
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. 
Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα 
Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περι-
φερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση 
υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν-
σεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτε-
λών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευό-
ντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β΄ 12, 52, 234 
και 1032), ως προς Υπηρεσίες της Γενικής Διεύ-
θυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) 
και ως προς την έναρξη ισχύος των διατάξεων για 
τις Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), 
καθώς και της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/
08-08-2017 διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 2823 και 3086).

2 Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ. 36/2020 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαί-
ων με θέμα: «Έγκριση κατασκευής υπερυψω-
μένης διάβασης πεζών για την οδική ασφάλεια 
πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, 
στη συμβολή των Οδών Μαυροκορδάτου και 
Βούλγαρη».

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες κα-
θώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες B΄ εξα-
μήνου 2020, για τους υπαλλήλους της Περιφέρει-
ας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και ΠΕ Κοζάνης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ.ΟΡΓ. Α 1068166 ΕΞ2020 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. 

Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργα-

να Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Πε-

ριφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση 

υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν-

σεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτο-

τελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτε-

ρευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β΄ 12, 

52, 234 και 1032), ως προς Υπηρεσίες της Γενι-

κής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους 

(Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) και ως προς την έναρξη ισχύος των δι-

ατάξεων για τις Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) 

της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 

(Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 

ΕΞ 2017/08-08-2017 διαπιστωτικής πράξης του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 2823 και 3086).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) και ειδικότερα του 
τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 
11 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61).

β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή  
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και 
ειδικότερα των παρ. 1 και 5 και της περ. ββ΄ της υπο-
παρ. θ΄ της παρ. 4 και των υποπαρ. α΄ και γ΄ της παρ. 6 
του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαρ. ιε΄ έως ιη΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 
του άρθρου 19, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40, του 
άρθρου 7, καθώς και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 41 
του νόμου αυτού, όπως ισχύουν.

γ) Της υπ΄ αρ. 75555/289/06-07-2017 κοινής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρί-
ων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής 
μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμ-
βάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του 
άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016» (Β΄ 2336), 
η οποία εκδόθηκε ύστερα από την υπ΄ αρ. 25/2017/
28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρο-
νικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση 
του έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός 
Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).

στ) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

ζ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

η) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες»(Α΄ 145).

θ) Της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαρ. 2 της παρ. 
Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).

ι) Του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπ’ αρ:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 «Οργα-
νισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 
34 και 55 αυτής,

β) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών 

Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξου-
σιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευ-
θύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών 
Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατα-
κτών Υπηρεσιών αυτής» (Β΄ 12, 52, 234 και 1032), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1048642 ΕΞ2020/29-04-2020 «Τροποποί-
ηση της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη 
σύσταση Τμημάτων στις Φορολογικές Περιφέρειες της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) 
της Α.Α.Δ.Ε., τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυ-
τών και των κλάδων από τους οποίους προέρχονται 
οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων αυτών και της υπ΄ αρ. 
Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 
και 1032) όμοιας απόφασης, ως προς τις αλλαγές που 
προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, 
περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς 
και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού 
των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (Ε.Α.Υ.) της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)» 
(Β΄ 1792).

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1044391 ΕΞ2020/13-04-2020,  «Τροποποί-
ηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 
ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου στη 
Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και τη μεταφορά της έδρας της Χημικής 
Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς 
και της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 
(Β΄ 2743) όμοιας, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν 
από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης» (Β΄ 1561) και

ε) Δ.ΟΡΓ.Α 1048675 ΕΞ2020/29-04-2020 «Τροποποίηση 
της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 
968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακα-
θορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυν-
σης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων 
(Δ.Ε.Β.Χ.Π) και της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αθηνών 
της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους 
(Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), τη μετατροπή του Τμήματος Χημικών Υπηρε-
σιών Σερρών σε Χημική Υπηρεσία Σερρών, επιπέδου Αυ-
τοτελούς Τμήματος, τον ανακαθορισμό των στρατηγικών 
σκοπών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, των επιχειρησια-
κών στόχων και των αρμοδιοτήτων των λοιπών υφιστά-
μενων οργανικών μονάδων αυτής, τον καθορισμό των 
οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της, καθώς και των 
υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. και αυτών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύν-
σεις Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο) 
και Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)» (Β΄ 1749).

3. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 
διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών 
μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησι-
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ακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύνα-
ψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών 
αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της υπ΄ αρ. 
75555/289/6-7-2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 
(Α΄ 147)» (Β΄2823 και 3086), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

4. Την υπ΄ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και 
Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» 
(Β΄3240).

5. Το υπ΄ αρ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058218ΕΞ2020/
26-05-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

6. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απο-
φάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27)
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

7. Την ανάγκη προσαρμογής της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 
1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) 
απόφασης του Διοικητή σε οργανωτικές μεταβολές που 
αφορούν σε Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού 
Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) και ανακαθορισμού της 
έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτής που αφορούν στις 
Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) της Γ.Δ.Φ.Δ., καθώς και 
τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 
1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 διαπιστωτικής πράξης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β΄ 2823 και 3086).

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικη-
τή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν 
και ισχύουν.

α) υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα 
Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προ-
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους 
ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορι-
σμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής»
(Β΄ 12, 52, 234 και 1032) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β΄ 2823 και 
3086) διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών 
μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησια-
κές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη 
συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυ-
τών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της υπ΄ αρ. 75555/
289/6-7-2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» και 
ειδικότερα:

1. Στον Πίνακα της περ. β΄ της υποπαρ. 3 της παρ. Α΄ 
της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 
52, 234 και 1032) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει:

α) Αντικαθιστούμε από 01/01/2021 αντί για την 
01/07/2020 που είχε ορισθεί με την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 
1048642 ΕΞ2020/29-04-2020 (Β΄ 1792 και 2020) όμοια, 
τις γραμμές με α/α 12 έως και 15 αυτού, ως εξής:

«Α.3.-β)»

«ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ 
ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙ-
ΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑ-

ΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

«12. Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.)
Αθηνών, με έδρα την Αθήνα.

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄-
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου 
της Φ.Π. Αθηνών.

13.
Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.)
Πειραιώς, με έδρα τον Πει-
ραιά.

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄-
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου 
της Φ.Π. Πειραιώς.

14.
Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.)
Θεσσαλονίκης, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη.

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄-
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Έργου της Φ.Π. Θεσσαλονίκης.

15. Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.)
Πατρών, με έδρα την Πάτρα.

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄-
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου 
της Φ.Π. Πατρών».
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β) Προσθέτουμε νέα γραμμή με α/α 35, αντικαθιστούμε την υφιστάμενη και την αναριθμούμε από α/α 35 σε α/α 36, ως εξής:
«Α.3.-β)»

«ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ 
ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

«35.
Χημική Υπηρεσία Σερρών, 
επιπέδου Αυτοτελούς 
Τμήματος, με έδρα τις Σέρρες.

Ο Προϊστάμενος της 
Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης 
Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

36.

Χημική Υπηρεσία Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, 
επιπέδου Διεύθυνσης, 
με έδρα την Καβάλα.

Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης και για τις 
υφιστάμενες 
υπηρεσίες της 
Χημικής Υπηρεσίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης 
Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.»

2. Στην υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 
(Β΄ 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη, όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει:

α) Στην παρ. Α αυτής, αντικαθιστούμε:
αα) την περ. 1 της υποπαρ. Ι, ως εξής:
«Α.1.1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμ-

φωνα με:
α) την υποπαρ. δ΄ της παρ. 3 και την παρ. 8 του άρθρου 

39, την υποπαρ. VI της παρ. 4 και την υποπαρ. Γ΄ της παρ. 5 
και την παρ. 7 του άρθρου 49 της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 
ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 
1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

β) με το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ και τα δύο πρώτα εδά-
φια της περ. β΄ της υποπαρ. 4 της παρ. Α΄ της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. 
Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) 
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των 
προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για 
την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, 
μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολο-
γικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών:

αα) των Δ.Ο.Υ., έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους:
i) του Τμήματος ΣΤ΄-Προϋπολογισμού και Προμηθειών, 

για τη Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ τάξεως,
ii) των Τμημάτων Δ΄-Προϋπολογισμού και Προμηθειών», 

για τις Δ.Ο.Υ. IB΄ Αθηνών και Γαλατσίου, Α΄- Β΄ τάξεως και
iii) των Τμημάτων Ε΄ ή Γ΄-Διοικητικής και Μηχανογραφι-

κής Υποστήριξης των λοιπών Δ.Ο.Υ., Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως, 
αντίστοιχα,

που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περί-
πτωσης α΄ της υποπαρ. 4 της παρ. Α΄ της δεύτερης ως 
άνω απόφασης, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την 
αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού 
Προϋπολογισμού,

ββ) των Τελωνείων, έχει μεταβιβαστεί στους Προϊστα-
μένους των μονάδων των Τελωνείων, Α΄ τάξεως και στους 
Υπευθύνους των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης των 
Τελωνείων Β΄ τάξεως, όπως προβλέπονται στη στήλη 6 
του Πίνακα της περ. β΄ της υποπαρ. 4 της παρ. Α΄ της 

δεύτερης ως άνω απόφασης, των οποίων οι Προϊστά-
μενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου 
Νομαρχιακού Προϋπολογισμού.».

ββ) την περίπτωση 1 της υποπαρ. II, ως εξής: 
«Α.11.1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμ-

φωνα με:
α) την υποπερ. εε΄ της περ. III της υποπαρ. Γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου 10, την υποπερ. γ΄ της περ. III της υποπαρ. Β΄ 
της παρ. 4 του άρθρου 11, την περ. ι΄ της υποπαρ. VI της 
παρ. 5 της Υποενότητας Β΄ της Ενότητας Β΄ του άρθρου 13, 
την υποπερ. ιθιθ΄ της περ. α΄ της υποπαρ. Ι, το στοιχείο i της 
υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της υποπαρ. II και την υποπερ. αα΄ 
της περ. α΄ της υποπαρ. III της παρ. 5 του άρθρου 46, καθώς 
και την περ. ιγ΄ της υποπαρ. Ι της παρ. 4 της Ενότητας Α΄, 
την υποπερ. στ΄ της περ. Ι της υποπαρ. Α΄ της παρ. 5 της 
Υποενότητας Α΄ της Ενότητας Β΄ και την περ. Ι της υποπαρ. 
Α΄ της παρ. 5 της Υποενότητας Β΄ της Ενότητας Β΄ του άρ-
θρου 47 της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄ 968 και 1238) απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει,

β) των περ. α΄ και β΄ της υποπαρ. 3 της παρ. Α΄ της υπ΄ 
αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 
και 1032) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των 
προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για 
την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη 
των αναγκών των Υπηρεσιών, των οποίων οι Προϊστάμε-
νοι έχουν την αρμοδιότητα του Δευτερεύοντος Διατάκτη 
για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά 
Εντάλματα (Ε.Ε.), έχει μεταβιβασθεί στους Προϊσταμέ-
νους Τμημάτων ή Αυτοτελών Τμημάτων ή στους Υπευ-
θύνους Αυτοτελών Γραφείων αυτών, που αναφέρονται 
στη στήλη 4 του Πίνακα της περ. β΄ της υποπαρ. 3 της 
παρ. Α΄ της δεύτερης ως άνω απόφασης».

β) Από 01/01/2021, στην υποπαρ. II της παρ. Α της 
ανωτέρω διαπιστωτικής μας πράξης: 

αα) Αντικαθιστούμε την υποπερ. α΄ της περ. 1 αυτής, 
ως εξής:

«Α.-ΙΙ.-1) α) την υποπερ. εε΄ της περ. III της υποπαρ. 
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Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 10, την υποπερ. γ΄ της περ. 
III της υποπαρ. Β΄ της παρ. 4 του άρθρου 11, την περ. ι΄ 
της υποπαρ. VI της παρ. 5 της Υποενότητας Β΄ της Ενό-
τητας Β΄ του άρθρου 13, την περ. θ΄ της υποπαρ. II της 
παρ. 4 του άρθρου 34, την υποπερ. ιθιθ΄ της περ. α΄ της 
υποπαρ. Ι, το στοιχείο i της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της 
υποπαρ. II και την υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της υποπαρ. 
III της παρ. 5 του άρθρου 46, καθώς και την περ. ιγ΄ της 
υποπαρ. Ι της παρ. 4 της Ενότητας Α΄, την υποπερ. στ΄ 
της περ. Ι της υποπαρ. Α΄ της παρ. 5 της Υποενότητας Α΄ 

της Ενότητας Β΄ και την περ. Ι της υποπαρ. Α΄ της παρ. 5 
της Υποενότητας Β΄ της Ενότητας Β΄ του άρθρου 47 της 
υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει».

ββ) Προσθέτουμε στον «Πίνακα 3-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 
ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ» της περίπτωσης 2 αυτής, τέσσερις (4) γραμ-
μές με α/α 13 έως και 16, ως εξής:

«Α.-ΙΙ.-2) ΠΙΝΑΚΑΣ 3-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ»
«

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε., ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ 
ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

«13.
Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, 
με έδρα την Αθήνα.

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄-
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έρ-
γου της Φ.Π. Αθηνών.

14.
Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς, 
με έδρα τον Πειραιά.

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄-
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έρ-
γου της Φ.Π. Πειραιώς.

15.
Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με 
έδρα την Θεσσαλονίκη.

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄-
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έρ-
γου της Φ.Π. Θεσσαλονίκης.

16.
Φορολογική Περιφέρεια Πατρών, 
με έδρα την Πάτρα.

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄-
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έρ-
γου της Φ.Π. Πατρών».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν:
1. υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238),
2. υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032),
3. υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β΄ 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη,
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

      Αριθμ. 81075 (2)
Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 

εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ. 36/2020 απόφαση Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με 

θέμα: «Έγκριση κατασκευής υπερυψωμένης διά-

βασης πεζών για την οδική ασφάλεια πλησίον του 

5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, στη συμβο-

λή των Οδών Μαυροκορδάτου και Βούλγαρη». 

 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 Αυτοδιοί-
κησης 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. 13917/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα 
του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

5. Τον ν. 2696/1999, που αφορά στην κύρωση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ) (Α΄57), και ιδίως τα 
άρθρα 52 και 52Α όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26002 Τεύχος B’ 2603/29.06.2020

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α΄57) περί δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

7. Την παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α΄134), 
περί ρυθμίσεων θεμάτων ΟΤΑ.

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

9. 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».

10. Το υπ΄ αρ. 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο της 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ-
λάδας με θέμα: «Διευκρινίσεις-Οδηγίες περί Εγκρίσεων 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ 
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

11. Την υπ΄ αρ. οικ. 11181/136302/28.08.2017 (ΑΔΑ: 
6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3) απόφαση του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
με θέμα: «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 
9663/97430/2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Στ.Ελ., 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 1122/9732/28.1.2014 
απόφαση, αναφορικά με την άσκηση αρμοδιότητας σύμ-
φωνα με τα άρθρα 52 και 52 Α του ν. 2696/1999, όπως 
ισχύει».

12. Την υπ΄ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφαση «Ειδι-
κές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία 
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζο-
νται για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄2621).

13. Την υπ΄ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 απόφαση Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Τεχνικών 
Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό πε-
ριβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών 
συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα 
πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (Β΄2302).

14. Τα υπ’ αρ. Δ.Ο.Υ./277/Φ.252/26-3-2018, Δ.Ο.Υ.-
οικ/2696/Φ252/18-5-2018 έγγραφα του ΥΠΟ.ΜΕ. σχετικά 
με διευκρινήσεις περί διαδικασιών όσο αναφορά τα μέ-
τρα ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφο-
ρίας (ν. 2696/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

15. Την υπ΄ αρ. 33/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοι-
νότητας Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων περί κατασκευ-
ής υπερυψωμένης διάβασης πεζών για την οδική ασφά-
λεια πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, στη 
συμβολή των οδών Μαυροκορδάτου και Βούλγαρη.

16. Την υπ΄ αρ. 36/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περί κατασκευής υπε-
ρυψωμένης διάβασης πεζών για την οδική ασφάλεια 
πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, στη 
συμβολή των οδών Μαυροκορδάτου και Βούλγαρη. 

17. Το υπ΄ αρ. 12522/08-05-2020 (υπ’ αρ. ΔΙΠΕΧΩΣ: 
1137/61856/18-05-2020) έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων, 
Γραμματεία ΕΠΟΙΖΩ, με το οποίο διαβίβασαν τα κάτωθι 
στοιχεία:

i) Συνημμένη μελέτη σήμανσης ελεγμένη, θεωρημέ-
νη και εγκεκριμένη από την αρμόδια, σύμφωνα με την 

παρ. 2, του άρθρου 10 του ΚΟΚ, Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, ως αρμόδιας για την 
συντήρηση της οδού υπηρεσίας.

ii) Την υπ΄ αρ. 36/2020 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Τρικ-
καίων σχετικά με την κατασκευή υπερυψωμένης διά-
βασης πεζών για την οδική ασφάλεια πλησίον του 5ου 
Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, στη συμβολή των οδών 
Μαυροκορδάτου και Βούλγαρη

iii) Το υπ΄ αρ. 53/30-04-2020 έγγραφο της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., με το οποίο συμφωνεί στη κατασκευή 
υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών επί της οδού Βούλ-
γαρη και Μαυροκορδάτου, πλησίον του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου Τρικκαίων.

iv) Το υπ’ αρ. 2187/29-04-2020 έγγραφο της ΚΤΕΛ ΤΡΙ-
ΚΑΛΩΝ Α.Ε., περί σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή 
υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών για την οδική ασφά-
λεια γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου 
Τρικκαίων.

18. Την υπ’ αρ. 763/60956/19-05-2020 (α.π. ΔΙΠΕ-
ΧΩΣΧ 1166/63402/20-05-2020) απόφαση του Συντονι-
στή ΑΠ.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αρ. 
36/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Κατασκευή υπερυψωμένης 
διάβασης πεζών για την οδική ασφάλεια πλησίον του 5ου 
Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, στη συμβολή των οδών 
Μαυροκορδάτου και Βούλγαρη».

19. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Και επειδή:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, ενώ 
με τα 17(iii), 17(iv) σχετ. εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη 
της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. και της ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Α.Ε., αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ. 36/2020 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ 
του Δήμου Τρικκαίων και αφορά στην κατασκευή υπερυ-
ψωμένης διάβασης πεζών για την οδική ασφάλεια πλησί-
ον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, στη συμβολή 
των Οδών Μαυροκορδάτου και Βούλγαρη.

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).

3. Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα 
απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να 
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με 
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της 
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οριζόντιας σήμανσης και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 10 του ΚΟΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες.

6. Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ΄ αρ. 36/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

8. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν για την 
υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα κι ευθύνη του Δήμου.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διά-
στημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα,17 Ιουνίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

Αριθμ.     οικ. 83126 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, κα-

θώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, B΄ εξα-

μήνου 2020, για τους υπαλλήλους της Περιφέρει-

ας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και ΠΕ Κοζάνης. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 146/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», (Α΄239) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄176)».

5. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-

ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β΄17).

6. Την υπ΄ αρ. 56004/2837/18-11-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Καθιέρωση ωραρί-
ου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, των 
τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων της Έδρας και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων» (Β΄2742).

7. Την υπ΄ αρ. 64250/12-5-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυ-
τικής Μακεδονίας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες υπαλλήλων Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης/Τμήμα Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄1823).

8. Την υπ΄ αρ. 84898/21-6-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη 
βάση κατά τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας» (Β΄2216).

9. Την υπ΄ αρ. 84896/21-6-2017 (Β΄2216) τροποποι-
ητική απόφαση της υπ΄ αρ. 44605/31-3-2017 (Β΄1281) 
απόφασης, περί «καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (Έδρα) της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως προς τον ΚΑΕ και 
τα ποσά της κάλυψης δαπάνης της πίστωσης.

10. Την υπ΄ αρ. 208186/19-12-2019 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Καθιέρωση ωραρίου 
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2020 για την αντιμε-
τώπιση έκτακτων αναγκών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας» (Β΄5136).

11. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών ανα-
γκών του συνόλου σχεδόν των Υπηρεσιών της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την υπ’ αρ. 75674/17-6-2020, βεβαίωση πίστωσης 
υπερωριών Β΄ εξαμήνου έτους 2020 της Διεύθυνσης Οι-
κονομικού (Έδρα).

13. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
157.559,67 ευρώ για τους υπαλλήλους της Έδρας, θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0511 και 0512 και 
ειδικού φορέα 073 και η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
162.123,79 ευρώ για τους υπαλλήλους της ΠΕ Κοζάνης, 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0511 και 0512 και 
ειδικού φορέα 072 σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 
2020, για την πληρωμή των υπερωριών B ́  εξαμήνου των 
ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
(απογευματινής) καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής, μέ-
χρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και για τις Δ/
νσεις που έχουν απόφαση λειτουργίας σε 24ωρη βάση, 
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, επιπλέον 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι 
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ανά υπάλληλο, όπως επίσης και για τους οδηγούς 
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Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης για το 
B΄ εξάμηνο 2020, για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα και ΠΕ Κοζάνης).

Ορίζουμε ότι:
Α) Ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτι-

κής Μακεδονίας (Έδρα) και ΠΕ Κοζάνης που θα απασχο-
ληθεί υπερωριακά είναι διακόσιοι πενήντα πέντε (255) 
υπάλληλοι.

Β) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης των υπαλλή-
λων θα είναι στο σύνολό τους τριάντα χιλιάδες εξακόσιες 
(30.600).

Γ) Ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας (Έδρα) και ΠΕ Κοζάνης που θα απασχοληθεί 
υπερωριακά (νυχτερινή, ή Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών) είναι εβδομήντα (70) υπάλληλοι.

Δ) Οι ώρες απασχόλησης νυχτερινής, ή Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών θα είναι στο σύνολό τους δεκατρείς 
χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (13.152).

Ο Προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας στις αρχές κάθε μήνα θα εκδίδει 

απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απα-
σχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι 
συμμετέχοντες υπάλληλοι ή ειδικοί σύμβουλοι-ειδικοί 
συνεργάτες-επιστημονικοί συνεργάτες, καθώς και τα 
σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την 
εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, ενώ στις αρ-
χές του επόμενου μήνα θα εκδίδεται βεβαίωση με τις 
πραγματοποιηθείσες υπερωρίες για τον προηγούμενο 
μήνα ανά υπάλληλο ή ειδικό σύμβουλο-ειδικό συνερ-
γάτη-επιστημονικό συνεργάτη.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα-
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 18 Ιουνίου 2020

O Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026032906200008*
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