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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1033 (1)
 Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και 

επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω 
της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητι−
κών και ποινικών κυρώσεων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), όπως ισχύει, 

και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 
εικοστό έκτο του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α΄/5.4.2013).

2) Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως ισχύει.

3) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23.7.2013 (ΦΕΚ Β΄ 
1779) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προ−
σωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της 
Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων 
προσωπικού αυτής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με 
την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26.8.2013 απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2191).

4) Την ΠΟΛ 1163/2013 «Όροι και διαδικασία είσπρα−
ξης − επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
παραβόλου», όπως ισχύει.

5) Την υπ’ αριθμ. Υ14/6.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

6) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. 
(εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως 
η αρμόδια υπηρεσία με επιμέλεια της οποίας πραγ−
ματοποιείται ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων 
αυτοκινήτων οχημάτων και επιδιώκεται η συμμόρφω−
ση των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της 
διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και 
ποινών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των ποι−
νικών κυρώσεων του άρθρου 12 του Π.δ. 237/1986, από 
τις Αστυνομικές Αρχές.

Άρθρο 1 
Διασταύρωση αρχείων

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει την επε−
ξεργασία, τη ζεύξη και τη διασταύρωση των αρχείων 
που τηρούνται ηλεκτρονικά στις κατά λόγο αρμοδιό−
τητας βάσεις δεδομένων των παρακάτω υπηρεσιών:

α) του αρχείου της Γ.Γ.Δ.Ε. όπως αυτό ενημερώνεται 
με τις μεταβολές και τις νέες άδειες κυκλοφορίας που 
εκδίδονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων καθώς και με τις μεταβολές (όπως ακινη−
σίες) των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.,

β) του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών που προ−
βλέπεται στο άρθρο 27β του Π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 
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110) όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128) αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα 
του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από 
Ατυχήματα Αυτοκινήτων (εφεξής Κέντρο Πληροφοριών), 
για τα αυτοκίνητα οχήματα που είναι ασφαλισμένα,

γ) των αρχείων οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπη−
ρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με 
την νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημά−
των, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των 
οχημάτων αυτών.

Το Κέντρο Πληροφοριών και οι δημόσιες υπηρεσίες 
ή Υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, 
στη διάθεση της Δ.ΗΛΕ.Δ. τα παραπάνω αρχεία και 
στοιχεία τους, όταν αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να 
διενεργείται, με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και εντο−
πισμός των αυτοκίνητων οχημάτων για τα οποία δεν 
υφίσταται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (εντο−
πισμός ανασφάλιστων οχημάτων).

Άρθρο 2 
Διαδικασία εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων

Το Κέντρο Πληροφοριών, αποστέλλει αρχείο ασφα−
λισμένων οχημάτων, μετά από αίτημα της Δ.ΗΛΕ.Δ., για 
συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου 
Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα 
που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία και 
παράγει αρχείο πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή στους 
ιδιοκτήτες των πιθανώς ανασφάλιστων οχημάτων, είτε 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στην τελευταία δη−
λωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, τα−
χυδρομική διεύθυνση, με την οποία τους ειδοποιεί, να 
προβούν άμεσα, στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης 
από την κυκλοφορία του οχήματός τους.

Με την ίδια επιστολή ενημερώνονται για τη διαδικασία 
που απαιτείται να ακολουθηθεί προκειμένου το όχημα 
να εξαιρεθεί από το αρχείο των πιθανών ανασφάλιστων 
οχημάτων, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υπο−
χρέωση ασφάλισης του οχήματος, υπάρχει απαλλαγή 
της υποχρέωσης ασφάλισης του σύμφωνα με το νόμο, 
μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του, διαπιστωθεί λά−
θος στα στοιχεία ασφάλισης ή κυκλοφορίας του.

Επιπρόσθετα, οι πιστοποιημένοι στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του TAXISnet χρήστες ενημερώνονται με την 
ανάρτηση της ίδιας επιστολής στο λογαριασμό τους.

Άρθρο 3 
Ενέργειες ιδιοκτήτη οχήματος

Ο ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος λαμβάνει ειδοποιη−
τήρια επιστολή, προβαίνει στην ασφάλιση της αστικής 
ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματός του προ−
σκομίζοντας σε ασφαλιστική επιχείρηση το ηλεκτρονικό 
παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακο−
σίων πενήντα (250) ευρώ και προαιρετικά την ειδοποι−
ητήρια επιστολή.

Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε 
ασφάλιση του οχήματος του για οποιοδήποτε νόμιμο 
λόγο, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέω−
ση ασφάλισης του οχήματος του ή υπάρχει σύμφωνα με 
το νόμο απαλλαγή υποχρέωσης από την ασφάλιση του 
ή μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του ή έχει διαπιστω−
θεί λάθος στα στοιχεία ασφάλισης ή κυκλοφορίας του, 

απευθύνεται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 
Ασφαλιστική Επιχείρηση, Αστυνομία) προκειμένου να 
προβούν στις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας 
τους ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους 
και την εν συνεχεία ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. − από τις 
ανωτέρω υπηρεσίες − για τον αποχαρακτηρισμό του 
οχήματος ως ανασφάλιστου.

Άρθρο 4 
Ενέργειες ασφαλιστικής επιχείρησης οχήματος

Κατά την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου η ασφαλι−
στική επιχείρηση εξετάζει μέσω υπηρεσίας που παρέχεται 
από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. εάν το όχημα που πρόκειται να ασφαλι−
στεί έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο από την ανωτέρω 
διαδικασία προκειμένου να απαιτήσει το ηλεκτρονικό 
παράβολο του άρθρου 3 της παρούσας. Η διαδικασία δέ−
σμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου διενεργείται από 
τη Δ.ΗΛΕ.Δ. κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, του άρ−
θρου 4 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ. 1163/2013, όπως ισχύει. Η 
ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει εντός 
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προκειμέ−
νου να προβαίνει άμεσα στη δέσμευση του ηλεκτρονικού 
παραβόλου που χρησιμοποιήθηκε.

Άρθρο 5 
Έλεγχος συμμόρφωσης

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε τακτά διαστήματα, δύναται να ανταλ−
λάσσει ή να αναζητά στοιχεία από το Κέντρο Πληρο−
φοριών, είτε μαζικά με τη μορφή αρχείου είτε μέσω 
υπηρεσίας (web−service) σχετικά με την κατάσταση 
οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ανασφάλιστα 
και να λαμβάνει ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον τις πα−
ρακάτω κατά περίπτωση πληροφορίες.

Α. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος:
αριθμό πρωτοκόλλου ειδοποιητήριας επιστολής,
την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης,
την ασφαλιστική επιχείρηση,
το μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού παραβόλου.
Β. Σε περίπτωση μη ορθού χαρακτηρισμού ως ανα−

σφάλιστο:
αριθμό πρωτοκόλλου ειδοποιητήριας επιστολής,
την αιτία μη ορθής εικόνας (όπως μη αποστολή του 

οχήματος από την ασφαλιστική επιχείρηση
στο Κέντρο Πληροφοριών),
τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που 

υφίσταται.

Άρθρο 6 
Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του 
ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην παρού−
σα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου 
από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπι−
σμό των ανασφάλιστων, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, 
αποστέλλει τα στοιχεία του οχήματος για το όποιο δεν 
υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη και του ιδιοκτήτη του 
στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του 
επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται 
στις σχετικές διατάξεις του Π.δ. 237/1986.

Σε περίπτωση επιβολής του χρηματικού προστίμου 
που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 4 του άρθρου 
5 του Π.δ. 237/1986, όπως ισχύει, μετά από διαπιστω−
θείσα παράβαση Αστυνομικής Αρχής κατά την κυκλο−
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φορία ανασφάλιστου οχήματος, δεν απαιτείται κατά 
την ασφάλιση του οχήματος αυτού και η πληρωμή του 
παραβόλου των 250,00 ευρώ.

Άρθρο 7 
Χρόνος διασταύρωσης

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. εκτελεί την περιγραφόμενη στην παρούσα 
διαδικασία, τουλάχιστον 2 φορές ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1038094 ΕΞ 2016 (2)
Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδι−

αστικών πλωτών μέσων. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές 
διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, δι−
πλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με 
τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ 

(ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοί−
ων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών 
προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» 
και συγκεκριμένα της παραγράφου 8 του άρθρου 15 
αντίστοιχα.

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 40 πέμπτο 
εδάφιο και κυρίως του άρθρου 78 παράγραφος 6 δεύ−
τερο εδάφιο του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τε−
λωνειακός Κώδικας».

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 102214/1999 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 
456/Β) «Επιτήρηση και έλεγχος του εφοδιασμών πλοίων 
και εφοδιαστικών πλωτών μέσων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 
2015/10.07.2015 (ΦΕΚ 1574/Β΄/27−7−2015) απόφαση της 
Γ.Γ.Δ.Ε. «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 
2014/8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ. Α 1147691 
ΕΞ 2014/6−11−2014 (Β΄ 3017) αποφάσεων του Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 
ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' 
ύλην αρμοδιότητας και οργανικών θέσεων οργανικών 
μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., 
καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ' 
ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΟΡΓ. Α 1139240ΕΞ2015/
27−10−2015 απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 2329/Β΄) Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/
8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου 
Οικονομικών, ως προς την σύσταση, ανασυγκρότηση και 
ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών που θα 
ασκούν αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Γ.Γ.Δ.Ε. 
από το Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και ως προς την Γ΄ Χημική Υπη−
ρεσία Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου 
του Κράτους.

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄/ 
28.01.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθη−
κε με τις αριθ. Δ6Α 1125239ΕΞ2013/8.8.2013 (ΦΕΚ 2003/
Β΄/14.8.2013) και Δ6Α 1196756 ΕΞ/24.12.2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 
3317/Β΄/27.12.2013).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1094448 ΕΞ 
2015/10−7−2015 απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε.

9. Τις διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
υπ’ αριθμ. 1/20−1−2016 (ΦΕΚ 18/20.01.2016) «Επιλογή και 
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Την ανάγκη πρόληψης και καταστολής του λα−
θρεμπορίου και γενικά των τελωνειακών παραβάσεων 
στο πλαίσιο των εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών 
πλωτών μέσων στα ελληνικά χωρικά ύδατα με σκοπό 
την υποστήριξη του υγιούς εμπορίου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 15 

της υπ’ αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ

Στο τέλος της περίπτωσης β) της παραγράφου 8 του 
άρθρου 15 της αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ προστί−
θενται νέα εδάφια ως ακολούθως:

«Οι εφοδιάστριες εταιρείες των εφοδιαστικών − με−
ταφορικών δεξαμενόπλοιων μέσων−σλεπίων έχουν την 
υποχρέωση εξήντα λεπτά της ώρας (60') πριν την έναρξη 
οποιουδήποτε εφοδιασμού με καύσιμα να ενημερώνουν 
μέσω FAX την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) 
Αττικής, προσδιορίζοντας την ακριβή θέση αγκυροβο−
λίου του εφοδιαζόμενου πλοίου.

Οι εφοδιάστριες εταιρείες έχουν επίσης την υποχρέ−
ωση σε καθημερινή βάση να ενημερώνουν μέσω FAX 
ή e−mail την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής για τη θέση ελλιμενισμού 
των εφοδιαστικών − μεταφορικών μέσων − σλεπίων κατά 
τις νυχτερινές ώρες μετά το πέρας της εργασίας τους.

Οι πλοίαρχοι των εφοδιαστικών − μεταφορικών μέσων−
σλεπίων έχουν την υποχρέωση κατά τον απόπλου και 
πριν την έναρξη οποιουδήποτε εφοδιασμού με καύσιμα να 
ενημερώνουν με FAX ή e−mail την ΕΛ.Υ.Τ. ή σε περίπτωση 
έκτακτων αλλαγών σε κινητό υπηρεσιακό τηλέφωνο.

Την ίδια υποχρέωση για ενημέρωση και με την ίδια 
ως άνω διαδικασία έχουν οι εφοδιάστριες εταιρείες 
και κατά τον εφοδιασμό πλοίων με τροφοεφόδια, κα−
πνικά και οινοπνευματώδη, όταν χρησιμοποιούν πλωτά 
μεταφορικά μέσα.»

Άρθρο 2 
Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η υπ’ αριθμ. 102214/1999 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 456/Β).

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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    Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 

1036682 ΕΞ 2014/25−2−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφα−
σης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβί−
βασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογρα−
φής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες 

και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού, 
όπως ισχύουν.

β) του Ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κωδικός Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 
1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 7 του Ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επεν−
δυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου 
και άλλες επείγουσες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου.

γ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. 
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 
2013−2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει.

δ) της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 
34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανά−
πτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαρα−
γράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

ε) της παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 
4093/2012, και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

στ) των άρθρων 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ζ) της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8−4−2014 (Β΄ 865, 
1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα 
«Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των 
αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

η) του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρο−
νισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφα−
λαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

ι) του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β΄ 756) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξε−
ων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον 
περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 
του Ν. 1892/1990».

3. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20−1−2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−01−2013 (Β΄ 130 
και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο−
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8−8−2013 (Β΄ 
2003) και Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23−12−2013 (Β΄ 3317) όμοιες.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25−02−2014 (Β΄ 478 
και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01−04−2014 
(Β΄ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29−04−2014 (Β΄ 1076), Δ6Α 
1069655ΕΞ2014/2−5−2014 (Β΄ 1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ2014/
25−7−2014 (Β΄ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/11−12−2014 (Β΄ 
3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561ΕΞ2014/30−12−2014 (Β΄ 3586), Δ.ΟΡΓ.Α 
1007466ΕΞ2015/21−1−2015 (Β΄ 187), Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015/
2−2−2015 (Β΄ 235), Δ.ΟΡΓ.Α 1048038 ΕΞ2015/8−4−2015 (Β΄ 
697), Δ.ΟΡΓ. Α 1089226 ΕΞ2015/30−6−2015 (Β΄ 1442), Δ.ΟΡΓ.Α 
1100767ΕΞ 2015/23−7−2015 (Β΄ 1711), Δ.ΟΡΓ. Α 1120364ΕΞ2015/
15−9−2015 (Β΄ 2080), Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 ΕΞ2015/13−11−2015 (Β΄ 
2506) Δ.ΟΡΓ.Α 1156705ΕΞ2015/02−12−2015 (Β΄ 2646) και Δ. 
ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016/5−1−2016 (Β΄ 9) όμοιες.

6. Το υπ’ αριθμ. ΔΕΛ Β 1022475 ΕΞ2016/12−02−2016 έγ−
γραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ελέγχων της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Στον Πίνακα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ6Α 
1036682ΕΞ2014/25−02−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης 
μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι−
οδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοί−
κησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 
αντικαθιστούμε την περίπτωση 114 και προσθέτουμε 
περίπτωση 114Α, η οποία έπεται της περίπτωσης 114, 
ως εξής:
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«114. Την ολική ή μερική διαγραφή 
φόρων και προστίμων μετά από 
απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής 
Επανεξέτασης) ή κατόπιν δικαστικής 
απόφασης και την επιστροφή των οι−
κείων ποσών όπου αυτό προβλέπεται.

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής

Ν. 4174/2013, 
άρθ. 41, παρ. 4, 
42 και 63

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτι−
κού Κέντρου που κατά περίπτωση 
διενήργησε την αρχική βεβαίωση ή 
που εξέδωσε τον εκτελεστό/νόμιμο 
τίτλο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικού Κέντρου του οποίου 
ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε η 
πράξη ή παράλειψη.

114Α. Την ολική ή μερική διαγραφή 
φόρων, τελών, εισφορών και προ−
στίμων, βεβαιωμένων μετά από φο−
ρολογικό έλεγχο με τις αντίστοιχες 
πράξεις−αποφάσεις, μετά από από−
φαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Δια−
φορών ή δικαστική απόφαση και την 
επιστροφή των οικείων ποσών όπου 
αυτό προβλέπεται.

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής

Ν. 4174/2013, 
άρθ. 41, παρ. 4, 
42 και 63

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτι−
κού Κέντρου που κατά περίπτωση 
διενήργησε την αρχική βεβαίωση ή 
που εξέδωσε τον εκτελεστό/νόμιμο 
τίτλο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικού Κέντρου του οποίου 
ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε η 
πράξη ή παράλειψη. Σε περίπτωση 
Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί 
το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανα−
σταλεί η λειτουργία του Τμήματος 
Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι 
αρμοδιότητες του δικαστικού σε 
άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουρ−
γία αυτής ή σε περίπτωση παύσης 
λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο 
Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, 
στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιό−
τητες των ως άνω Τμημάτων ή της 
Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, 
των οποίων έπαυσε η λειτουργία, 
σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.»

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/
25−02−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασή μας, όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1054391ΕΞ 
2014/01−04−2014 (Β΄ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29−04−2014 
(Β΄ 1076), Δ6Α 1069655ΕΞ2014/2−5−2014 (Β΄ 1227), Δ6Α 
1109983 ΕΞ2014/25−7−2014 (Β΄ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/
11−12−2014 (Β΄ 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561ΕΞ2014/30−12−2014 (Β΄ 
3586), Δ.ΟΡΓ.Α 1007466ΕΞ2015/21−1−2015 (Β΄ 187), Δ.ΟΡΓ.Α 
1013454ΕΞ2015/2−2−2015 (Β΄ 235), Δ.ΟΡΓ.Α 1048038 ΕΞ2015/
8−4−2015 (Β΄ 697), Δ.ΟΡΓ. Α 1089226 ΕΞ2015/30−6−2015 (Β΄ 
1442), Δ.ΟΡΓ.Α 1100767ΕΞ 2015/23−7−2015 (Β΄ 1711), Δ.ΟΡΓ. 
Α 1120364ΕΞ2015/15−9−2015 (Β΄ 2080) Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 
ΕΞ2015/13−11−2015 (Β΄ 2506), Δ.ΟΡΓ.Α 1156705ΕΞ2015/
02−12−2015 (Β΄ 2646) και Δ. ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016/5−1−2016 
(Β΄ 9) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

F
    Αριθμ. 512 (4)
Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ’ αποκοπή χορηγή−

ματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων, μέ−
χρι και Αύγουστο 2016.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Δ.Ε Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 2314/1963 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» 
(ΦΕΚ Α΄/59).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθμι−
ση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορ−
θωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/125).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/ 

25.05.2012) απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπα−
νών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων 
κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

4. Του Ν. 4071/2012, άρθρου 45, παρ. 10 Α.
5. Τον Ν. αριθμ. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 

112/τ. Α΄/13.7.2010 σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997 (ΦΕΚ 
858/Β/1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών 
στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξουσίας 
να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο Γενικό Δι−
ευθυντή Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/νσεως και 
Τμήματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών 
αριθμ. 1121103/2068/006Β/1998 (ΦΕΚ 1175/Β/1998/11.11.1998).

7. Την υπ’ αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ 754/Β/97) από−
φαση του Υπ. Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών».

8. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας μας για 
το έτος 2016, ποσού: 1.680,00 Ευρώ, στον Eιδ. Φορέα: 
90−49/235 και ΚΑΕ: 1232, με ποσοστό διάθεσης 70%, για 
κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.
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9. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, α ποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χο−
ρηγήματος καθαριότητας για δαπάνες καθαριότητας 
της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων, του Ειδικού Φορέα: 90−49/235 
και ΚΑΕ: 1232, στο ποσό: 1.680,00 Ευρώ, μέχρι και Αύ−
γουστο έτους 2016, σύμφωνα με το υπάρχον ποσοστό 
διάθεσης του 70%.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά εντάλ−
ματα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 
(ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) απόφαση Υπ. Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίκαλα, 1 Φεβρουρίου 2016 

Ο Προϊστάμενος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

F
    Αριθμ. 10727/101 (5)
Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφω−

να με την υπ’ αριθμ. 440/2015, απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
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 (ΦΕΚ 107Α/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (ΦΕΚ 24/Α/06.02.2015) και το Άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) περί άσκησης καθη−
κόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α/11−05−2015).

5. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο−
φορίας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 48, 
παραγ. 9 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17−12−2014).

6. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 946/Β/09−07−2003) με θέμα: «Τεχνική Προδι−
αγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός 
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/6952 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 420/Β/16−03−2011) με θέμα: «Υποχρεώσεις και 
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλε−
ων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών».

10. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο−
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

11. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω−
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων».

12. Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 
Οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

13. Το υπ’ αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής, με θέμα: «Διευκρινίσεις − Οδηγίες περί Εγκρίσεων 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ 
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

14. Το υπ’ αριθμ. 10727/101 έγγραφο της Δ/νσης Διοί−
κησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως 
αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 
440/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αμαρουσίου, που 
αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα 
της.

15. Την 3η έκδοση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Πα−
ράκαμψης για την κατασκευή του υπόγειου σταθμού 
αυτοκινήτων στην Πλατεία Ευτέρπης, βάσει της οποίας 
ελήφθη η 156/15 Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

16. Την υπ’ αριθμ. 156/15 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για τις 
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την υπ’ αριθμ. 440/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου 
Αμαρουσίου, με την οποία κατά πλειοψηφία αποφάσισε 
την έγκριση των υπόψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ−
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 008846/23−02−2016 έγγραφο 
του Δήμου Αμαρουσίου.

19. Την υπ’ αριθμ. 19831/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/26−11−2015 απόφα−
ση ΟΑΣΑ (Αρ. Πρωτ. 060813/01−12−2015 Δήμου Αμαρουσί−
ου) για τη μεταφορά της στάσης με την ονομασία «ΠΛ. 
ΠΙΝΔΟΥ» στη διαδρομή των γραμμών 446, 501, 541 και Α8.

20. Το υπ’ αριθμ. 19887/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΑ/27−11−2015 έγγραφο 
του ΟΑΣΑ (Αρ. Πρωτ. 060733/01−12−2015 Δήμου Αμαρου−
σίου) για τη χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ 
και τη μεταφορά των θέσεων αφετηρίας των δημοτικών 
γραμμών 030, 040 και 060.

21. Την υπ’ αριθμ. 20498/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΑ/09−12−2015 από−
φαση ΟΑΣΑ με θέμα: Ίδρυση προσωρινής θέσης στάσης 
− στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Βασ. Όλγας, στο Δήμο 
Αμαρουσίου.

22. Το υπ’ αριθμ. 009285/25−02−2016 Δήμου Αμαρουσίου, 
έγγραφο του ΕΣΑΜ (Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου), 
που συναινεί για την κατασκευή του υπόγειου σταθμού 
αυτοκινήτων στην Πλατεία Ευτέρπης,

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται 

ως απολύτως αναγκαίες προκειμένου να διευκολυνθεί 
η κατασκευή του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην 
Πλατεία Ευτέρπης, αποφασίζουμε:
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Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως εμ−
φαίνονται στο, συνημμένο της παρούσας, σχέδιο.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋπο−
θέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στα ανωτέρω έγγραφα του ΟΑΣΑ.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο−
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).

4. 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 μέ−
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τή−
ρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την 
απόφαση αυτή.

6. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.

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

8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εμφαίνονται στο 
συνημμένο της παρούσας σχέδιο, βάσει του οποίου εκ−
δίδεται η εν λόγω Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων για την κατασκευή του υπόγειου σταθμού 
αυτοκινήτων στην Πλατεία Ευτέρπης.

9. Ο ανάδοχος του έργου υπό την επίβλεψη του κύριου 
του έργου Δήμου Αμαρουσίου υποχρεούται σε όλη την 
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και 
να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και 
την εγκεκριμένη Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμαν−
σης εκτελούμενων Έργων εντός και εκτός κατοικημένης 
περιοχής (Κ.Ο.Κ. και ανωτέρω 8 και 9 σχετικά), τις απαι−
τούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, 
προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κ.λπ., 
ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική του μέριμνα 
και ευθύνη, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυ−
κλοφορίας των οχημάτων και πεζών στην περιοχή των 
εκτελούμενων έργων.

Το παρόν έγγραφό μας, εν όψει των ανωτέρω κυκλο−
φοριακών ρυθμίσεων, δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν για 
το εν λόγω έργο.
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Η απόφαση αυτή και το συνημμένο σχέδιο να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ    
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1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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