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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» (Γ’ ΦΑΣΗ).

2

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Καπνεργατών 10, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 126/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης.

3

Ίδρυση Εργαστηρίου «Λιβαδοπονίας και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών» στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της
Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 200677
(1)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» (Γ' ΦΑΣΗ).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
2. Τον 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. 13917/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα
του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Αρ. Φύλλου 4993

5. Τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που αφορά στην κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), και ιδίως το άρθρο 52 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 άρθρου 5 περί «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 με θέμα: "Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ
και στους χερσαίους χώρους λιμένων".
11. Την υπό στοιχεία οικ. 11181/136302/28-8-2017
(ΑΔΑ: 6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3) απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9663/97430/29-2013 απόφασης της Γ.Γ. όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ'αρ. 1122/9732/28-01-2014 απόφαση, αναφορικά
με την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52
και 52Α του ν. 2696/1999».
12. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για
την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 18).
13. Την υπ’ αρ. 52907/28-12-2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄2621).
14. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/6952/2011 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: "Υποχρεώσεις και μέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών" (Β΄ 420).
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15. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 υπουργική
απόφαση με θέμα: 'Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ
-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμένων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)." (Β΄ 905).
16. Την υπό στοιχεία 40264/4971/2007 υπουργική
απόφαση «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης
ειδικών προεξοχών πεζοδρομίων σε στάσεις λεωφορείων σε διασταυρώσεις» (Β΄ 2201).
17. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της
χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του
ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 48, του ν. 4313/2014".
18. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ-252/26-03-2018 έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΟΥ/Τμήμα ε με θέμα: "Μέτρα
ρύθμισης της - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52
του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014".
19. Την υπ'αρ. 69/2020 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ
6Υ4ΑΩΛΞ-ΩΡΟ).
20. Το υπ΄αρ. 40302/6-10-2020 έγγραφο του Δήμου
Λαρισαίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση
Διοίκησης Απ.Δ.Ο.Στ.Ε. η υπ'αρ. 69/2020 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, (αρ. ΔΙΠΕΧΩΣ: 183205/13-10-2020) με τα κάτωθι
στοιχεία:
i) Συνημμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης ελεγμένη, θεωρημένη και εγκεκριμένη από την αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ΚΟΚ, Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, ως αρμόδιας
για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας.
ii) Το υπό στοιχεία 4723/Φ15/27-07-2020 έγγραφο της
Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε., από το οποίο προκύπτει ότι
συναινεί στην εκτέλεση του έργου με τις προϋποθέσεις
που ορίζονται σ' αυτό.
iii) Το υπ' αρ. 565/08-09-2020 έγγραφο της ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. περί σύμφωνης γνώμης για την
εργοταξιακή μελέτη σήμανσης για την κατασκευή του
έργου του θέματος.
iv) To υπ’ αρ. 35766/10-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων περί σύμφωνης σχετικά με την
προσωρινή μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς της Δευτέρας
από την οδό Σεφέρη στην οδό Αιόλου.
21. Την υπ' αρ. 183146/13-10-2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας (ΑΔΑ: 65ΚΟΟΡ10-ΝΑΥ) με την οποία κρίθηκε
νόμιμη η υπ'αρ. 69/2020 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων.
22. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται
απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα
και με ασφάλεια οι εργασίες του υπόψη έργου, αποφασίζουμε:
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Την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) που προτείνονται με
την υπ' αρ. 69/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής Δήμου Λαρισαίων για την εκτέλεση εργασιών στα
πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» (Γ' ΦΑΣΗ).
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση
και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή
τους, κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ
και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία
με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό
και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα
πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).
3. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος - έξοδος
των κατοικιών και καταστημάτων.
4. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτακτη)
της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε
καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική
νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να διασφαλιστεί
αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας να γίνεται συστηματική
επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας,
με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου
και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
5. Η κυκλοφορική σύνδεση και η εξυπηρέτηση των
παρόδιων ιδιοκτησιών και καταστημάτων θα αποκαθίσταται τμηματικά και κατά προτεραιότητα, καθώς οι
εργασίες θα εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας
και πάντα σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.
6. Η μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών
του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
(ημέρα - νύχτα).
7. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα.
8. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την
ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυνομίας).
9. Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του
παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε παρόδια σκάμματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων (σελ. 13579 έως 13586,
905/Β΄/2011).
10. Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της
κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις ζώνες εργοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.
11. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του
έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην
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περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και
ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου
κυκλοφοριακού φόρτου, και με επίβλεψη των οργάνων
του φορέα του έργου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής, τόσο
για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην (18) σχετική.
12. Οι χώροι εναπόθεσης υλικών εργοταξίου και ο
αποκλεισμός της πρόσβασης από το κοινό σε αυτούς
να επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση πλεγμάτων οριοθέτησης (χρώματος πορτοκαλί).
13. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλοφοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει προσωρινά
τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη
κυκλοφοριακή ρύθμιση για έγκριση.
14. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης και
η απομάκρυνσή της θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του
αναδόχου και με την επίβλεψη των οργάνων του φορέα
του έργου.
15. Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου να λαμβάνονται υπόψη τα αναγκαία μέτρα για την μείωση της εκλυόμενης σκόνης και λάσπης κατά την κατασκευαστική περίοδο και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Α) κάλυψη των υλικών εκσκαφής κατά την μεταφορά
τους, και συχνή διαβροχή των χώρων εναπόθεσης και
των υλικών.
Β) Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων
και
Γ) Πλύσιμο των τροχών των οχημάτων του εργοταξίου
και των πλαστικών μπαριέρων τύπου NJ.
16. Η διάρκεια των εργασιών θα είναι η ίδια με την
προθεσμία εκτέλεσης του έργου και τις πιθανές παρατάσεις του όπως αυτές κάθε φορά εγκρίνονται από την
αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, σύμφωνα
με το άρθρο 145 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
17. Πρέπει να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός
φωτισμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη
νύχτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’
αρ. 6952/2011 απόφασης (Β΄ 420).
18. Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία
θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές αστυνόμευσης
της οδού με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικού
αιτήματος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε
παράταση του χρόνου, αυτή θα χορηγείται από τις αρχές
αστυνόμευσης της οδού, και εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμοζόμενης μελέτης
δεν θα απαιτείται πρόσθετη συναίνεση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
19. Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους
φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κ.λπ.) προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται. Παράλληλα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής
του εργοταξίου.
20. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με
την υπ' αρ. 69/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Λαρισαίων.

55459

21. Την προσθήκη στο οικοδομικό τετράγωνο 967Α επί
της Μ. ΑΓΓΕΛΟΥ, εργοταξιακής πινακίδας Κ20 με προειδοποίηση έργων αριστερά στην ΦΑΣΗ Γ 1.3.
22. Με την παρούσα δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή
του υπόψη έργου (π.χ. άδεια εκτέλεσης εργασιών από
το τμήμα Οδοποιίας κ.λπ.).
23. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

Αριθμ. 3271
(2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Καπνεργατών 10, σύμφωνα
με την υπ' αρ. 126/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα το εδάφιο 18 της
παρ. ΣΤ του άρθρου 186.
3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ..» (Α΄ 235).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47) περί Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
5. Την υπ’ αρ. 14138 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250/2017 - ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου
ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
6. Την υπ΄αρ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε
οργανικές σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων
«Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Β΄ 1971).
7. Την υπ' αρ. 54218/11-07-2013 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης απο-
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φάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού περί κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων» (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).
8. Τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του
ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του
ν. 4313/2014.
9. Το υπ' αρ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων».
10. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων
στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)...».
11. Την τεχνική προδιαγραφή σήμανσης, εκτελουμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων
περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/
οκ/502/1-7-2003 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και
την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 απόφαση «Έγκριση
1) Οδηγιών Μελετών Οδικών έργων Κατακόρυφης Σήμασνης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (Β΄ 905).
12. Τον ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων...».
13. Την υπ’ αρ. 6952/14-02-2011 απόφαση Υπουργού
ΠΕΚΑ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται
για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄ 420).
14. Τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και η υπό
στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (Β΄ 2302) περί
έγκρισης τεχνικών οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας.
15. Την υπό στοιχεία Δ13/ο/1372/29-12-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που
αφορά την «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση
αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε
διαβάσεις»
16. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ' αρ. 52907/2009
απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους
των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών» (Β΄ 2621).
17. Το υπό στοιχεία ΔΥΟ/οικ.6396/Φ253/12-12-2019
έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Παροχή οδηγιών με αποφάσεις συλλογικών οργάνων των
ΟΤΑ οι οποίες αφορούν σε παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών του οδικού
δικτύου».
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18. Το υπ' αρ. 9528/29-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ξάνθης της ΑΔΜ-Θ με το
οποίο μας ενημερώνει ότι η υπ’ αρ. 126/2020 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ελήφθη σε νόμιμη
συνεδρίαση (απ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3271/02-10-2020).
19. Το υπ’ αρ. 21755/24-09-2020 έγγραφο του Δήμου
Ξάνθης με θέμα «Αποστολή της υπ’ αρ. 126/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης» (απ ΔΙ.ΠΕ.
ΧΩ.Σ. 3191/28-9-2020).
20. Την υπ' αρ. 126/2020 (ΑΔΑ: Ω0ΤΡΩΚ8-ΖΔΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με θέμα «Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης
επί της οδού Καπνεργατών 10» .
21. Την με αριθμό 14/2020 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης.
22. Την υπ’ αρ. 18/2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.
23. Την από 22-07-2020 εισήγηση θετικής γνώμης επί
του θέματος του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.
24. Την από 22-07-2020 αναφορά της Προϊσταμένης
του Τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών της ΔΤΥ του Δήμου Ξάνθης.
25. Τη μελέτη με τίτλο «Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Καπνεργατών 10» (Τεχνική έκθεση (21-07-2020), σχέδιο (8-72020) και φωτογραφίες) όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε
και θεωρήθηκε από το Δήμο Ξάνθης.
26. Το γεγονός ότι η ευθύνη για την επιλογή, το μέγεθος και το χρόνο κατάληψης των χώρων και των πινακίδων ανήκει αποκλειστικά στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία είναι ο αρμόδιος
φορέας υλοποίησης του έργου.
27. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα,
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης
επί της οδού Καπνεργατών 10, σύμφωνα με την υπ' αρ.
126/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
και τη μελέτη με τίτλο «Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Καπνεργατών 10» (Τεχνική έκθεση (21-07-2020), σχέδιο(8-7-2020)
και φωτογραφίες) όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Δήμο Ξάνθης.
Συγκεκριμένα εγκρίνεται η τοποθέτηση πινακίδων
απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40: απαγορεύεται η στάση και στάθμευση) στην οδό Καπνεργατών 10,
κατά μήκος της εισόδου του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων, προκειμένου η ανωτέρω είσοδος να είναι
προσβάσιμη για τα οχήματα των ενοίκων της οικοδομής,
καθώς και των υπολοίπων πολιτών.
Με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος να είναι
σύμφωνες με τις Τεχνικές Οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον. Οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και τις
Μελέτες κυκλοφοριακής σήμανσης των έργων.
2. Για την υλοποίηση όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα τοποθετηθεί - εφαρμοστεί η απαραίτητη κατακόρυφη ή οριζόντια σήμανση.
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3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις
προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
4. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Ξάνθης, ο οποίος
υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια τους να αξιολογεί
την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και
συντηρώντας τα σχετικά έργα.
5. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
6. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.
Τα πρωτότυπα σχέδια και οι Τεχνικές Περιγραφές που
αφορούν τις ως άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρούνται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./ΑΜ-Θ) και στο αρχείο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
I

Αριθμ. 21534/20/ΓΠ
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Λιβαδοπονίας και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών» στο Τμήμα
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114).
2. Την υπ’ αρ. 33/07-10-2020 (θέμα 5ο) απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Την υπ’ αρ. 241/30-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
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Την ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Λιβαδοπονίας και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών» και αγγλικό τίτλο «Laboratory of
Rangeland Science and Protected Areas Management»
στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και
Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, το Εργαστήριο με τίτλο:« Λιβαδοπονίας και
Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών» («Laboratory of
Rangeland Science and Protected Areas Management»),
το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Λιβαδοπονίας και
της Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω
άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή - σκοπό:
• Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά
αντικείμενα της λιβαδοπονίας και της διαχείρισης των
φυσικών προστατευόμενων περιοχών.
• Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
αιχμής από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους
διδάκτορες και τους εξωτερικούς και λοιπούς συνεργάτες στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και πεδία.
• Την παροχή υπηρεσιών προς επιμέρους φορείς και
επιχειρήσεις, του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.
• Τη συνεργασία με συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ,
φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, επιστημονικούς και λοιπούς ερευνητικούς οργανισμούς καθώς και
κοινωνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
με στόχο τη συμβολή στη διερεύνηση και επίλυση ζητημάτων που εμπίπτουν στα επιστημονικά και ερευνητικά
πεδία του Εργαστηρίου.
• Τη λειτουργία του ως συμβουλευτικός φορέα της
κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης και
αυτοδιοίκησης.
Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου Λιβαδοπονίας και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών
αφορούν:
1. Τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στα επιστημονικά πεδία της διαχείρισης και παρακολούθησης λιβαδιών και φυσικών προστατευόμενων
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περιοχών με έμφαση στην εφαρμογή των οικολογικών
αρχών διαχείρισης.
2. Την προώθηση της διεπιστημονικότητας των
εφαρμογών στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών
περιοχών (λιβαδιών, αλλά και προστατευόμενων), της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του προσβάσιμου
εκπαιδευτικού υλικού με άλλα αντικείμενα διαχείρισης
φυσικών περιοχών και ανάδειξη των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ τους.
3. Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση
διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που εμπίπτουν στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του
Εργαστηρίου με στόχο την κατάρτιση διαφορετικών
ομάδων εκπαιδευομένων.
5. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού
και σχεδιασμός διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορεί να αφορούν σε τυπικά και μη
τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
6. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό
προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου
και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα,
κέντρα ερευνών, περιβαλλοντικά κέντρα, ακαδημαϊκά
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε
συνεργασίας θα εναρμονίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων
και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής
και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
8. Τη δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση των αποφοίτων των πανεπιστημίων που σχετίζονται με τη διαχείριση φυσικών περιοχών (ενδεικτικά δασολόγους,
δασοπόνους, βιολόγους, οικολόγους του δημοσίου και
του ιδιωτικού τομέα) και την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών
δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.
9. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται τους στόχους του Εργαστηρίου.
10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής
μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στο π.δ. 159 (Α΄ 53/1984) (Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς).
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο Λιβαδοπονίας και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών στελεχώνεται από:
1. Μέλη Δ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα Δασολογίας,
Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου
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Θεσσαλίας, που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του
άρθρου 28 του ν. 4485/2017).
2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ) που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του
άρθρου 28 του ν. 4485/2017) που τοποθετούνται στο
Εργαστήριο.
3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες.
4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση
με το Εργαστήριο.
5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
6. Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοικητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαίνει σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού
και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή
θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 115 του
ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/
19.6.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 2481).
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ του τμήματος ΔΕΞΥΣ,ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Τον συντονισμό του διδακτικού έργου (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού) και του ερευνητικού έργου του
Εργαστηρίου.
2. Την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου και του τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου.
3. Την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, σύμφωνα
με τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς.
4. Τη μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου.
5. Τη μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου
με το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την
οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
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6. Τη μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
7. Την υποβολή προτάσεων στο Τμήμα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών.
8. Τη διεκπεραίωση κάθε εισερχόμενου - εξερχόμενου
εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο, και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκαθίσταται σε χώρους του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών
Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα.
Στο Εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ.
Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια
σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και Επιμορφωτικά - Εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων
• Αρχείο αλληλογραφίας.
• Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
• Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Λιβαδοπονίας και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών»
και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός,
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος όπου είναι
εγκαταστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος
και την προσθήκη του τίτλου του.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Rangeland Science and Protected
Areas Management» χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 3 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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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.

*02049931211200008*

