
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 
ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανα-
καθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμέ-
νων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
(Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085).

2 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 12276/13-1-2022 
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με την 
υπ’  αρ.  24/2022 απόφαση Μητροπολιτικής Επι-
τροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας (Μ.Ε.) Θεσ-
σαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Π.Κ.Μ.), που αφορά στη ρύθμιση της κυκλοφο-
ρίας των οχημάτων επί της Λεωφ. Παπανικολάου 
(Επαρχιακή Οδός 2, Θεσσαλονίκης - Ασβεστοχω-
ρίου  - Χορτιάτη) στα πλαίσια επέκτασης IRI της 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. για 180 ημέρες λόγω μη ολοκλή-
ρωσης των εργασιών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 24405/
Ν1/03-02-2022 απόφαση τoυ Γενικού Γραμματέα 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1559).

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. 
Α. 1035448 ΕΞ 2022/21-04-2022 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 2110).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1038031 ΕΞ 2022 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 

ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακα-

θορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμέ-

νων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 

της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 

(Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου  Α’ του Μέρους  Πρώτου του 

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 3 του άρθρου 6, της περ. ββ’ 
της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 
του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170),

δ) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ε) της υπό στοιχεία  Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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στ) της υπό στοιχεία  Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/ 
21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της χωρι-
κής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085).

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ. στις οποίες καθο-
ρίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 
(Β’ 2108) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών, «Ανακαθορισμός της 
κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.» σε συνδυασμό με 
την υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδαφίο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και 
τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του 
Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη αναστολής της ισχύος διατάξεων αυτής, 
προκειμένου να εναρμονιστούν ορισμένοι ταχυδρομικοί 
κώδικες (Τ.Κ.) με τα διοικητικά όρια των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της επικράτειας.

6. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 
ΕΞ2022/21-04-2022 απόφαση «Ανακαθορισμός της χω-
ρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085) και ειδικότερα αναστέλλουμε 
την ισχύ των διατάξεων:

1. Των περ. 38, 49, 51, 75, 76 και 77 του πίνακα της 
υποπαρ. 1 της παρ. Α’ αυτής, κατά το μέρος που αφορά:

α) στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Σώστου, Αμπελιώνας, 
Κακαλετρίου, Νέδας, Πέτρας και Σκληρού της Δημοτικής 
Ενότητας Είρας του Δήμου Οιχαλίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας, με Τ.Κ. 27061,

β) στην Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών της Δημοτι-
κής Ενότητας Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζου-
μέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με Τ.Κ. 44001,

γ) στις Τοπικές Κοινότητες: αα) Στρογγυλής της Δη-
μοτικής Κοινότητας Αμβρακικού, Αμμοτόπου, συμπε-
ριλαμβανομένου του οικισμού Αμπέλια αυτής, Καμπής 
και Παντανάσσης, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών 
Ανωγειατά και Υδροηλεκτρικού Σταθμού Λούρου αυτής 
της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταί-
ων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και ββ) Κουκλεσί-
ου, συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Ποταμιά αυτής 
της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου 
Δωδώνης και Βαπτιστού (πρώην Γκούρα) της Δημοτικής 
Ενότητας Τζουμέρκων του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με Τ.Κ. 48200,

δ) στις Τοπικές Κοινότητες Νέου Αγιονερίου, Παλαιού 
Αγιονερίου, Ανθόφυτου και Μικροκάμπου της Δημοτικής 
Ενότητας Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς της Περιφερει-
ακής Ενότητας Κιλκίς, με Τ.Κ. 57011,

ε) στις Τοπικές Κοινότητες Κρήμνης και Μαραθούσσης, 
συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Πλατανοχωρίου 
αυτής της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων του Δήμου 
Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με 
Τ.Κ. 57012 και

στ) στη Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας της Δημοτικής 
Ενότητας Σταγίρων - Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με Τ.Κ. 57014, 
αντίστοιχα.

2. Των υποπαρ. 2 και 3 της παρ. Α’, καθώς και της παρ. Β’ 
αυτής, κατά το μέρος που αφορά στις ως άνω Τοπικές 
Κοινότητες.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 
ΕΞ2022/21-04-2022 απόφαση.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 126932 (2)
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 12276/13-1-2022 

απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 24/2022 απόφαση Μητροπολιτικής Επι-

τροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας (Μ.Ε.) Θεσ-

σαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(Π.Κ.Μ.), που αφορά στη ρύθμιση της κυκλοφο-

ρίας των οχημάτων επί της Λεωφ. Παπανικολάου 

(Επαρχιακή Οδός 2, Θεσσαλονίκης - Ασβεστοχω-

ρίου - Χορτιάτη) στα πλαίσια επέκτασης IRI της 

ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. για 180 ημέρες λόγω μη ολοκλή-

ρωσης των εργασιών. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

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

3. Τον π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» (Α’ 235).

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
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«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» (Α’ 50) και αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

5. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερι-
κών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από 
τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

6. Την υπ’ αρ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

7. Την υπ’ αρ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης «Άσκηση αρμοδιότητας 
έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων».

8. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένων Διοικήσεων «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

9. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) για διορισμό του Συντο-
νιστή της Α.Δ.Μ.-Θ.

10. Την υπ’ αρ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή” 
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Β’ 1971).

11. Την υπ’  αρ. οικ. 55771/10-11-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. 
«Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης, της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
της Α.Δ.Μ.Θ».

12. Την υπ’ αρ. οικ. 55771/10-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟΡ1Υ-
ΩΒΑ) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. «Ορισμός Ανα-
πληρώτριας Προϊσταμένης, της Γενικής Διεύθυνσης Χω-
ροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Μ.Θ».

13. Τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελού-
μενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011).

14. Την υπ’ αρ. 12276/13-01-2022 απόφαση Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με 
την οποία εγκρίνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/2021 απόφα-
ση Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
Π.Κ.Μ. επι της Λεωφ. Παπανικολάου (Επαρχιακή Οδός 
2, Θεσσαλονίκης - Ασβεστοχωρίου - Χορτιάτη) στη Δ.Ε 
Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στα πλαίσια επέ-
κτασης IRI της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. (Β’ 474)

15. Το υπ’  αρ. 254736(71)/15-04-2022 (αρ. πρωτ. 
ΔΙΠΕΧΩΣ 114950/18-04-2022) έγγραφο της Μητροπολιτι-
κής Επιτροπής Μ.Ε. Θ/Π.Κ.Μ. με το οποίο μας διαβιβάζεται 
η υπ’ αρ. 24/11-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ00Ξ7ΛΛ-ΧΑΕ) απόφαση 
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ.

16. To γεγονός ότι σύμφωνα υπ’ αρ. 119917/21-04-2022 
(αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 119918/21-04-2022) έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης της Α.Δ.Μ.Θ., η υπ’ αρ. 24/2022 
απόφαση Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσα-
λονίκης Π.Κ.Μ. έχει ληφθεί νομότυπα.

17. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και επειδή:

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 
απαραίτητες προκειμένου με την υλοποίηση τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 12276/13-01-2022 
απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 24/2022 
απόφαση Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσα-
λονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που 
αφορά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων επί 
της Λεωφ. Παπανικολάου (Επαρχιακή Οδός 2, Θεσσαλο-
νίκης - Ασβεστοχωρίου - Χορτιάτη) στη Δ.Ε. Πεύκων, στα 
πλαίσια επέκτασης IRI της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. για 180 ημέρες 
λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση ισχύει και για τις επόμενες παρα-
τάσεις του έργου, εφόσον δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις 
κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής μελέτης.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η εργοταξιακή σήμανση και τα περιοριστικά μέτρα 

της παρούσης οφείλουν να εφαρμόζονται σύμφωνα με 
τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011), προσαρμοσμένα 
στο υπό παρέμβαση οδικό δίκτυο.

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση τυχόν επιχειρήσεων που επηρεάζονται 
από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και με όρους ασφάλειας 
λειτουργία τους.

4. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, 
συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) 
σε όλο το μήκος της ζώνης των έργων.

5. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης κατά τη δι-
άρκεια εφαρμογής τους θα πρέπει να υποστηρίζονται από 
σηματωρούς για την καθοδήγηση οχημάτων και πεζών.

6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ανεμπόδιστη, ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων 
έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπο-
λικά) καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις παρόδιες 
ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις.

7. Η επιτρεπόμενη ταχύτητα θα πρέπει να απομειώνε-
ται σταδιακά σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

8. Σε περιορισμένες συνθήκες φωτεινότητας, η σή-
μανση θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε 
να εξασφαλίζει την επαρκή ορατότητα για την ασφαλή 
κίνηση των χρηστών της οδού.

9. Στην περίπτωση που μετά το τέλος των ημερήσιων 
εργασιών γίνει απόδοση της οδού στην κυκλοφορία 
με επιχωμάτωση του σκάμματος χωρίς επίστρωση με 
ασφαλτικό, πρέπει να εφαρμοστεί η αντίστοιχη εργο-
ταξιακή σήμανση (πινακίδες Κ-20 και και Κ-11) προσαρ-
μοσμένη σε συνθήκες σκότους.

10. Στη περίπτωση που η στένωση οδοστρώματος 
υλοποιείται με αφαίρεση λωρίδας κυκλοφορίας θα πρέ-
πει να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες πινακίδες υπόδειξης 
πορείας εκτροπής λωρίδων.
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11. Καθ’ όλη της διάρκεια εφαρμογής των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης θα πρέπει να αξιολογεί-
ται η αποτελεσματικότητα τους με κριτήρια τη βέλτιστη 
λειτουργικότητα του οδικού δικτύου και την ασφάλεια 
των χρηστών.

12. Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο τα μέτρα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας και όχι την έγκριση της μελέτης εφαρ-
μογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

13. Η παρούσα ισχύει για τις κυκλοφοριακές συνθήκες 
βάσει των οποίων συντάχθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη 
που συνοδεύει την απόφαση του θέματος.

14. Αρμόδιος φορέας για την επιλογή και χωροθέτηση 
της κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων της παρούσης κατ’ εφαρμογή των 
σχετικών οδηγιών, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φο-
ρέας συντήρησης της υπό παρέμβαση οδού, σύμφωνα 
με το άρθρο 10 του ν. 2696/1999.

15. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφω-
να με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

   (3) 
Στην υπό στοιχεία 24405/Ν1/03-02-2022 απόφαση τoυ 

Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1559) στη σελίδα 15840, 
στην A’ στήλη, στο στίχο 3 εκ των κάτω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Μαρούσι 3 Φεβρουαρίου 2022»
στο ορθό: «Μαρούσι 3 Μαρτίου 2022». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   

Ι

(4)
 Στην υπό στοιχεία  Δ.ΟΡΓ. Α. 1035448 ΕΞ 2022/ 

21-04-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2110) στον πίνακα του 
Παραρτήματος 2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ», της υποπερ. η) 
της περ. 3 της υποπαρ. Ι της παρ. Β αυτής, στη στήλη 2 
του υπό στοιχείου με α/α 81 διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙ-
ΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

στο ορθό: «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ». 

 (Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εξόδων)   
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