμένα:
• Θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην επαρχιακή οδό
30, με στένωση του οδοστρώματος από τη συμβολή της
δημοτικής οδού Παύλου Μελά στο Νέο Ρύσιο έως τη
συμβολή της δημοτικής οδού Αναπαύσεως στα Βασιλικά,
συνολικού μήκους περίπου 12.800,00μ.
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Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ
από το εναπομείναν πλάτος της οδού, πλάτους 3,25μ και
θα γίνεται και με τη βοήθεια σηματωρών. Οι εργασίες θα
εκτελούνται τμηματικά και σε μήκος όχι μεγαλύτερο των
50μ. στην αριστερή πλευρά της οδού με κατεύθυνση
προς Βασιλικά.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την παρούσα, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη
διάρκεια των εργασιών ισχύουν για οκτώ (8) μήνες.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσας Απόφασης
είναι προσαρμοσμένες ανά περίπτωση στο τυπικό σχέδιο 2.1.3 «Εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων», για
εργοτάξια μακράς διάρκειας σε Υπεραστικές οδούς των
Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β΄/20.05.2011), και περιγράφονται αναλυτικά στα 2 σχετικά σχέδια Εργοταξιακής
σήμανσης κλ. 1:500 και στις δύο (2) Τεχνικές Εκθέσεις της
ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε, ελεγμένα και θεωρημένα από την Υποδ/
νση Τεχνικών Έργων Μ.Ε Θεσ/νίκης ΠΚΜ, πρωτότυπα
των οποίων διατηρούνται στα Αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και της
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε Θεσ/νίκης ΠΚΜ.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και
τα περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β΄/20.05.2011).
2. Επιπλέον σημαιοφόροι θα πρέπει να τοποθετούνται
στις οδούς που συμβάλλουν με τα τμήματα εργασιών.
3. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από
και προς τους χώρους εργασιών.
4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της
ζώνης των έργων.
5. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση σε παρόδιες ιδιοκτησίες.
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6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης
(ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά, αστυνομίας).
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την έναρξη
τους και εφαρμόζονται με την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα
Η σήμανση θα τοποθετείται κατά τη διάρκεια των
εργασιών ανά ημέρα και θα αποσύρεται μετά το πέρας
τους, ώστε η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία. Εάν η επίστρωση της τομής με ασφαλτικό δεν
πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα τότε:
1. Θα τοποθετηθούν πινακίδες Κ-20 και και Κ-11, πριν
τα σημεία εκσκαφής
2. Η ίδια εγκεκριμένη σήμανση θα χρησιμοποιηθεί
κατά τη διάρκεια της επίστρωσης της τομής με ασφαλτικό.
Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος. Οι αρχές
στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και
λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/
13-7-2010).
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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