
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου 
α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/
1997» (Β’ 272).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.253/143554/Β6/
12-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, 
δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων «Πρόσβα-
ση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται 
στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές 
ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του 
αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156)» (Β΄ 1794), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 5/ 2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.153/130532/Α5 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 

απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-

ση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδα-

φίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 

2525/1997» (Β’ 272).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/

1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτι-
κού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188), όπως αντικα-
ταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του 
ν. 2909/2001 (Α΄ 90).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 
του ν. 4610/2019 (Α΄70) και στη συνέχεια αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 
(Α΄ 167).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν.  4186/2013 
(Α΄  193), όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1Α του άρθρου 13Γ του 
ν. 4186/2013 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 100 του ν. 4610/2019.

5. Τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3432/ 
2006 (Α΄ 14).

6. Tις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 35 του 
ν. 3848/2010 (Α΄  71 Α’).

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/
20-2-2007 (Β΄ 272) απόφασης της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α, της 
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/493/129148/Β1/28-9-2020 
εισήγηση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/
Β6/2007 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγο-
νται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β΄ 272), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 
προστίθεται η φράση «Ειδικά για τις εγγραφές του ακα-
δημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των ειδικών συνθηκών 
που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19, οι 
γραμματείες των οικείων σχολών ή τμημάτων πρέπει να 
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δίνουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ταχυδρομικής απο-
στολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών 
των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη 
παραλαβής».

Η απόφαση αυτή ισχύει για τις διαδικασίες εγγραφών 
της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών- Αλλογενών του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Ι

     Αριθμ. Φ.153/130546 /Α5 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.253/143554/Β6/

12-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, 

δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων «Πρόσβα-

ση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται 

στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβα-

ρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση 

του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156)» 

(Β΄ 1794), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθ-

μιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 156) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανε-
πιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ 
νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.  4186/2013 
(Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

4. Την υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός οργάνων, 
τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσε-
ων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 358) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/146145/ 
Α5/2019 (Β΄ 3557) όμοια.

5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/143554/Β6/ 
2010 απόφασης  του Υφυπουργού Παιδείας, δια βίου μά-
θησης και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων από 
σοβαρές ασθένειες”, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση 
του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156)» (Β΄ 1794) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες 
και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού 
Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα 
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» (Β΄ 643).

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/2019 
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγ-
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του 
συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» (Β΄ 1904 
και Β΄ 1940) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.153/40138/Α5/2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 1106 και 
Β΄ 1501).

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, δια βίου μάθησης 
και Θρησκευμάτων «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημά-
των και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα 
Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 
(Α'193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρ-
θρου 100 του ν. 4610/2019 (Α'70)» (Β΄ 345) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία Φ.253.1/ 56061/Α5/14-5-2020 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με θέμα: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών 
στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευ-
θύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 
το ακαδ. έτος 2020-2021» (Β΄ 1853).

10. To π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31) όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/492/129150/Β1/28-09-2020 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/143554/
Β6/12-11-2010 (Β΄ 1794) απόφασης του Υφυπουργού 
Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, ως ακο-
λούθως:

Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται παράγραφος 5 
«Ειδικά για τις εγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020-
2021, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει 
από την πανδημία του COVID-19, οι γραμματείες των οι-
κείων σχολών ή τμημάτων πρέπει να δίνουν εναλλακτικά 
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τη δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των αναφερό-
μενων στην ανωτέρω παράγραφο 1 εγγράφων (αίτησης, 
δικαιολογητικών, φωτογραφιών και αντιγράφου του δελ-
τίου αστυνομικής ταυτότητας) από τους επιτυχόντες με 
συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».

Η απόφαση αυτή ισχύει για τις διαδικασίες εγγραφών 
της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές πα-
θήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

      Αριθμ. 62567/794 (3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ' αρ. 5/ 2020 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω-

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 που αφορά στην κύ-
ρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ) (Α΄ 57), 
όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 περί Δημοσίευσης 
Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Α΄ 57).

6. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47) όπως συμπλη-
ρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98).

9. Την υπ' αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Το υπ' αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

11. Τις υπ' αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Την υπ' αρ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του ν. 2696/1999».όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 
Οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

13. Την υπ' αρ. 41663/10866/01.06.2020 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
θέμα: «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας», (ΑΔΑ: ΩΗΤΙΟ1Κ-9ΗΚ).

14. Το υπ' αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Δι-
ευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερ-
σαίους χώρους λιμένων».

15. Το υπ' αρ. 62567/794 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
το οποίο διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως 
αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ' αρ. 5/2020 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Παλλήνης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με 
τα συνημμένα της.

16. Την Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Παλλήνης, βάσει της οποίας ελήφθη 
η υπ’ αρ. 5/20 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την υπ' αρ. 5/20 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ  για τις υπό-
ψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παλλήνης, δε-
δομένου ότι θα γίνει με ίδιους πόρους του Δήμου όπως 
ρητά αναφέρεται στην Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ του Δήμου, 
(ΑΔΑ:67ΛΘΩΞΚ-ΨΜΞ).

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την τεχνική έκθεση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της «Υποχρεωτικής διακοπής πορείας» επί 
των οδών Γαληνού, Φλέμινγκ και Υγείας πριν τη συμβολή 
τους με την οδό Ιπποκράτους, στη Δ.Ε. Παλλήνης του 
Δήμου Παλλήνης.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

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 Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47668 Τεύχος B’ 4374/05.10.2020

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση 
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων 
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων 
αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμό-
διας Αστυνομικής Αρχής.

4. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
5. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

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

6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Παλλήνης, βάσει της οποίας ελήφθη η 
εν λόγω Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου.

7. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών πινακίδων, 
(πληροφοριακών, αναγγελίας κινδύνου ή πινακίδων που 
διευκολύνουν και βελτιώνουν την ρύθμιση ή την ασφά-
λεια της κυκλοφορίας, κ.λπ.), μπορεί να γίνει με ευθύνη 
του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων, θα γί-
νεται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορατότητα των συμβαλλόμενων κινήσεων, με μέριμνα 
των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   

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