
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 2/53983/0026/27-06-2019 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακί-
νηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).

2 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης 
εταιρείας « Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυ-
μη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με διακρι-
τικό τίτλο «ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ».

3 Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Εικονο-
γραφία» σε εκπαιδευτικούς ΠΕ01 για το σχολικό 
έτος 2019-2020.

4 Έγκριση απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων 
οχημάτων στο Δήμο Σύρου - Ερμούπολης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/84997/0026 (1)
   Τροποποίηση της 2/53983/0026/27-06-2019 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακί-

νηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) i. Του άρθ. 69ΣΤ, τέταρτο εδάφιο του ν. 4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,

ii. του άρθρου 26, παρ. 1 και του άρθ. 69Γ παρ. 1 του 
ανωτέρω νόμου,

β) των άρθρων 75 έως και 90 του ν. 4446/2016 «Πτω-
χευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβο-
λα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελ-
θόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-

θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98),

δ) των άρθρων 1 έως και 40 του ν. 3979/2011 «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 138),

ε) του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φό-
ρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287),

στ) του π.δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην οδηγία 
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονι-
κές υπόγραφες» (Α΄ 125),

ζ) του π.δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιο-
ποίηση εγγράφων» (Α΄ 44),

η) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145),

θ)του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β΄ 2902).

3. Την αριθμ. 340/26.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιο-
λογητικών, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλ-
λονται προς πληρωμή οι δαπάνες των φορέων της Κε-
ντρικής Διοίκησης.

6. Την ανάγκη τροποποίησης της 2/53983/0026/
27-06-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2726) προ-
κειμένου να προστεθεί το Υπουργείο Τουρισμού στην 
πρώτη φάση εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Δικαιολογητικών Δαπανών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2/53983/0026/27-06-2019 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αν. Υπουργού Οικονο-
μικών «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπα-
νών» (Β΄ 2726) και αντικαθιστούμε:

Α. Την παρ. 8 του άρθρου 3 αυτής, ως εξής:
«Στην περίπτωση των δαπανών που εξοφλούνται μέσω 

της ΕΑΠ, ο ανωτέρω υπάλληλος ενημερώνει ιδιαίτερο 
φάκελο με τα σχετικά ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρο-
νικά αρχεία (συγκεντρωτική κατάσταση ενταλμάτων και 
τα σχετικά ΧΕ). Στον φάκελο αυτό έχει πρόσβαση και η 
Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματι-
σμού, προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες για 
την εξόφληση των εν λόγω δαπανών».

Β. την παρ. 1 του άρθρου 6 αυτής, ως εξής:
«1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγο-

νται από 01.01.2020 τα Υπουργεία (i) Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, (ii) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
(iii) Οικονομικών και iv) Τουρισμού και μόνο για τις δα-
πάνες των δευτερευόντων διατακτών τους, για τις οποίες 
δαπάνες οι αρμοδιότητες των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ 
του ν. 4270/2014 ασκούνται κατά τη δημοσίευση της 
παρούσας από την ΔΥΕΕ της τέως Νομαρχίας Αθηνών 
κατ΄ εφαρμογή των αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/3969/256/
14-12-2016 (Β΄ 151), 4239/Δ9.1474/31-01-2017 (Β΄ 443) 
και 2/99990/0004/30-12-2016 (Β΄ 4480) κοινή υπουργική 
απόφαση αντίστοιχα». 

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης Εσωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 133062ΕΞ2019 (2)
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης 

εταιρείας « Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώ-

νυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δι-

ακριτικό τίτλο «ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2303/1995 «Πλη-

ρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω Τραπεζι-
κού Συστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2469/1997 «Πε-
ριορισμός κρατικών δαπανών».

3) Το άρθρο 14Γ του ν. 3429/2005 όπως τροποποιη-
μένο ισχύει, στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι 

η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, δραστηριοποι-
είται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, 
πυρομαχικών και πολεμικού υλικού, κατά την έννοια του 
άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

4) Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).

5) Τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

6) Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-09-2019 και 126/
19-07-2019 ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7) Το π.δ. 142/2017(Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

8) Το π.δ. 79/2018 (Α΄ 148) «Οργανισμός Πολιτικού 
Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

9) Την αριθμ. οικ.2/29509/0025/09-04-2014 (Β΄ 987) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εθνικής Άμυνας «Διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυ-
μη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" με τη σύσταση 
δύο (2) νέων ανωνύμων εταιρειών».

10) Την αριθμ. 11753/16-09-2014 συμβολαιογραφι-
κή πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Χ. 
Σταυριανού περί διάσπασης της Εταιρείας Ελληνικά 
Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, όπως αυτή εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 22153/2014/02-10-2014 εγκριτική απόφαση 
της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
(ΦΕΚ 10574/08-10-2014, τ. ΑΕ-ΕΠΕ).

11) Την αριθμ. ΜΑΔΚΑ 0020502 ΕΞ2016/29-12-2016 
(Β΄ 4285) κοινή υπουργική απόφαση περί αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ.

12) Την αριθμ. ΜΑΔΚΑ 0015095 ΕΞ2017/29-09-2017 
(Β΄ 3475) κοινή υπουργική απόφαση περί αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ.

13) Την αριθμ. ΜΑΔΚΑΕΣ 0003690 ΕΞ 2018/04-12-2018 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5683 Β΄) περί αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ.

14) Το από 05-09-2019 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της ΕΑΣ ΑΒΕΕ.

15) Τις έως 02-09-2019 βεβαιωμένες οφειλές της 
Εταιρείας από καταπτώσεις εγγυημένων από το Ελλη-
νικό Δημόσιο δανείων στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ποσού 
41.598.106,77€, όπως εμφανίζονται στο TAXIS.

16) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 
Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» κατά το 
ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων 
ενενήντα οχτώ χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ και δέκα 
πέντε λεπτών (41.598.105,15 €) με την έκδοση στο άρτιο 
24.909.045 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 
αξίας 1,67 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν 
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο.
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2. Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνει με μερικό 
συμψηφισμό οφειλών της εταιρείας προς το Ελληνικό 
Δημόσιο, οι οποίες αποσβένονται και ανέρχονται σε 
ποσό 41.598.106,77 € που είναι βεβαιωμένο στη Δ.Ο.Υ. 
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Η διαφορά του ποσού των 1,62 € θα κα-
ταβληθεί τοις μετρητοίς στο Ελληνικό Δημόσιο από την 
εταιρεία ΕΑΣ ΑΒΕΕ. Η Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, στην οποία 
κοινοποιείται η παρούσα, θα μεριμνήσει για τη διαγραφή 
του ποσού των 41.598.106,77 € με την έκδοση σχετικού 
ΑΦΕΚ, που θα γίνει οίκοθεν από αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 183231/Θ2 (3)
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Εικονο-

γραφία» σε εκπαιδευτικούς ΠΕ01 για το σχολικό 

έτος 2019-2020. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19, 20 παρ. 1,2 και 24 παρ. 4 του ν. 3432/

2006 ΦΕΚ 14 Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστι-
κής Εκπαίδευσης» όπως ισχύει,

β) του άρθρου 42, παρ. 2 περ. δ΄, του ν. 4186/2013 ΦΕΚ 
193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκκλησια-
στικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2. Την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής όπως διατυπώθηκε με την αριθμ. 38/19.09.2019 
(Ανακοινοποίηση στο ορθό/2-10-2019) πράξη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.

3. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθ-
μιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης όπως διατυπώθηκε 
στην 1η/08-10-2019 πράξη του,

4. Την αριθμ. 97012/Θ2 (ΦΕΚ 2525/Β΄/26-6-2019) από-
φαση Υπουργού με θέμα: «Αναμόρφωση του Ωρολογίου 
Προγράμματος Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασί-
ων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων».

5. Το π.δ. 18/2018 ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

6. Το π.δ. 81/2019 ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 ΦΕΚ 121 Α΄), «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες που καλύπτονται από 
αυτόν, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/526/166558/Β1/

24-10-2019, εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(A΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 
6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

9. Την ανάγκη ανάθεσης διδασκαλίας του μαθήματος 
«Εικονογραφία» σε εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το νέο 
ωρολόγιο πρόγραμμα, αποφασίζουμε:

Την ανάθεση του μαθήματος θρησκευτικής εξειδίκευ-
σης «Εικονογραφία» των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και 
Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων σε εκπαιδευτικούς 
κλάδου ΠΕ01, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2019

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. 64056/ΜΟΕ (4)
Έγκριση απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων 

οχημάτων στο Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
• Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

• Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
"Πρόγραμμα Καλλικράτης"».

• Του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

• Των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν.

• Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
11-05-2015).

• Τις αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά-
σεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους.

• Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογι-
κών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

• Της αριθμ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που αφορά την ανάθεση στην Διεύθυνση Τεχνικού Έλεγ-
χου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσε-
ων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

• Της αριθμ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./
31-12-2018) (ΑΔΑ: 681Β465ΧΘ7-ΨΛΥ) απόφασης του 
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Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πο-
λυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται 
να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αιγαίου.

• Της με αριθμ. 32950/06-06-2017 (με ΑΔΑ 65ΦΟΡ1Ι-
1ΣΨ και ΦΕΚ 2034/Β΄/2017) απόφασης του Συντονιστή 
Α.Δ. Αιγαίου με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων "Με εντολή Συντονιστή" στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».

2. Την αριθμ. 390/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Σύρου-Ερμούπολης (ΑΔΑ: Ψ409ΩΗΟ-Η9Η) και 
την εισήγηση με θεωρημένη μελέτη του Τμήματος Έρ-
γων Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

3. Το αριθμ. 60271/01.11.2019 έγγραφο του Τμήματος 
Διοίκησης Ν. Κυκλάδων της Διεύθυνσης Διοικητικού - 
Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο 
η αριθμ. 390/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σύρου-Ερμούπολης είναι νομοτύπως ληφθείσα.

4. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της παρούσας από-
φασης κυκλοφοριακής ρύθμισης προκαλείται δαπάνη 
που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2019 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης που καλύπτεται 
από τον Κ.Α. 30.7135.001, αποφασίζουμε:

5. Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά 
σε απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων που 
υπερβαίνουν τους (5) πέντε τόνους από την συνδετή-
ρια δημοτική οδό Πάγου - Τάλαντα (εργατικές κατοικίες) 
με την επαρχιακή οδό Χρούσσων, με την τοποθέτηση 
κατακόρυφων πινακίδων σήμανσης (Ρ-23) με υποπινα-
κίδια στα οποία θα αναγράφεται "ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ", στις θέσεις με ενδεικτικές 
συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 ως παρακάτω:
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΠΙΝΑΚΙΔΑ
Α/Α Χ Ψ

0 581350 4141832 (Ρ-23) ΜΕ 
ΥΠΟΠΙΝΑΚΙΔΙΟ

1 581630 4141352 (Ρ-23) ΜΕ 
ΥΠΟΠΙΝΑΚΙΔΙΟ

με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 

μεταφοράς. Τυχόν αλλαγή δρομολογίων που προκύπτει 
από την παρούσα θα υλοποιείται μόνο κατόπιν σχετικής 
εγκριτικής απόφασης του κατά περίπτωση αρμοδίου 
οργάνου.

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

3. 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 τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την από-
φαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποί-
ες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση με θεωρημένη μελέτη του Τμήματος Έρ-
γων Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, βάσει των οποίων ελήφθη 
η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-
Ερμούπολης.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης 
των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η 
ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυ-
τών, αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και 
αδειοδοτήσεις.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μέσα σε δι-
άστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ   

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