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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την
επωνυμία HYGIENE ONE MON I.K.E. προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).

2

Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες
δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και
τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.2.13 - «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας», (Καν.(ΕΕ)
508/2014, άρθρο 57, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
Υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

3

Έγκριση της υπ’ αρ. 60/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που
αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό
Αναπαύσεως, στον Άγιο Νικόλαο Π.Ε. Λασιθίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την
επωνυμία HYGIENE ONE MON I.K.E. προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).
Με την υπό στοιχεία 42838 ΕΞ2021/8.4.2021 απόφαση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως ισχύει, των άρθρων

Αρ. Φύλλου 1622

496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, καθώς και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, γίνεται αποδεκτή η πρόταση
της εταιρείας με την επωνυμία HYGIENE ONE MON I.K.E.,
για δωρεά τριών (3) οχημάτων NISSAN NAVARA 2,3 lt
160 hp, 4 x 4, ACENTA DIESEL προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας), με σκοπό τη διάθεσή τους στην
Ελληνική Αστυνομία, η καθαρή αξία των οποίων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων πενήντα
οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (66.058,05 €).
O Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 901
(2)
Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.2.13 «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας»,
(Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 57, της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση Υδατοκαλλιέργειας», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Eνωσιακές διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοι-
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νών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και
το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή
Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1954/2003 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 του
Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’
αρ. 2371/2002 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 639/2004 του Συμβουλίου
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 2328/2003,
(ΕΚ) υπ’ αρ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) υπ’ αρ.
791/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1255/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 57.
4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1242/2014 της
Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών
δεδομένων για τις πράξεις.
5. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1243/2014 της
Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 508/
2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον
αφορά της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν
τα κράτη μέλη, καθώς και της ανάγκες σε δεδομένα και
της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
6. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 772/2014 της
Επιτροπής, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με
την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να
εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο
του ΕΤΘΑ.
7. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 508/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης
και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία
εμβλήματος της Ένωσης
8. Της υπ’ αρ. 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
9. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπό στοιχεία C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά την έγκριση
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.
2. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
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2. Του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265), όπως ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.
3. Του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης».
4. Του ν. 4282/2014 (Β’ 182) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Του π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Του π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
9. Της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 (Β’ 2901) απόφασης
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού».
10. Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινής
υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)».
11. Της υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).
12. Της υπ’ αρ. 68/08.01.2021 (Β’ 36) απόφασης Πρωθυπουργού και ΥΠΑΑΤ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννη Οικονόμου.
13. Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 1393/
25.10.2016 (Β’ 3501) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ, όπως ισχύει.
14. Της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018
(Β’ 5968) απόφασης αντικατάστασης της υπ’ αρ. 110427/
ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής
απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), όπως
ισχύει.
15. Της υπ’ αρ. 99/23.01.2017 (Β’ 309) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
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καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα
με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014)».
16. Του υπ’ αρ. 278/17.02.2017 εγγράφου της ΕΥΔ
ΕΠΑλΘ, «Ορισμός των απομακρυσμένων ελληνικών νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής την παρ. 4 του άρθρου
95 και Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 508/2014.
17. Του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για
την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
2014-2020.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης των
δράσεων του Μέτρου 3.2.13 - «Ασφάλιση αποθεμάτων
Υδατοκαλλιέργειας», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 57, της
Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας», του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014- 2020», ως εξής:
Άρθρο 1
Υπαγόμενες Πράξεις
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 3.2.13 "Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας", με σκοπό
τη συνεισφορά στην ασφάλιση των αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας για την κάλυψη των οικονομικών ζημιών
που οφείλονται τουλάχιστο σε μία από τις ακόλουθες
αιτίες:
- Φυσικές καταστροφές.
- Δυσμενή καιρικά φαινόμενα.
- Αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας του νερού για τις
οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση.
- Ασθένειες της υδατοκαλλιέργειας, βλάβη ή καταστροφή των εγκαταστάσεων παραγωγής για τις οποίες
δεν ευθύνεται η επιχείρηση.
- Κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Η ύπαρξη των ανωτέρω συνθηκών στην Υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσημα από αρμόδια κρατική αρχή.
Η στήριξη χορηγείται μόνο για ασφαλιστήρια συμβόλαια αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας που καλύπτουν τις
οικονομικές ζημίες, που αναφέρονται παραπάνω και οι
οποίες υπερβαίνουν το 30 % του μέσου ετήσιου κύκλου
εργασιών του υδατοκαλλιεργητή, ο οποίος υπολογίζεται
βάσει του μέσου κύκλου εργασιών του υδατοκαλλιεργητή κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται
του έτους στο οποίο έλαβαν χώρα οι οικονομικές ζημίες.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου
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3.2.13 - «Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας»,
είναι:
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών.
Ειδικότερα, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων.
Πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της
δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.
Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:
(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα
και η οικονομική βιωσιμότητα,
(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το
σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,
(iv) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Κανονισμού 508/2014 και συνοδεύονται
από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 3
Περιοχές εφαρμογής και ποσοστά ενίσχυσηςχρηματοδότησης
1. Το Μέτρο 3.2.13 - «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας», του ΕΠΑλΘ 2014-2020, εφαρμόζεται
σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική
όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με:
- το μέγεθος των επιχειρήσεων,
- τον τόπο υλοποίησης των Πράξεων,
Η οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους των πράξεων χορηγείται με τη μορφή της «επιχορήγησης».
2. Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται:
- τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
- τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
- η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),
- η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),
- οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),
- η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),
- τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων),
- η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το
Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες,
η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),
- οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι
Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),
- οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),
- η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),
- οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης).
3. Για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης τα ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής έχουν ως εξής:
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Πολύ μικρές, μικρές &
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

1

Λοιπές επιχειρήσεις
(Μεγέθους μεγαλύτερου της
ΜΜΕ)

2
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Επικράτεια της
Χώρας

Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά

50 %

85 %

50 %

15%

Δημόσια
Ενίσχυση

30 %

30 %

Ιδιωτική
Συμμετοχή

70 %

70 %

Δημόσια
Ενίσχυση
Ιδιωτική
Συμμετοχή

Κατηγορία επιχείρησης σύμφωνα με την υπό στοιχεία (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Κατηγορία
Επιχείρησης

Αριθμός
απασχολούμενων:
Ετήσια μονάδα
εργασίας (ΕΜΕ)

Ετήσιος κύκλος
εργασιών

ή

Σύνολο ετήσιου ισολογισμού

Μεσαία

< 250

≤ 50 εκατ. €

ή

≤ 43 εκατ. €

Μικρή

< 50

≤ 10 εκατ. €

ή

≤ 10 εκατ. €

Πολύ μικρή

< 10

≤ 2 εκατ. €

ή

≤ 2 εκατ. €

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την ανωτέρω κατηγοριοποίηση πρέπει να πληρείται τόσο το κριτήριο του αριθμού των απασχολουμένων, όσο και ένα εκ
των δύο οικονομικών κριτηρίων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2021
Οι Υφυπουργοί
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ι

Αριθμ. 4808ΠΕ
(3)
Έγκριση της υπ’ αρ. 60/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που
αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό
Αναπαύσεως, στον Άγιο Νικόλαο Π.Ε. Λασιθίου.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα, και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 και 52Α
αυτού, καθώς και τις ισχύουσες σήμερα Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνικές Οδηγίες και πρότυπα ΕΛΟΤ
σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των μέσων σήμανσης
(πινακίδες-διαγραμμίσεις κ.τ.λ.)
2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων
μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 261) και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).
6. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης
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. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο
του Τμήματος ΣΤ’ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα
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«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/
1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48
του ν. 4313/2014».
8. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1351/Φ.252/22-05-2015 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ’ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας
Κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που
αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».
9. Το υπ΄αρ. οικ. 2095/08-10-2015 έγγραφο της Δ/
νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης:
«Συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με την
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο
ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης».
10. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγραφο του Τμήματος Ε’ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Μέτρα ρύθμισης
της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ν. 2696/
1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».
11. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
12. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη
ως Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ).
13. Την υπ’ αρ. οικ. 8165/27-06-2017 απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ:
ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8), Β’ 2247), «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» («M.E.Σ.») αποφάσεων,
εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης...».
14. Την υπ’ αρ. οικ. 682/17-01-2019 απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ:
Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ, Β’ 288), με την οποία ανατέθηκαν στην
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού οι αρμοδιότητες του τεχνικού ελέγχου και έγκρισης αποφάσεων
συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) και της έγκρισης
μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έργων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., και παρασχέθηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής η εξουσιοδότηση
υπογραφής με εντολή Συντονίστριας.
15. Την υπ’ αρ. 427/15-01-2021 απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ:
ΨΘΟ8ΟΡ1Θ-ΔΩΒ), με την οποία ορίζεται η Καργιολάκη
Χαρίκλεια του Μιχαήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.
και Αναπλ. Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Κ.
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16. Το υπ’ αρ. 1016/04-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου της Δ/νσης
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (υπ’
αρ. ΠΕΧΩΣ: 4808/23-12-2020), σύμφωνα με το οποίο η
υπ’ αρ. 60/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Αγίου Νικολάου λήφθηκε νομότυπα.
17. Την υπ’ αρ. 60/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΕ3ΩΚΨ-Ν5Σ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, με την οποία αποφασίζεται κατά πλειοψηφία
η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Αναπαύσεως, από την πλευρά της θάλασσας, στην περιοχή
«Γαργαδόρος», στον Άγιο Νικόλαο και η τοποθέτηση
κατάλληλης σήμανσης.
18. Την υπ’ αρ. 26/2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.
19. Το από 12-10-2020 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας Δήμου Αγίου Νικολάου.
20. Την υπ’ αρ. 12219/04-09-2020 Τεχνική Έκθεση και
και την σκαριφηματική απεικόνιση σε απόσπασμα της
google earth των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό
Αναπαύσεως στον Αγ. Νικόλαο, όπως συντάχθηκαν και
θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Μελετών του Δήμου Αγίου
Νικολάου.
21. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής
μεταφοράς.
22. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς και έχουν στόχο τη
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή
και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
23. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 60/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, στην
οδό Αναπαύσεως και συγκεκριμένα εγκρίνουμε την
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από την πλευρά
της θάλασσας, στο τμήμα της οδού Αναπαύσεως από τη
διασταύρωσή της με την οδό Γαργαδόρου έως την είσοδο του πεζόδρομου προς Αλμυρό. Για το σκοπό αυτό να
τοποθετηθεί κατακόρυφη σήμανση (Ρ-40) «απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» σε κατάλληλες θέσεις.
Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και η θέση τους απεικονίζεται στο σχετικό σκαρίφημα - απόσπασμα google earth,
όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση
Μελετών του Δήμου Αγ. Νικολάου, πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται στα αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στην Διεύθυνση Μελετών
του Δήμου Αγ. Νικολάου, εφόσον δεν αντίκεινται στους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης,
χρήση κατάλληλων υλικών, κ.τ.λ.) θα είναι σύμφωνες με
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές
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του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του
Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη
την χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο
κυκλοφορίας της περιοχής, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ. σήμανση).
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
4. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.
5. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν της παρούσας, θα πρέπει να απομακρυνθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών
του οδικού δικτύου.
6. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που
τυχόν έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, καθώς
και με την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
ανάκλησή της.
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται μετέπειτα με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης και των διαγραμμίσεων.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή
εκτέλεσή της όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα με
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/
1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπορεί
να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 7 Απριλίου 2021
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ
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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.

*02016222104210008*

