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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κανονισμός για τη λήψη μέτρων ασφάλειας κατά
την εξυπηρέτηση αιτημάτων συνδρομητών ή
χρηστών που σχετίζονται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας.

2

Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’
αρ. 84/2022 απόφασης Δ.Σ. Νοτίου Πηλίου περί
«Διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης στον οικισμό
Προμύρι».

3

Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’
αρ. 7/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Τυρνάβου που αφορά την μετακίνηση μιας (1) θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της
οδού 28ης Οκτωβρίου στον Τύρναβο.

4

Παύση άσκησης καθηκόντων Ληξιάρχου από
υπάλληλο (κατόπιν αίτησης παραίτησης) της Δ.Ε.
Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 253/2022
(1)
Κανονισμός για τη λήψη μέτρων ασφάλειας κατά
την εξυπηρέτηση αιτημάτων συνδρομητών ή
χρηστών που σχετίζονται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας.
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περ. α, β και ιβ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών» (Α΄47).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α΄220)
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».
3. Την υπ’ αρ. 16887/17.03.2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 151), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Αρ. Φύλλου 3773

4. Την υπ’ αρ. 34051/29.05.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως
διορθώθηκε στο ορθό με το Υ.Ο.Δ.Δ. 396/2019.
5. Την υπ’ αρ. 58347οικ./21.12.2020 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης περί διορισμού νέων μελών στην
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1066).
6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184).
7. Το υπ’ αρ. 1 πρακτικό της από 12.01.2022 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής.
8. Τη διαπίστωση της ανάγκης ενδυνάμωσης των υφιστάμενων διαδικασιών των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να διασφαλίζεται με όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο η
ορθή ταυτοποίηση των συνδρομητών/χρηστών και η
αποφυγή παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών τους, και μάλιστα κατά τρόπο ενιαίο από όλους τους
παρόχους.
9. Το σχέδιο κανονισμού που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση από την Α.Δ.Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από
08.02.2022 έως και 08.04.2022.
10. Το υπό στοιχεία ΑΔΑΕ ΕΜΠ 165/21.04.2022 έγγραφο της εταιρείας COSMOTE.
11. Το υπό στοιχεία ΑΔΑΕ 981/11.04.2022 έγγραφο της
εταιρείας VODAFONE.
12. Το υπό στοιχεία ΑΔΑΕ 982/11.04.2022 έγγραφο
της εταιρείας WIND.
13. Την υπ’ αρ. 169/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια
της Α.Δ.Α.Ε.
14. Το υπ’ αρ. 25/16.06.2022 πρακτικό συνεδρίασης
της Ολομέλειας της Αρχής.
15. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη για το τρέχον και τα
επόμενα οικονομικά έτη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έκδοση του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις
του οποίου έχουν ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής των μέτρων
Η εφαρμογή των μέτρων αφορά στην εξυπηρέτηση
αιτημάτων συνδρομητών ή/και χρηστών του παρόχου,
ανεξαρτήτως του τρόπου εξυπηρέτησης αυτών (π.χ. από
εκπρόσωπο, αυτοματοποιημένα κ.ά.), και αποκλειστικά
στις περιπτώσεις που τα αιτήματα σχετίζονται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα είδη αιτημάτων:
Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλαγή
κάρτας SIM/e-SIM, ενεργοποίηση - απενεργοποίηση
φραγής κλήσεων, ενεργοποίηση τηλεφωνητή, επαναφορά κωδικού εισόδου στον τηλεφωνητή του συνδρομητή,
αίτηση για αποστολή αναλυτικής κατάστασης εισερχόμενων - εξερχομένων κλήσεων, κλείδωμα - ξεκλείδωμα
κάρτας SIM, ανακοίνωση κωδικού απεμπλοκής κάρτας
SIM (PUK), αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
αίτηση για λήψη πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες
επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν, αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας του συνδρομητή.
Άρθρο 2
Γενικές Απαιτήσεις
2.1. Σε περίπτωση συμβάντος μη εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης σε δεδομένα επικοινωνίας συνδρομητή ή
χρήστη, ο πάροχος ενεργοποιεί την Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας, του άρθρου 9 της υπ’ αρ.
165/2011 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (B’ 2715), (εφεξής «ο υπ’ αρ. 165/2011 κανονισμός
της ΑΔΑΕ»).
2.2. Ο πάροχος τηρεί καταγεγραμμένη διαδικασία,
σύμφωνα με την παρ. 3.02.4 του άρθρου 3 του υπ’ αρ.
165/2011 κανονισμού της ΑΔΑΕ, η οποία περιλαμβάνει
μέτρα για την ισχυρή ταυτοποίηση του συνδρομητή ή
χρήστη πριν την πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος
κανονισμού. Η διαδικασία είναι προσβάσιμη, αδιαλείπτως και με εύκολο τρόπο, από το προσωπικό (υπαλλήλους ή/και συνεργάτες) του παρόχου που διεκπεραιώνει
τα σχετικά αιτήματα.
2.3. Ο πάροχος μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού (υπαλλήλων ή/και συνεργατών) που εξυπηρετεί τα αιτήματα πρόσβασης σε δεδομένα επικοινωνίας
συνδρομητή ή χρήστη, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα
(κατ’ ελάχιστον μία φορά τον χρόνο) αναφορικά με τη
διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, διατηρώντας το σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό υλικό. Σε
περίπτωση τροποποίησης της διαδικασίας πραγματοποιείται ενημέρωση του προσωπικού. Η εκπαίδευση θα
πρέπει να εξασφαλίζει την προσήκουσα επιμόρφωση
του προσωπικού και να περιλαμβάνει αξιολόγηση, τα
αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται στο σχετικό
αρχείο εκπαιδεύσεων.
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2.4. Ο πάροχος διατηρεί τα αιτήματα πρόσβασης σε δεδομένα επικοινωνίας συνδρομητή ή χρήστη, τις ενέργειες εξυπηρέτησης των αιτημάτων αυτών από το προσωπικό του, καθώς και όλα τα συνοδευτικά των αιτημάτων
έγγραφα ταυτοπροσωπίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της παρ. 3.02.8 του άρθρου 3 του υπ’ αρ. 165/2011 κανονισμού της ΑΔΑΕ, με την επιφύλαξη τυχόν υποχρέωσης
διατήρησής τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον προβλέπεται από άλλες κείμενες διατάξεις.
2.5. Ο πάροχος ενημερώνει τους συνδρομητές ή
χρήστες του αναφορικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία (ενδεικτικά, κωδικούς) που
απαιτούνται για την ταυτοποίησή τους σε περίπτωση
αιτήματος πρόσβασης σε δεδομένα επικοινωνίας τους,
κατά τη σύναψη της μεταξύ τους σύμβασης, αλλά και
σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά μία φορά τον
χρόνο), με απευθείας προσωποποιημένη ενημέρωση και
ανάρτηση στον ιστοχώρο του παρόχου.
2.6. Σε περίπτωση που το αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα επικοινωνίας αφορά σε σύνδεση νομικού προσώπου, ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας πραγματοποιείται
με τον τρόπο που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία ως
προς την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων και τη
νομιμοποίηση των εκπροσώπων τους στις συναλλαγές
τους με τρίτους.
Άρθρο 3
Μέτρα για ισχυρή ταυτοποίηση
3.1. Ο έλεγχος πρώτου επιπέδου της ταυτοπροσωπίας
του αιτούντος πραγματοποιείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
3.1.1. Σε περίπτωση αιτήματος που υποβάλλεται με
αυτοπρόσωπη παρουσία του συνδρομητή ή χρήστη σε
κατάστημα του παρόχου, το προσωπικό του παρόχου
προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας αυτού με επίδειξη έγκυρου πρωτότυπου εγγράφου ταυτοπροσωπίας
(ενδεικτικά, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου) και την αντιπαραβολή του με το ψηφιοποιημένο
σώμα του εγγράφου αυτού που διατηρείται στο σχετικό
Πληροφοριακό και Επικοινωνιακό Σύστημα (ΠΕΣ) εξυπηρέτησης πελατών του. Σε περίπτωση που η αντιπαραβολή αυτή δεν είναι δυνατή, το προσωπικό του παρόχου
αρχικά προβαίνει σε αντιπαραβολή των στοιχείων του
συνδρομητή ή χρήστη, όπως αυτά περιέχονται στο επιδειχθέν έγγραφο, με τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή που είναι αποθηκευμένα στο εν λόγω ΠΕΣ και στη
συνέχεια προβαίνει σε έλεγχο δεύτερου επιπέδου, όπως
περιγράφεται στην παρ. 3.2 του παρόντος άρθρου.
3.1.2. Σε περίπτωση αιτήματος μέσω εξουσιοδότησης
σε τρίτο πρόσωπο, το προσωπικό του παρόχου προβαίνει σε έλεγχο του εγγράφου εξουσιοδότησης, το οποίο
πρέπει να είναι συμπληρωμένο ορθώς με τα στοιχεία
του εξουσιοδοτούντα συνδρομητή ή χρήστη και να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτού από
αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση προσκόμισης ψηφιακής
εξουσιοδότησης, το προσωπικό του παρόχου προβαίνει
σε έλεγχο εγκυρότητας της εξουσιοδότησης μέσω του
οικείου ηλεκτρονικού συστήματος. Επιπλέον, το προσωπικό του παρόχου προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπρο-
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σωπίας του εξουσιοδοτημένου προσώπου με επίδειξη
έγκυρου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (ενδεικτικά, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου) και την
αντιπαραβολή του με τα στοιχεία που αναγράφονται
στην εξουσιοδότηση. Στη συνέχεια προβαίνει σε έλεγχο
δεύτερου επιπέδου, όπως περιγράφεται στην παρ. 3.2
του παρόντος άρθρου.
3.1.3. Σε περίπτωση αιτήματος πρόσβασης σε δεδομένα επικοινωνίας συνδρομητή ή χρήστη μέσω της
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών του παρόχου, το
προσωπικό του παρόχου αρχικά επιβεβαιώνει τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή ή χρήστη και στη συνέχεια προβαίνει σε έλεγχο δεύτερου επιπέδου, όπως
περιγράφεται στην παρ. 3.2 του παρόντος άρθρου.
3.1.4. Σε περίπτωση αιτήματος πρόσβασης σε δεδομένα επικοινωνίας συνδρομητή ή χρήστη μέσω σχετικής
εφαρμογής του παρόχου (σε διαδικτυακό ιστότοπο ή/
και μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου), ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας πραγματοποιείται μέσω ονόματος χρήστη
και κωδικού πρόσβασης, που έχουν αποδοθεί με ασφάλεια στον αντίστοιχο συνδρομητή ή χρήστη, σύμφωνα
με την ενότητα 6.5 του άρθρου 6 του υπ’ αρ. 165/2011
κανονισμού της ΑΔΑΕ. Στη συνέχεια πραγματοποιείται
έλεγχος δεύτερου επιπέδου, όπως περιγράφεται στην
παρ. 3.2 του παρόντος άρθρου.
3.2. Ο έλεγχος δεύτερου επιπέδου της ταυτοπροσωπίας του αιτούντος πραγματοποιείται, ανάλογα με το είδος
του αιτήματος και τον έλεγχο πρώτου επιπέδου που έχει
προηγηθεί, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
3.02.01. Πραγματοποιείται κλήση στον αριθμό σύνδεσης στον οποίο αφορά το αίτημα, με την προϋπόθεση
ότι δεν υπάρχει ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων για
τη σύνδεση αυτή. Εφόσον ο συνδρομητής ή χρήστης δεν
απαντήσει στην κλήση ή εάν υπάρχει ενεργοποιημένη
εκτροπή κλήσεων, πραγματοποιείται κλήση σε άλλον
αριθμό σύνδεσης που έχει δηλωθεί στην καρτέλα του
συνδρομητή ή χρήστη, για τον οποίο ομοίως δεν υπάρχει
ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων. Εναλλακτικά γίνεται
αποστολή sms στον αριθμό σύνδεσης στον οποίο αφορά
το αίτημα ή σε άλλον αριθμό σύνδεσης που έχει δηλωθεί
στην καρτέλα του συνδρομητή ή χρήστη, ή εναλλακτικά,
ο πάροχος αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην καρτέλα του
συνδρομητή ή χρήστη. Μετά τη θετική απόκριση του
συνδρομητή ή χρήστη, το προσωπικό του παρόχου μπορεί να προβεί σε εξυπηρέτηση του σχετικού αιτήματος.
3.2.2. Εφαρμόζεται είτε η χρήση κωδικού μιας χρήσης (one-time password) που αποστέλλεται στον αριθμό
σύνδεσης στον οποίο αφορά το συγκεκριμένο αίτημα
ή σε άλλον αριθμό σύνδεσης που έχει δηλωθεί στην
καρτέλα του συνδρομητή ή χρήστη, είτε η χρήση κωδικού που έχει αποδοθεί στον συνδρομητή ή χρήστη
μέσω της σύμβασής του με τον πάροχο και η χρήση του
οποίου είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση αιτημάτων πρόσβασης σε δεδομένα επικοινωνίας. Ο πάροχος
ενημερώνει τους συνδρομητές ή χρήστες αναφορικά
με την αναγκαιότητα χρήσης κωδικών, σύμφωνα με τα
παραπάνω, για την εξυπηρέτηση αιτημάτων που σχετί-
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ζονται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας, κατά τη
σύναψη της μεταξύ τους σύμβασης, αλλά και σε τακτά
χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά μία φορά τον χρόνο), με
απευθείας προσωποποιημένη ενημέρωση και ανάρτηση
στον ιστοχώρο του παρόχου.
3.2.3. Ζητείται έγκριση του αιτήματος από τον συνδρομητή ή χρήστη μέσω σχετικής εφαρμογής του παρόχου
(σε διαδικτυακό ιστότοπο ή/και μέσω έξυπνου κινητού
τηλεφώνου), με την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση σε
αυτή γίνεται μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που έχουν αποδοθεί με ασφάλεια στον αντίστοιχο συνδρομητή ή χρήστη, σύμφωνα με την ενότητα
6.5 του άρθρου 6 του υπ’ αρ. 165/2011 κανονισμού της
ΑΔΑΕ.
Αποκλείεται η εφαρμογή του παρόντος τρόπου ταυτοποίησης για τον έλεγχο δεύτερου επιπέδου στην περίπτωση που έχει εφαρμοστεί κατά τον έλεγχο πρώτου
επιπέδου για το ίδιο αίτημα (περίπτωση 3.1.4).
3.3. Οι τρόποι ελέγχου που επιλέγει ο πάροχος περιγράφονται αναλυτικά στη διαδικασία που προβλέπεται
στην παρ. 2.2 του άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.
Στην περίπτωση που ο πάροχος διαπιστώνει ότι ο έλεγχος δεύτερου επιπέδου δύναται να εξασφαλιστεί και με
άλλον τρόπο, πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο 3.02. του παρόντος άρθρου, ο οποίος προσφέρει ισοδύναμο επίπεδο ακρίβειας ταυτοποίησης, προβαίνει σε
αναλυτική τεκμηρίωση της επιλογής του, την οποία περιλαμβάνει στη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.
2.2 του άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.
3.4. Τα εκάστοτε επιδεικνυόμενα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, καθώς και τυχόν έγγραφα εξουσιοδότησης,
ελέγχονται για ενδείξεις πλαστότητας με κάθε πρόσφορο
τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά, το προσωπικό του παρόχου ελέγχει ότι ο αιτών
είναι αυτός που απεικονίζεται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας και ότι η ηλικία του αντιστοιχεί στην ημερομηνία
γέννησης του συνδρομητή ή χρήστη.
3.5. Ο πάροχος διατηρεί το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον συνδρομητή ή χρήστη για
την εξυπηρέτηση των εν λόγω αιτημάτων για χρονικό
διάστημα ενός έτους, με την επιφύλαξη τυχόν υποχρέωσης διατήρησής του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
εφόσον προβλέπεται από άλλες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταγραφή της επικοινωνίας πραγματοποιείται μετά από προηγούμενη
ενημέρωση και συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει 6 μήνες μετά
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2022
Ο Πρόεδρος
ΧΡ. ΡΑΜΜΟΣ
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Αριθμ. 113459
(2)
Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’
αρ. 84/2022 απόφασης Δ.Σ. Νοτίου Πηλίου περί
«Διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης στον οικισμό
Προμύρι».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107).
2. Το ν. 3852/2010 ( «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» Α΄ 87).
3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄231).
4. Την υπ΄αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς - Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).
5. Τον ν. 2696/1999 (Α΄57) που αφορά στην κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ) και ιδίως το άρθρο 52 και 52Α.
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α΄57) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
7. Την παρ. 13 του άρθρο 5 «Ρυθμίσεων θεμάτων ΟΤΑ»
του ν. 4623/2019 (Α΄134).
8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
9. Το υπ’ αρ. 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».
10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18.11.2013 έγγραφο της
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».
11. Την υπ’ αρ. 84873/28.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΕ5ΟΡ10Ρ0Ζ) απόφαση του Ασκούντως καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’
αρ. 9663/97430/02.09.2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.ΣΤ.ΕΛ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1122/9732/
28.01.2014 απόφαση, αναφορικά με την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52 Α του
ν. 2696/1999» και την υπό στοιχεία 87222/05.05.2021
απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικού
Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί «Άσκησης αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999» με τις
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οποίες ορίζεται το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Υλικών
Θεσσαλίας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 52 και
52Α του ν. 2696/1999.
12. Την υπ’ αρ. 52488/2001 υπουργική απόφαση (Β΄
18/2002) Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται
για την κυκλοφορία των πεζών.
13. Την υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφαση
(Β΄ 2621) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
14. Τα υπό στοιχεία Δ.O.Y./277/Φ.252/26.03.2018,
Δ.O.Y.-οικ/2696/Φ252/18.05.2018 έγγραφα του ΥΠΟ.ΜΕ.
σχετικά με διευκρινήσεις περί διαδικασιών όσο αναφορά
τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδική Κυκλοφορίας ν. 2696/1999).
15. Την υπ’ αρ. 84/2022 (ΑΔΑ: Ψ0Τ4ΩΚΧ-856) απόφαση
Δ.Σ. του Δήμου N. Πηλίου περί «Διαμόρφωσης χώρου
στάθμευσης στον οικισμό Προμύρι».
16. Την υπ’ αρ. 108651/15.06.2022 (ΑΔΑ: 6ΜΘΩΟΡ1034Ξ) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου νομιμότητας της 84/2022 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ν. Πηλίου
με την οποία βρέθηκε νόμιμη η παραπάνω απόφαση.
17. Το υπ’ αρ. 8607/25.05.2022 (α.π. 99270/26.05.2022
Τμήματος ελέγχου υλικών και ποιότητας Δημοσίων έργων Θεσσαλίας) έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάστηκε
ο τεχνικός φάκελος του θέματος.
18. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς
από την αρμόδια υπηρεσία του Δ. Ν. Πηλίου, και δεν
επηρεάζουν τις υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της μελέτης,
αποφασίζουμε:
Την Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’
αρ. 84/2022 απόφαση Δ.Σ. Ν. Πηλίου περί «Διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης στον οικισμό Προμύρι» όπως
αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα
απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, όπως και τα υλικά και η εφαρ-
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μογή της οριζόντιας σήμανσης και σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 10 του ΚΟΚ.
5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται
τυχόν παράνομες ενέργειες.
6. Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με
την υπ’ αρ. 84/2022 απόφασης του Δ.Σ. Ν. Πηλίου.
8. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν για την
υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα κι ευθύνη του Δήμου.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 5 Ιουλίου 2022
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ι

Αριθμ. 113453
(3)
Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’
αρ. 7/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Τυρνάβου που αφορά την μετακίνηση μιας (1) θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της
οδού 28ης Οκτωβρίου στον Τύρναβο.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107).
2. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄87).
3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄231).
4. Την υπ΄αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς - Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).
5. Τον ν. 2696/1999 (Α΄57) που αφορά στην κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ) και ιδίως το άρθρο 52 και 52Α.
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α΄57) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση
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του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
7. Την παρ. 13 του άρθρο 5 «Ρυθμίσεων θεμάτων ΟΤΑ»
του ν. 4623/2019 (Α΄134).
8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
9. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο της
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ
και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.
11. Την υπ’ αρ. 84873/28.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΕ5ΟΡ10Ρ0Ζ) απόφαση του Ασκούντως καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Τροποποίηση - συμπλήρωση της
υπ’ αρ. 9663/97430/02.09.2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ. ΣΤ.ΕΛ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1122/
9732/28.01.2014 απόφαση, αναφορικά με την άσκηση
αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52 Α του
ν. 2696/1999» και την υπ’ αρ. 87222/05.05.2021 απόφαση
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικού
Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, περί «Άσκησης αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999» με τις
οποίες ορίζεται το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Υλικών
Θεσσαλίας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 52 και
52Α του ν. 2696/1999.
12. Την υπ’ αρ. 52488/16.11.2001 υπουργική απόφαση (Β΄ 18/2002) Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση
ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών.
13. Την υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφαση
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄ 2621).
14. Τα υπό στοιχεία Δ.O.Y./277/Φ.252/26.03.2018,
Δ.O.Y.-οικ/2696/Φ252/18.05.2018 έγγραφα του ΥΠΟ.ΜΕ.
σχετικά με διευκρινήσεις περί διαδικασιών όσο αναφορά
τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδική Κυκλοφορίας ν. 2696/1999).
15. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./οικ.6396/Φ.252/12.12.2019
έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΜΕ. που αφορά παροχή οδηγιών σχετικά με αποφάσεις συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. οι
οποίες αφορούν παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε
συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών οδικού δικτύου.
16. Την υπ’ αρ. 7/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΨΚΩΗΚ-Φ3Α) απόφαση
ΕΠΟΙΖΩ Δ. Τυρνάβου που αφορά την μετακίνηση μιας (1)
θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου
στον Τύρναβο.
17. Την υπ’ αρ. 81804/05.05.2022 (ΑΔΑ: 9ΧΟΦΟΡ10ΠΝΡ) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
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σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αρ. 7/2022 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ Δ. Τυρνάβου
με την οποία βρέθηκε νόμιμη η παραπάνω απόφαση.
18. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τυρνάβου, και δεν
επηρεάζει τα ΜΜΜ, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’
αρ. 7/2022 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Τυρνάβου που
αφορά την μετακίνηση μιας (1) θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ
επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στον Τύρναβο όπως περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα
απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της οριζόντιας σήμανσης και σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 10 του ΚΟΚ.
5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται
τυχόν παράνομες ενέργειες.
6. Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με
την υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Τυρνάβου.
8. Το παρόν έγγραφο μας δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν για
την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα κι ευθύνη του Δήμου.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 5 Ιουλίου 2022
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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Αριθμ. 113726
(4)
Παύση άσκησης καθηκόντων Ληξιάρχου από
υπάλληλο (κατόπιν αίτησης παραίτησης) της
Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 και το άρθρου 2 του ν. 344/1976 «Περί
ληξιαρχικών πράξεων» (Α’143), όπως ισχύουν μετά την
αντικατάστασή τους με τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 9
του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’113).
2. Τα άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87).
3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’47), όπως το τελευταίο
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α’21).
4. Την παρ. 20 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 «Υφιστάμενοι ορισμοί Ληξιάρχων θεωρούνται ισχυροί έως
τον ορισμό των νέων κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 344/1976 (Α’143)» (Α’134).
5. Το εδάφιο ββ της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 138/
2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (Α’231).
6. Την υπ’ αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας και ορισμός Ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς
Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).
7. Την υπ’ αρ. οικ. 6983/85785/01.06.2017 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με Εντολή Συντονιστή”
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή
στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής
Διευθύνσεως» (Β’2002), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ
Β΄ 2189.
8. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21.12.2010
(Β’1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.
9. Την υπό στοιχεία 65 (Α.Π.Φ.127080/57510/31.12.2010)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί των ληξιαρχικών
βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. με τον ν. 3852/2010».
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10. Το υπό στοιχεία Φ.131360/13554/14/14.08.2014
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.
11. Το υπό στοιχεία 61791/Σ.15782/04.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ληξίαρχοι της νέας
δημοτικής περιόδου».
12. Την υπ’ αρ. 87581/26.11.2021 (Α.Δ.Α.: 6ΞΚΓ46ΜΤΛ6Δ6Ω) 821/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
αναφορικά με «Οδηγίες για συγχώνευση Ληξιαρχείων
Δημοτικών Ενοτήτων».
13. Την υπ’ αρ. 77741/29.04.2022 (Β΄ 2325) απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης καθηκόντων
ληξιάρχου στην υπάλληλο του Δήμου Σοφάδων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., Βασιλική Παπακωνσταντίνου του
Κωνσταντίνου, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, στην Δημοτική
Ενότητα Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων.
14. Την υπ’ αρ. 5324/30.05.2022 αίτηση παραίτησης
της Βασιλικής Παπακωνσταντίνου από τα καθήκοντα
Ληξιάρχου της Δ.Ε. Σοφάδων, για υπηρεσιακούς λόγους.
15. Το υπ’ αρ. 7339/04.07.2022 έγγραφο του Δήμου
Σοφάδων Ν. Καρδίτσας, περί παύσης καθηκόντων της
υπαλλήλου Βασιλικής Παπακωνσταντίνου από Ληξίαρ-
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χος της Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας,
αποφασίζουμε:
Παύουμε την άσκηση των καθηκόντων Ληξιάρχου,
στην Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας, από την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας, Βασιλική Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, με βαθμό
Α’. Στο εξής καθήκοντα Ληξιάρχου στην προαναφερόμενη Δημοτική Ενότητα, θα ασκεί ο Δήμαρχος Σοφάδων
Αθανάσιος Σκάρλος. Ο ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα
του Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Σοφάδων του
Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας από τη δημοσίευση της
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 5 Ιουλίου 2022
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

38660

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3773/18.07.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02037731807220008*

