
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ-
μογή του Κανονισμού 2018/302 για την αντι-
μετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού 
αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής με-
ταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο δια-
μονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών 
εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροπο-
ποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 
και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ.

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Κέ-
ντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Διδυμοτείχου για το έτος 2019.

3 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης επί της πα-
ρόδου ΒΖ15, που αφορά σε απαγόρευση στάθ-
μευσης οχημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
276/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Πατρέων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18898 (1)
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ-

μογή του Κανονισμού 2018/302 για την αντι-

μετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού 

αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής με-

ταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο δια-

μονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών 

εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροπο-

ποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 

και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 21 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή 

της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετι-
κά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις (Α΄ 63).

(β) Του άρθρου 14, παρ. 4 του ν. 2251/1994 (Α΄ 
191), όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει με την αριθ-
μό 5338/17.1.2018 απόφαση «Κωδικοποίηση του 
ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών» 
σε ενιαίο κείμενο» (Β΄ 40).

(γ) Του ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτή, 
ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 259), όπως ισχύει.

(δ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131).

(ε) Του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα 
του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουρ-
γού (Α΄ 113).

(στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

(ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

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

(θ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 185).

(ι) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

(ια) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

(ιβ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

(ιγ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑ-
ΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 17ης 
Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές 
ενοχές (Ρώμη Ι).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1215/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑ-
ΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την ανα-
γνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ-
ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Φεβρου-
αρίου 2018 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου 
γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρι-
τικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο 
διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός 
της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 
και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ.

5. Την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά.

6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης με αριθμό 59498/2018 για την σύσταση και συ-
γκρότηση της νομοπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας 
με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου κοινής υπουργι-
κής απόφασης για την λήψη συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/302 για 
την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού 
αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχεί-
ρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 
τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής 
αγοράς (Β΄ 2251).

7. Της απόφασης με αριθμό Υ59/5.9.2018 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β΄ 3818).

8. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης με αριθμό 104286/4.10.2018 περί παράτασης 
των εργασιών της ομάδας από 30.9.2018 έως 15.11.2018 
(Β΄ 5012).

9. Την από 14.11.2018 έκθεση πεπραγμένων της ομά-
δας εργασίας όπως προέκυψε μετά από πέντε συνεδρι-
άσεις.

10. Το με Α.Π. 123076/19.11.2018 έγγραφο ολοκλή-
ρωσης του έργου της ομάδας εργασίας μετά από πέντε 
(5) συνεδριάσεις.

11. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοι-
νού.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - 
Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας είναι η λήψη όλων των απα-
ραίτητων συμπληρωματικών νομοθετικών, διοικητικών 
και κανονιστικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού 2018/302 στην Ελλάδα, ο οποίος εφεξής θα απο-
καλείται “ο Κανονισμός”.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3844/2010 εφαρμό-

ζεται στον βαθμό που δεν υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη 
στον Κανονισμό.

3. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότη-
τες της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3844/2010.

4. Ο Κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες που εφαρ-
μόζονται στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων, ιδίως τους κανόνες του 
άρθρου 81 του ν. 3057/2002.

Άρθρο 2 - 
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του Κανονισμού ισχύουν οι ακό-
λουθοι ορισμοί:

1) «πράξη πληρωμής» είναι η πράξη πληρωμής όπως 
ορίζεται στην περ. 5) του άρθρου 4 του ν. 4537/2018·

2) «υπηρεσίες πληρωμών» είναι οι υπηρεσίες πλη-
ρωμών όπως ορίζονται στην περ. 3) του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018·

3) «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» είναι ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών όπως ορίζεται στην περ. 11) του 
άρθρου 4 του ν. 4537/2018

4) «λογαριασμός πληρωμών» είναι ο λογαριασμός 
πληρωμών όπως ορίζεται στην περ. 12) του άρθρου 4 
του ν. 4537/2018·

5) «μέσο πληρωμών» είναι το μέσο πληρωμών όπως 
ορίζεται στην περ. 14) του άρθρου 4 του ν. 4537/2018·

6) «άμεση χρέωση» είναι η άμεση χρέωση όπως ορίζε-
ται στην περ. 23) του άρθρου 4 του ν. 4537/2018·

7) «μεταφορά πίστωσης» είναι η μεταφορά πίστω-
σης όπως ορίζεται στην περ. 24) του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018.

8) «Κανονισμός»: ο Κανονισμός 2018/302 για την 
αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού απο-
κλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης 
με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 
εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγο-
ράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 
2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/
ΕΚ (ΕΕ L60 I/2.3.2018).

Άρθρο 3 - 
Πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες

Η απαγόρευση της παραγράφου 1, περ. β) του άρθρου 
4 του Κανονισμού δεν εφαρμόζεται στους εμπορευόμε-
νους που εξαιρούνται από τον ΦΠΑ δυνάμει των διατά-
ξεων του ν. 3763/2009, όπως ισχύει.

Άρθρο 4 - 
Μη διακριτική μεταχείριση για λόγους 
που σχετίζονται με τις πληρωμές

1. Ο εμπορευόμενος δεν εφαρμόζει μεταξύ των μέσων 
πληρωμής που αποδέχεται, για λόγους που σχετίζονται 
με την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή προσωρινής δια-
μονής ή τον τόπο εγκατάστασης του πελάτη, την τοπο-
θεσία του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο εγκατά-
στασης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή τον τόπο 
έκδοσης του μέσου πληρωμών εντός της Ένωσης, δια-
φορετικές προϋποθέσεις για μια πράξη πληρωμής, όταν:

α) η πράξη πληρωμής γίνεται με ηλεκτρονική συναλ-
λαγή μέσω μεταφοράς πίστωσης, άμεσης χρέωσης ή 
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μέσου πληρωμής με κάρτα του ίδιου εμπορικού σήματος 
πληρωμής και της ίδιας κατηγορίας·

β) οι απαιτήσεις εξακρίβωσης ταυτότητας εκπληρώ-
νονται σύμφωνα με τον ν. 4537/2018·, και

γ) η πράξη πληρωμής γίνεται σε ευρώ για τον εμπορευ-
όμενο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα.

2. Αναφορικά με τις επιβαρύνσεις για τη χρήση μέσων 
πληρωμής εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 4 του άρ-
θρου 62 του ν. 4537/2018.

Άρθρο 5 - 
Συμφωνίες σχετικά με παθητικές πωλήσεις

O Κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των ενωσιακών 
κανόνων ανταγωνισμού και των ισοδύναμων κανόνων 
του εθνικού δικαίου ανταγωνισμού του ν. 3959/2011, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 11 αυτού 
για τις συμφωνίες σχετικά με τις παθητικές πωλήσεις.

Άρθρο 6 -
Επιβολή της νομοθεσίας

1. Σημείο επαφής για την υποβολή των αναφορών των 
καταναλωτών που διαμένουν στην Ελλάδα για διαφο-
ρές που προκύπτουν με εμπορευόμενους που έχουν την 
έδρα τους σε άλλο κράτος - μέλος της Ένωσης, τη Νορ-
βηγία και την Ισλανδία, ορίζεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Καταναλωτή Ελλάδας.

2. Αρμόδια αρχή, για την διαπίστωση παράβασης των 
διατάξεων του Κανονισμού όταν προκύπτουν καταναλω-
τικές διαφορές με εμπορευόμενους που εδρεύουν στην 
Ελλάδα, ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή 
της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης της ως άνω αναφερό-
μενης παράβασης επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της 
σύστασης για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης προθε-
σμίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης.

Εάν ο εμπορευόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της 
ορισμένης προθεσμίας, με απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης. επιβάλλεται χρηματικό πρό-
στιμο από χίλια ευρώ (1.000 €) έως δέκα χιλιάδες ευρώ 
(10.000 €).

4. Σε περίπτωση διαφορών πελατών με εμπορευόμε-
νους αρμόδια για την εφαρμογή των προβλέψεων του 
Κανονισμού είναι τα δικαστήρια.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την 
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της νομοθεσίας.

Άρθρο 7 -
Παροχή βοήθειας στους καταναλωτές

Για την παροχή πρακτικής βοήθειας στους κατανα-
λωτές, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ καταναλωτή και 
εμπορευόμενου, που προκύπτει από την εφαρμογή του 
Κανονισμού, ορίζονται:

(α) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, ως 
σημείο επαφής:

i. για την Ηλεκτρονική Εξωδικαστική Επίλυση Κατα-
ναλωτικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 2 της κοι-

νής υπουργικής απόφασης με αριθμό 70330/2015 (ΦΕΚ 
1421/Β΄) σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 524/2013, και

ii. για τη διάθεση γενικών πληροφοριών σε καταναλω-
τές σχετικά με τα μέσα έννομης προστασίας που έχουν 
στη διάθεσή τους σε περίπτωση διαφοράς με παρόχους 
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3844/2010.

(β) Οι φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών 
Διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της 
Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα 
με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 70330/2015 
(ΦΕΚ 1421/Β΄).

Άρθρο 8 - 
Έναρξη Ισχύος

Προσδίδεται αναδρομική ισχύς στην παρούσα από-
φαση από 3 Δεκεμβρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

Αριθμ. 2006, 1797 (2)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Κέ-

ντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Δήμου Διδυμοτείχου για το έτος 2019.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 108, 109, 116 και 131 του 
ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμι-
κού πλαισίου της Τ.Α. - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

4. Την αριθμ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017) για το διορι-
σμό του Συντονιστή της Α.Δ. Μ.-Θ. και τις διατάξεις του 
άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ9, της παραγράφου Δ άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α΄/14.8.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

6. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28.6.2006) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβέρνησης και 
λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 

αφορούν στον έλεγχο των δαπανών, που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

8. Το με αριθμ. πρωτ. Φ43/39/14.1.2019 έγγραφο του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του 
Δήμου Διδυμοτείχου, με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα 
για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων για το έτος 
2019, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων, που 
υπηρετούν στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλ-
ληλεγγύης του Δήμου Διδ/χου για το έτος 2019 ως εξής:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

1 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ 60

2 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ 60

3 1 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 60

4 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ 60

5 1 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 60

6 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΕ 60

7 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕ 60

8 7 ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΤΕ 60

9 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ 60

10 3 ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΔΕ 60

11 3 ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΔΕ 60

12 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕ 60

13 3 ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 60
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δή-

μου Διδυμότειχου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων» στον παρακάτω κωδικό:

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

15.6422 500 € στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα ενισχυθεί ο κωδικός
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 11 Φεβρουαρίου 2019 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 28549 (3)
Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης επί της πα-

ρόδου ΒΖ15, που αφορά σε απαγόρευση στάθ-

μευσης οχημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

276/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Πατρέων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

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

5. Η με αριθμ. πρωτ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ/26.5.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και το με αριθμ. πρωτ. 118604/29.5.2017 
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανά-
ληψης υπηρεσίας του Συντονιστή.
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6. Η με αριθμ. 130479/2017 (ΦΕΚ 2113/Β΄/2017) από-
φαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. με θέμα «Με-
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ......». 

7. Το υπ’ αριθμ. 15109/19.5.2013 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8. Το ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α΄/22.3.2012) «Παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε 
εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
άρθρο 23, με το οποίο αντικαθιστάται το άρθρο 52Α του 
ν. 2696/1999 (Α΄ 57), που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδι-
κής κυκλοφορίας στους χερσαίους χώρους λιμένων».

9. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29.4.2013) «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

10. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

11. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.3.2007) «Τροποποι-
ήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

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

13. Την υπ’ αριθμ. 65590/4736/12.6.2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Π.Δ.Ε. και Ι. με την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια 
Υπηρεσία για την έγκριση αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής 
κυκλοφορίας.

14. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.7.2013 (ΦΕΚ 2302/
Β΄/16.9.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περι 
«Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμ-
βάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε i) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές 
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας». 

15. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014) «Ρυθμί-
σεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημο-
σίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμί-
σεων θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά 
συνολικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

16. Το υπ’ αριθμ. 44836/5.3.2014 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

17. Το αριθμ. 3042/8.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ του 
Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη 
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών 
ή Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

18. Το αριθμ. 2305/82229/22.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-
10Θ) έγγραφο διευκρινίσεων - οδηγιών του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. και 
Ι., όπως συμπληρώθηκε με το 3487/130690/2.10.2014 
έγγραφο επίσης του Γ.Γ. Της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι.

19. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ./220/15.1.2015 εγκύκλιο της 

Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37Χ1-2ΥΑ).

20. Το αριθμ. 221252/18.9.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034) 
έγγραφο διευκρινήσεων - οδηγιών του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. και Ι..

21. Την αριθμ. 276/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτικά 
της 10ης/26.4.2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά σε 
απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί της παρόδου 
ΒΖ15.

22. Την με αριθμ. πρωτ. Π3934/5.4.2017 θετική εισήγη-
ση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων 
για την απαγόρευση στάθμευσης επί της παρόδου ΒΖ15.

23. Την αριθμ. 73/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτι-
κά της 4ης/12.4.2017 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. με θετική 
εισήγηση για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί 
της παρόδου ΒΖ15.

24. Το με αριθμ. πρωτ. 99801/9.6.2017 της Δ/νσης της 
ΑΔΠΔΕ και Ι με τον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 
276/17 Α.Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων.

25. Το από 27.4.2017 αποδεικτικό δημοσίευσης της 
276/2017 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Πατρέων.

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

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

Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά 
σε απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων εκατέρωθεν της 
παρόδου ΒΖ15.

Η εν λόγω έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης η 
οποία αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 276/2017 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, γίνεται 
με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 276/2017 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα 
με τα οποία εγκρίνεται η εκατέρωθεν απαγόρευση στάθ-
μευσης οχημάτων επί της παρόδου ΒΖ15.

2. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων 
σήμανσης θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει 
την 276/17 Α.Δ.Σ., από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου 
Πατρέων.

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση 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. Να εφαρμόζεται ο Κ.Ο.Κ. και ιδιαίτερα το άρθρο 34 
«Στάση και στάθμευση».

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

6. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
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Η απόφαση αυτή με το σχέδιο που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 8 Φεβρουαρίου 2019

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

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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*02007460503190008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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