
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση μέχρι 30/4/2020 της αναβολής των 
συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών των 
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για 
την εξέταση αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας.

2 Μερική έγκριση της 822/2017 απόφασης Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφο-
ρά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού 
Μεγ. Αλεξάνδρου (περιοχή Ατσαλένιο), εντός σχε-
δίου πόλεως Ηρακλείου.

3 Τροποποίηση της 70478(167)/Π03/6/00063/
Σ/ν.  3908/2011/18.6.2019 (Β΄ 2725) απόφασης 
ολοκλήρωσης οριστικοποίησης του κόστους και 
πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. 
Α.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3908/2011, στην κατηγορία της Περιφερει-
ακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
(1η περίοδος 2012).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.80000/13787/598 (1)
   Παράταση μέχρι 30/4/2020 της αναβολής των 

συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών των 

Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για 

την εξέταση αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της από 11-3-2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55) «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α' 115) 
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθ-
μίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98) όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α' 168) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Το π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Το αριθ. οικ. 13135/785/24-03-2020 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ ή 
του κρατικού τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19 αναβάλλονται οι συνεδριά-
σεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων 
παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης και λοιπών 
αιτημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας των Κ.Ε.Π.Α. 
μέχρι 30/4/2020, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της 
από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
Α' 55) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του».

2. Κατά την ανωτέρω προθεσμία, αναβάλλονται και 
οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέ-
ντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέτα-
ση αιτήσεων αναπηρικών παροχών σύνταξης και λοιπών 
αιτημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας των ΚΕ.Π.Α.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 1133 (2)
    Μερική έγκριση της 822/2017 απόφασης Δημο-

τικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφο-

ρά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού 

Μεγ. Αλεξάνδρου (περιοχή Ατσαλένιο), εντός 

σχεδίου πόλεως Ηρακλείου. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/1999) 

«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και ιδιαίτερα τα άρ-
θρα 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 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/2014) 
«Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών τηλεπικοινωνιών και 
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
άρθρο 48 αυτού.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

6. Την 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β΄/2009) υπουργική 
απόφαση αναφορικά με «Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλο-
φορία πεζών».

7. Την ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302/Β΄/16-09-2013) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην «Έγκριση Τεχνι-
κών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό 
περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολι-
κών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση 
στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

8. Την ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β΄/2003) υπουρ-
γική απόφαση αναφορικά με την «Έγκριση Τεχνικής 
προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα 
όρια», όπως ισχύει με την ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ 905/
Β΄/2011) υπουργική απόφαση αναφορικά με την «Έγκρι-
ση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμε-
νων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».

9. Την 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420/Β΄/2011) κοινή 
υπουργική απόφαση που αφορά στις «Υποχρεώσεις και 
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέ-
λεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

10. Την 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β΄/14-11-2007) 
υπουργική απόφαση που αφορά στις «Προδιαγραφές 
κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πε-
ζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε 
διασταυρώσεις».

11. Το με αρ. πρωτ. 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

12. Την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύ-
κλιο του Τμήματος ΣΤ' της Δ/νσης Οδικών Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα «Μέτρα 
ρύθμισης της 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».

13. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγρα-
φο του Τμήματος ΣΤ' της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού 
με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του 
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 48 του ν. 4313/2014».

14. Το με αρ. πρωτ. οικ. 2095/08-10-2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: 
«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις σχετικά με 
την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δί-
κτυο ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης».

15. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγρα-
φο του Τμήματος Ε' της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Μέτρα ρύθ-
μισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας -
ν. 2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».

16. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/1488/Φ.254/08-05-2019 έγ-
γραφο του Τμήματος Ε' της Δ/νσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Το-
ποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επανα-
φερόμενων κυλίνδρων ως μέσο οριζόντιας σήμανσης».

17. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

18. Την 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη ως 
Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
(ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017 - ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ).

19. Την οικ. 8165/27-06-2017 απόφαση Συντονί-
στριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
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ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8), ΦΕΚ 2247/Β΄/2017), «Ανάθεση άσκη-
σης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιο-
δότησης υπογραφής ’’με εντολή Συντονιστή’’ (M.Ε.Σ.) 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης...».

20. Την οικ. 682/17-01-2019 απόφαση Συντονί-
στριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ, ΦΕΚ 288/Β΄/2019), με την οποία ανα-
τέθηκαν στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασμού 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.

21. Το με αρ. πρωτ. 17329/2017/09-01-2018 έγγραφο 
της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης (αρ. πρωτ. ΔΤΕ: 63/10-01-2018), με το οποίο δια-
βιβάζεται και η με αρ. 822/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ηρακλείου με την συνημμένη σε αυτή αλλη-
λογραφία, ελεγμένη ως προς το νομότυπό της.

22. Την 822/2017 (ΑΔΑ: 64Κ3Ω0Ο-ΚΥ8) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, με την οποία 
αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου (περιοχή Ατσα-
λένιο), εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου.

23. Την 73/2017 (ΑΔΑ: 75ΧΨΩ0Ο-Χ34) απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου.

24. Την με αρ. πρωτ. 106067/07-09-2019 εισήγηση του 
Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου για 
έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

25. Το με αρ. 03/2017 (α.π. 98390/22-8-2017) Πρακτικό 
της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

26. Το με αρ. πρωτ. 1226/16-04-2018 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά 
στοιχεία και διορθώσεις των υποβληθέντων σχεδίων.

27. Το με αρ. πρωτ. 35150/14-06-2018 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου 
Ηρακλείου, με το οποίο προσκομίζονται τα στοιχεία και 
οι διορθώσεις που ζητήθηκαν.

28. Την Τεχνική Έκθεση και το σχέδιο που αφορά στα 
μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού   
Μεγ. Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στη δημιουργία   
διαβάσεων στις συμβολές των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου 
και Ανδρέα Μηλιώτη, Μεγ. Αλεξάνδρου και Λ. Ιωνίας και 
στην τοποθέτηση σταθερών οριοδεικτών στη συμβολή 
των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Σκλαβοκάμπου, όπως 
συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου.

29. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς και έχουν στόχο την 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

30. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού και πρόσθετη δαπάνη στον προϋ-
πολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Την μερική έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
που καθορίστηκαν με την 822/2017 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, στην περιοχή 
«Ατσαλένιο», επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, ως εξής:

1. Δημιουργία διαβάσεων πεζών στις συμβολές των 
οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Ανδρέα Μηλιώτη, Μεγ. Αλε-
ξάνδρου και Λεωφ. Ιωνίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
την συνταχθείσα μελέτη, να γίνει:

α. διαγράμμιση του οδοστρώματος αποτελούμενη από 
ραβδώσεις μεγάλου πλάτους παράλληλα προς τον άξονα 
του οδοστρώματος,

β. τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Π-21) «Διά-
βαση Πεζών».

2. Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων 
επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών), στη δια-
σταύρωση των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου με την οδό Σκλα-
βοκάμπου, για τη διευκόλυνση στροφής διέλευσης των 
μέσων μαζικής μεταφοράς και των μεγάλων οχημάτων.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφο-
νται στην Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται στο σχετικό 
σχεδιάγραμμα σήμανσης ρύθμισης κυκλοφορίας, όπως 
συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, πρωτότυπα 
των οποίων διατηρούνται στα αρχεία της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, 
εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέ-
σεις 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 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις ισχύ-
ουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος υποχρεούται καθ' όλη την 
χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα   
των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφο-
ρίας της περιοχής, παρακολουθώντας και συντηρώντας 
τα σχετικά έργα (π.χ. σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (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.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με-
τέπειτα με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης και των διαγραμμίσεων.
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Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση 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, άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Επίσης κατά της πα-
ρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στα 
Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 30 Μαρτίου 2020

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΧΩ.ΠΕ.Π.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ
Ι

(3)
    Τροποποίηση της 70478(167)/Π03/6/00063/

Σ/ν. 3908/2011/18.6.2019 (Β΄ 2725) απόφασης 

ολοκλήρωσης οριστικοποίησης του κόστους και 

πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. 

Α.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 3908/2011, στην κατηγορία της Περιφερεια-

κής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 

(1η περίοδος 2012). 

   Με την 499558(1428)-2019/Π03/6/00063/Σ/ν. 3908/

2011/30.3.2020 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τροποποιείται 
η 70478(167)/Π03/6/00063/Σ/ν. 3908/2011/18.6.2019 
(Β΄ 2725) απόφαση ολοκλήρωσης οριστικοποίησης του 
κόστους και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λει-
τουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε.» 
ως εξής: 

1. Στο άρθρο 1 απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο περί 
επιβολής κύρωσης λόγω μη έγκαιρης γνωστοποίησης 
στην αρμόδια υπηρεσία της μεταβολής της μετοχι-
κής σύνθεσης, μετά την αποδοχή της ένστασης του 
φορέα. 

2. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή-
γησης ποσού τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν ογδό-
ντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (410.187,55 €). 

Το ποσό προκύπτει ως διαφορά, μετά την αφαί-
ρεση του ποσού που έχει καταβληθεί ως Α’ δόση 
(411.941,04 €) από το σύνολο της επιχορήγησης, όπως 
αυτή οριστικοποιήθηκε με την 70478(167)/Π03/6/00063/
Σ/ν. 3908/11/18.6.2019 απόφαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 70478(167)/
Π03/6/00063/Σ/ν. 3908/2011/18.6.2019 απόφασης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω-
μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016, 
η 17-12-2019.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02012180804200004*
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