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ΘΕΜΑ : Αναφορά 169/21-10-2020 του Βουλευτή κ. Ζ. Τζηκαλάγια

Σχετ: Το από 21-10-2020 έγγραφο του Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών 

με συνημμένη αναφορά (169/21-10-2020)

   Σε απάντηση της με αριθ. 169/21-10-2020 αναφοράς του Βουλευτή κ. Ζήση Τζηκαλάγια σας     

πληροφορούμε τα εξής:

 Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο αρχείο της Υπηρεσίας μας η οδός αναφοράς αποτελεί τμήμα 

της Εθνικής Οδού 15 «Γεφ. Μουργκάνι - Γρεβενά - Μπάρα - Νεάπολις - Καστοριά - Τρίγωνον - Άγ. 

Γερμανός» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3155/1955, ΦΕΚ (222Α/20.08.1955) και εντάσσεται στο 

Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα με τα άρθρα 94, 186 και 210, 

εκχωρήθηκε στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού η αρμοδιότητα κατασκευής, συντήρησης και ανακαίνισης 

των οδών καθώς και η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των 

εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.  

Συνεπώς, ανεξάρτητα από την κατάταξη του οδικού δικτύου, οι Υπηρεσίες που συντηρούν την οδό 

μπορούν να εκπονήσουν μελέτες είτε μέσω των Υπηρεσιών τους ή να τις αναθέσουν σε μελετητή. 

 Σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνδέσεις των εγκαταστάσεων σας ενημερώνουμε ότι: α) Οι εκτός 

σχεδίου περιοχές διέπονται από τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει καθώς και με τους περιορισμούς των παρ. 1 και 2, του άρθρου 4, του Π.Δ. 118/2006(ΦΕΚ 

119Α/16-06-2006), ανάλογα με το χαρακτηρισμό του παρακείμενου οδικού δικτύου όπου ιδρύονται. 

β) Οι εντός σχεδίου εγκαταστάσεις,  διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 455/1976 όπως αυτό 
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τροποποιήθηκε με το Π.Δ.326/1991. Ειδικά για τα βενζινάδικα εντός σχεδίου ισχύει η νομοθεσία του 

Π.Δ 1224/1981 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ 118/2006. Μετά την ισχύ των διατάξεων του Π.Δ. 

118/2006, άρθρο 19, παρ. 4, για όλες τις εγκαταστάσεις χωρίς εξαίρεση απαιτείται είτε έγκριση 

κυκλοφοριακής σύνδεσης είτε έγκριση εισόδου – εξόδου, έτσι ώστε και στις δυο περιπτώσεις να 

τηρούνται οι κανόνες για την οδική ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

 Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι ο αποχαρακτηρισμός τμημάτων εθνικής ή επαρχιακής οδού 

προβλέπεται βάσει του αρ.23 παρ.9-13 του Π.Δ. της 25-28 Νοεμβρίου 1929 (ΦΕΚ 373 Α’/9-9-1939). 

Απαιτείται όμως ειδική διαδικασία και μόνον εφόσον υπάρχει νέα  οδική χάραξη, υλοποιημένη και 

χαρακτηρισμένη η οποία να έχει αντικαταστήσει την παλαιά ως προς τη λειτουργική της σημασία.  

 Τέλος ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως κατοικημένης δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.
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