
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 25276/4-3-2020 απόφα-
σης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Δήμου Αθηναί-
ων: στόχοι, άξονες, προτεραιότητες και σύστημα 
διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 971).

2 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), της εταιρείας EYEONIX 
Α.Ε., προς την Ελληνική Αστυνομία.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και 
σαράντα λεπτών (1.477,40 €) με Φ.Π.Α., της εται-
ρείας «Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ» προς το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €) με 
Φ.Π.Α., της ιδιώτη Σουλτανιά Ευγενίας προς το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας εκατόν εξήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών 
(161,20 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα.

6 Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φο-
ρολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμέ-
νων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 
που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών 
τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το 
στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίω-
σης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα 
με την παρ.  4 του άρθρου 28 του ν.  4919/2022 
(Α’ 71).

7 Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο 
Βιάννου.

8 Έγκριση της υπ’ αρ. 244/2021 απόφασης Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά 
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Σχο-
λείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην περιοχή της Αγί-
ας Τριάδας, εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου Π.Ε. 
Ηρακλείου.

9 Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Σα-
λαμίνας υπαγομένου στην Τοπική Διεύθυνση ΣΤ’ 
Πειραιώς με έδρα το Πέραμα.

10 Αναστολή λειτουργίας ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Μοσχά-
του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 86484 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 25276/4-3-2020 απόφα-

σης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Δήμου Αθηναί-

ων: στόχοι, άξονες, προτεραιότητες και σύστημα 

διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 971). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. α. Το άρθρο 71 του ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοί-

κηση - Περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προ-
γραμματισμός» (Α’ 92).

β. Τον ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

γ. Τον ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ-
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).

δ. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και 
ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78, 79 και 80.

ε. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

στ. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

ζ. Το άρθρο 130 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελ-
λάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

η. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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θ. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ι. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ια. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

2. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/26.09.2014 Β’ 2573)» (Β’ 2857).

3. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

4. Την υπ’ αρ. 25276/4-3-2020 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προ-
γράμματος Δήμου Αθηναίων: στόχοι, άξονες, προτεραι-
ότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 971).

5. Την υπ’ αρ. 14645/10-02-2022 Εγκύκλιο Οδηγιών για 
την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον 
Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023-2025.

6. Το υπ’ αρ. 74206/16.3.2022 αίτημα του Δήμου Αθη-
ναίων περί παράτασης του Ειδικού Προγράμματος του 
Δήμου Αθηναίων.

7. Το από 7.9.2022 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων.

8. Την υπ’ αρ. 86184/8.9.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από την οποία 
προκύπτει ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί-
ται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Άρθρου 1 της υπ’  αρ. 25276/ 
4-3-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Δήμου 
Αθηναίων: στόχοι, άξονες, προτεραιότητες και σύστημα 
διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 971), ως προς το μέρος που 
αφορά στη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος από το 
«Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος είναι 
η περίοδος 2020 - 2022» στο «Η συνολική διάρκεια εφαρ-
μογής του προγράμματος είναι η περίοδος 2020 - 2023».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 25276/ 
4-3-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Δήμου 
Αθηναίων: στόχοι, άξονες, προτεραιότητες και σύστημα 
διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 971).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

(2)
    Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δεκαπέ-

ντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), της εταιρείας 

EYEONIX Α.Ε., προς την Ελληνική Αστυνομία.

  Με την υπό στοιχεία 9007/11/977-Β/06.09.2022 από-
φαση του Προϊστάμενου Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνι-
κής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), κατ’ εφαρ-
μογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498 και 499 
Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρείας EYEONIX 
Α.Ε. προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα 
προς το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνση Ασφα-
λείας Αττικής, εκτιμώμενης αξίας δεκαπέντε χιλιάδων 
ευρώ (15.000,00€), που αφορά ένα αυτοκίνητο όχημα 
επιβατικό, μάρκας AUDI, μοντέλο A6 (C6) AVANT, με αρ-
χική άδεια κυκλοφορίας έτους 2009.

  Ο Προϊστάμενος Κλάδου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Ι

(3)     
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και 

σαράντα λεπτών (1.477,40 €) με Φ.Π.Α., της εται-

ρείας «Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ» προς το Πυ-

ροσβεστικό Σώμα. 

 Με την υπό στοιχεία 54737 Φ.804.22/06-09-2022 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου 
του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές δια-
τάξεις» (Α’ 185), καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 85 
του ν. 4662/20, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της 
εταιρείας «Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ» εκτιμώμενης 
αξίας χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σα-
ράντα λεπτών (1.477,40 €) με Φ.Π.Α., που αφορά έναν (01) 
απινιδωτή Heartsine Samaritan Stryker 360P και ένα (01) 
ARKY μεταλλικό κουτί απινιδωτή με συναγερμό για την 
κάλυψη των αναγκών του 6ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης της 
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

Ι

(4)    
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €) με 

Φ.Π.Α., της ιδιώτη Σουλτανιά Ευγενίας προς το 

Πυροσβεστικό Σώμα. 

 Με την υπό στοιχεία 54543 Φ.804.22/08-09-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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το  άρθρο 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 185), καθώς και του άρθρου 85 παρ. 5 του 
ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της 
ιδιώτη Σουλτανιά Ευγενίας εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιά-
δων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά 
ένα (01) βοηθητικό όχημα τύπου τζιπ μάρκας Mitsubishi 
Pajero Pinin 2.0 GDI κίνησης 4x4, για την κάλυψη των 
αναγκών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας. 

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

Ι

   (5) 
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας εκατόν εξήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών 

(161,20 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗ-

ΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστι-

κό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 56386 Φ.804.22/08-09-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ-
θρο 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), 
καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/20, γίνεται 
αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.» εκτιμώμενης αξίας εκατόν 
εξήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (161,20 €) με Φ.Π.Α., 
που αφορά έναν (01) υπολογιστή HP Compaq Elite 8300 
SFF (CPU i5-3470, 4GB RAM, 500GB HDD), μία (01) οθόνη 
Hewlet Packard HP L1706 (17 ιντσών), ένα (01) πληκτρο-
λόγιο USB Lenovo και ένα (01) ποντίκι USB Lenovo, για την 
κάλυψη των αναγκών του 6ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.) 
της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

Ι

    Αριθμ. 1125  (6)
Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φο-

ρολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμέ-

νων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 

που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους 

στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στά-

διο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης 

της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την 

παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α’ 71)».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Τα άρθρα 4, 10, 11 και 54 του ν. 4174/2013 «Φο-

ρολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

β) Το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

γ) Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022 «Σύστα-
ση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) 
και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 
2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, 
όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικα-
σιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 71),

δ) Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής 
Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχει-
ρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19),

ε) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Α.1010/19-01-2021 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Κα-
θορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό 
Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προ-
σώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη 
διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν 
ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της 
διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του 
άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 176).

3. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 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 πρώ-
το 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 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οι-
κονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη για τον καθορισμό διαδικασίας ενερ-
γοποίησης του Α.Φ.Μ. των νομικών προσώπων και των 
νομικών οντοτήτων που επανεγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. 
και αναβιώνει η διαδικασία της εκκαθάρισής τους σύμ-
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022 
(Α’ 71).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορίζεται διαδικασία ενεργοποίησης στο Φορολο-

γικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων:
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1) που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ 
και έχουν προβεί στην διακοπή των εργασιών τους στη 
Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκα-
θάρισης, ως όφειλαν, καθώς υπήρχε εκκρεμότητα αυ-
τών, όπως χρηματική απαίτηση ή χρέος προς τρίτους 
ή εταιρική περιουσία ή πάγιο που δεν διατέθηκε στους 
εταίρους, μετόχους κ.λπ. και

2) που έχουν προβεί σε διακοπή των εργασιών τους 
στη Δ.Ο.Υ. και επανεγγραφεί στο ΓΕΜΗ λόγω αναβίωσης 
της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α’ 71).

Άρθρο 2
Για την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. των προσώπων του 

άρθρου 1 υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέσω της 
Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτη-
μάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», το έντυπο Δ211 
«Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επι-
χείρησης» με την ένδειξη «Μεταβολή», επιλέγοντας την 
αντίστοιχη «Διαδικασία» από την «Θεματική Ομάδα» 
του «Μητρώου». Με το συγκεκριμένο έντυπο δηλώνε-
ται και η σχέση εκπροσώπησης, κατά περίπτωση. Ως 
αρμόδια ορίζεται η Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας βρισκόταν η έδρα της επιχείρησης κατά τη δια-
κοπή των εργασιών της. Εναλλακτικά, το έντυπο Δ211 
δύναται να υποβάλλεται στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικη-
τικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. με αυτοπρόσωπη παρουσία ή να αποστέλλεται 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία τα-
χυμεταφοράς.

Με το ως άνω έντυπο συνυποβάλλονται υποχρεωτικά 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Για τη θέση σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μη-
τρώο των νομικών προσώπων και των νομικών οντο-
τήτων που εξαιρούνται της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. 
και των οποίων το έγγραφο σύστασης καταχωρείται σε 
άλλο Μητρώο ή Βιβλίο εκτός Γ.Ε.ΜΗ. (όπως κοινοπραξίες 
που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, αστικές εται-
ρείες που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, κοινωνίες 
αστικού δικαίου κ.ά.), ο εκκαθαριστής συνυποβάλλει 
το έγγραφο λύσης τους, νομίμως δημοσιευμένο, όπου 
απαιτείται, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία των 
εκκαθαριστών. Εάν από το έγγραφο λύσης δεν προκύ-
πτουν τα στοιχεία των εκκαθαριστών συνυποβάλλεται 
επιπλέον έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα εν 
λόγω στοιχεία, όπως καταστατικό, νομίμως δημοσιευμέ-
νο όπου απαιτείται, ή δικαστική απόφαση.

2) Για τη θέση σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μητρώο 
των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που 
είναι υπόχρεα σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ο εκκαθαριστής 
συνυποβάλλει ανακοίνωση για την επανεγγραφή τους 
στο Γ.Ε.ΜΗ. που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης αναβίωσης 
της διαδικασίας εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 28 του ν. 4919/2022.

Στην περίπτωση που η δήλωση της παρούσας υπο-
βάλλεται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται επιπλέον 
εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογρα-
φής του δηλούντος, κατά τα οριζόμενα με την παρ. 1 του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) ή μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Άρθρο 3
Για την καταχώρηση της δήλωσης μεταβολής του άρ-

θρου 2 στο Υποσύστημα Μητρώου, ο αρμόδιος υπάλλη-
λος της Δ.Ο.Υ., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία 
της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. που

κατείχαν τα πρόσωπα πριν από τη διακοπή των ερ-
γασιών τους, καθώς τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν 
να υφίστανται για τον σκοπό της εκκαθάρισης ή επα-
νεγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 28 του ν. 4919/2022.

Με την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., ο αρμόδιος υπάλ-
ληλος καταχωρεί στο Υποσύστημα Μητρώου τη σχετική 
δήλωση μεταβολής και θέσης σε εκκαθάριση, με ημε-
ρομηνία μεταβολής την επομένη της ημερομηνίας δια-
κοπής. Διευκρινίζεται, ότι η ημερομηνία δημοσίευσης ή 
έκδοσης ή εν γένει η ημερομηνία που φέρουν τα σχετικά 
με την αναβίωση σε κατάσταση εκκαθάρισης δικαιολο-
γητικά που προσκομίζονται για την ενεργοποίηση του 
Α.Φ.Μ., δεν συνιστά ημερομηνία θέσης σε εκκαθάριση 
για τη φορολογική διοίκηση.

Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης πέραν των 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία μεταβολής ή 
από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., επι-
βάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 
(Α’ 170). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται 
η σχετική βεβαίωση.

Για τις μεταβολές που έχουν επέλθει στα στοιχεία των 
ως άνω προσώπων μετά την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. 
τους, υποβάλλονται οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά 
που ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Με την περάτωση των εργασιών της διαδικασίας εκ-
καθάρισης, τα πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν 
δήλωση διακοπής εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 
(Β’ 19). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται 
η σχετική βεβαίωση.

Άρθρο 4
Μετά την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. και τη θέση των 

νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων σε εκ-
καθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, η 
βεβαίωση διακοπής εργασιών που χορηγήθηκε αρχικά 
στο φορολογούμενο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα 
ως προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη φορο-
λογική νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων από την 
ημερομηνία ενεργοποίησης του Α.Φ.Μ.

Άρθρο 5
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει η 

υπό στοιχεία Α.1010/19-01-2021 απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 176).

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 2 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 7233 (7)
Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο 

Βιάννου. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών 

πράξεων» (Α΄ 143).
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).

4. Τα άρθρα 28 και 28 Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως το τελευταίο προστέ-
θηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

5. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυράκη Μαρίας 
ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της (Υ.Ο.Δ.Δ. 250), καθώς και την υπ’ αρ. 34010/25-5-2022 
όμοια (Υ.Ο.Δ.Δ. 435) περί ανανέωσης της θητείας της.

6. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1984).

7. To υπό στοιχεία 61791/Σ. 15782/4-9-2019 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Το υπ’ αρ. 5133/24-08-2022 έγγραφο του Δήμου 
Βιάννου.

9. Το υπ’ αρ. 7061/29-08-2022 έγγραφό με το οποίο 
ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

10. Το υπ’ αρ. 5273/30-08-2022 έγγραφο του Δήμου 
Βιάννου με το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας η 
υπ’ αρ. 240/30-08-2022 απόφαση του Δημάρχου Βιάν-
νου, με την οποία προτείνεται η αντικατάσταση του Λη-
ξιάρχου του ανωτέρω Δήμου, Τσακμόπουλου Παναγιώτη 
του Αθανασίου, λόγω μετάταξης του σε άλλο Δήμο, από 
τη Βουλά Αικατερίνη του Αποστόλου, βαθμού Α’, υπάλ-
ληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, Εκπαιδευτικής Βαθμίδας και Ειδικότητας Δ.Ε.1 
Διοικητικών.

11. Την υπ’ αρ. 5033/18-08-2022 βεβαίωση του Δημοτι-
κού Ταμεία του Δήμου Βιάννου περί εγγραφής πίστωσης 
στον Κ.Α.Ε.10.6012.0002 του προϋπολογισμού του οικο-
νομικού έτους 2022 για την αντιμετώπιση της δαπάνης 
μισθοδοσίας της Ληξιάρχου και σχετικής πρόβλεψης στα 
επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Την ανάθεσης της ενάσκησης των καθηκόντων του 
Ληξίαρχου Δήμου Βιάννου στην υπάλληλο με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Βουλά 
Αικατερίνη του Αποστόλου, βαθμού Α’, Εκπαιδευτικής 
Βαθμίδας και Ειδικότητας Δ.Ε.1 Διοικητικών.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του ΚΑΕ 10.6012.0002 του προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2022 και των επόμενων ετών του Δήμου 
Βιάννου, η πίστωση της οποίας έχει εγγραφεί, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 5033/18-08-2022 βεβαίωση του Δημοτικού 
Ταμεία του οικείου Δήμου.

Με την παρούσα ανακαλείται κάθε προηγούμενη 
απόφαση περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον 
Δήμο Βιάννου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Η Συντονίστρια 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 1527 (8)
Έγκριση της υπ’ αρ. 244/2021 απόφασης Δημο-

τικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφο-

ρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το 

Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην περιοχή της 

Αγίας Τριάδας, εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλεί-

ου Π.Ε. Ηρακλείου. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, 

Α΄ 57) και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 και 52Α αυτού, καθώς 
και τις ισχύουσες σήμερα Πρότυπες Τεχνικές Προδια-
γραφές, Τεχνικές Οδηγίες και πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά με 
τον τρόπο κατασκευής των μέσων σήμανσης (πινακίδες-
διαγραμμίσεις κ.τ.λ.).

2. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.  3463/2006, 
Α’ 114).

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

4. Τον ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών 
τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και άλλες διατά-
ξεις» και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού (Α’ 261).

5. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).

6. Την υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφαση αναφο-
ρικά με «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων 
με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621).

7. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 υπουργική 
απόφαση που αφορά στην «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον 
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκρο-
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τημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (Β’ 2302).

8. 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».

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο 
του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης 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».

10. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο 
του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 
του ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

11. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1351/Φ.252/22-05-2015 έγ-
γραφο του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υπο-
δομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
με θέμα «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο 
νομιμότητας Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικών Συμ-
βουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

12. Το υπό στοιχεία οικ.2095/08-10-2015 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρή-
της «Συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά 
με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό 
δίκτυο ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης».

13. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγρα-
φο του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφο-
ρίας - ν.2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».

14. Το υπό στοιχεία ΔΥΟ/οικ/3715/Φ253/16-07-2018 
έγγραφο του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Οδικών Υπο-
δομών της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υπο-
δομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με 
θέμα «Περιοδικές Πεζοδρομήσεις».

15. Το π.δ. 18-06-2018 (ΑΑΠ 150) που αφορά στην 
έγκριση αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της 
περιοχής της Αγίας Τριάδας Δήμου Ηρακλείου.

16. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

17. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη 
ως Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρή-
της (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ).

18. Την υπ’ αρ. 34010/25-05-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί ανανέωσης της θητείας της Μαρίας 

Κοζυράκη του Εμμανουήλ στη θέση της Συντονίστριας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 435 - 
ΑΔΑ: 6ΠΨΑ46ΜΤΛ6- 3ΦΡ).

19. Την υπό στοιχεία οικ.8165/27-06-2017 απόφαση 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΑΔΑ: ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8), Β’ 2247 «Ανάθεση άσκησης αρ-
μοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα-
φής “Με εντολή Συντονιστή” (“M.E.Σ.”) αποφάσεων, εγ-
γράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης [...]».

20. Την υπό στοιχεία οικ. 682/17-01-2019 απόφαση 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της (ΑΔΑ: Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ, Β’ 288), με την οποία ανα-
τέθηκαν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού οι αρμοδιότητες του τεχνικού ελέγχου και 
έγκρισης αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. 
για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που υπάγονται 
στο άρθρο 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 παρασχέ-
θηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωρο-
ταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής η εξουσιοδότηση 
υπογραφής με εντολή Συντονίστριας.

21. Την υπ’ αρ. 427/15-01-2021 απόφαση Συντονίστρι-
ας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΘΟ-
8ΟΡ1Θ-ΔΩΒ), με την οποία ορίζεται η Καργιολάκη Χαρί-
κλεια του Μιχαήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
και Αναπλ. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωροτα-
ξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Κ.

22. Το υπ’ αρ. 8048/07-09-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(υπό στοιχεία ΠΕΧΩΣ: 3436/14-09-2021), με το οποίο 
διαβιβάζεται η υπ’ αρ. 244/2021 νομότυπα ληφθείσα 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου.

23. Την υπ’ αρ. 244/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΦΦΩ0Ο-ΙΤΒ) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, με 
την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση μέτρων 
ρύθμισης της κυκλοφορίας γύρω από το Σχολείο Ευ-
ρωπαϊκής Παιδείας στην περιοχή Αγίας Τριάδας, εντός 
σχεδίου πόλεως Ηρακλείου.

24. Την υπ’ αρ. 81/2021 (ΑΔΑ: Ω3ΣΥΩ0Ο-ΦΣΝ) από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρα-
κλείου.

25. Την υπ’ αρ. 68882/22-07-2021 εισήγηση του Τμή-
ματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου για 
έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

26. Το υπ’ αρ. 02/2021 (υπ’ αρ. 63046/08-07-2021) πρα-
κτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

27. Την τεχνική έκθεση και το σχέδιο που αφορούν στις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Σχολείο Ευρωπα-
ϊκής Παιδείας, στην περιοχή Αγίας Τριάδας εντός σχεδίου 
πόλεως Ηρακλείου, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δή-
μου Ηρακλείου.

28. Την υπ’ αρ. 17990/02-03-2022 εισήγηση του Τμή-
ματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου για 
έγκριση του κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομων στην 
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περιοχή Αγίας Τριάδας Ηρακλείου, γύρω από το Σχολείο 
Ευρωπαϊκής Παιδείας.

29. Την υπ’ αρ. 32/2022 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 
Ψ9ΞΤΩ0Ο-Β4Τ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Ηρακλείου.

30. Την υπ’ αρ. 60/2022 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 
ΨΤ6ΗΩ0Ο-ΧΙΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ηρακλείου, με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα 
η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομων για 
τις οδούς Σητείας, Δίκτης, Παλμέτη και τμήματος της 
οδού Σαββαθιανών, γύρω από το Σχολείο Ευρωπαϊκής 
Παιδείας, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας εντός σχεδίου 
πόλεως Ηρακλείου.

31. Την υπ’ αρ. 3130/21-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΘΝΟΡ1Θ-810) 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, σύμφωνα με την οποία η υπ’ αρ. 60/2022 
(σε ορθή επανάληψη) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ηρακλείου αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμό-
τητά της, βρέθηκε νόμιμη.

32. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

33. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς και έχουν στόχο την 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή.

34. 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 έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 244/2021 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, γύρω από 
το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην περιοχή Αγίας 
Τριάδας εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου, ως εξής:

1. Καθορισμός του μέγιστου ορίου ταχύτητας σε 
20 χλμ/ώρα στις οδούς Αρετής Νιώτη, Σαββαθιανών, 
Σκορδυλών, Βαλέστρα και Γοργολαΐνη. Για το σκοπό αυτό 
να γίνει κατάλληλη διαγράμμιση του οδοστρώματος και 
να τοποθετηθεί κατακόρυφη σήμανση στις ενδεδειγμέ-
νες θέσεις.

2. Πεζοδρόμηση των οδών Σητείας, Δίκτης, Παλμέ-
τη και τμήματος της οδού Σαββαθιανών (προς νότο), 
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, όπως 
εγκρίθηκε με την παραπάνω (30) σχετική. Για το σκοπό 
αυτό να γίνει τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης 
σήμανσης.

3. Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών στη συμβολή των 
οδών: Σκορδυλών - Αρ. Νιώτη (2 διαβάσεις), Γοργολαΐνη - 
Σαββαθιανών (επί της Γοργολαΐνη), καθώς και μπροστά 
από τις εισόδους του σχολείου επί της οδού Αρ. Νιώτη και 
επί της οδού Σαββαθιανών. Για το σκοπό αυτό να τοποθε-
τηθεί η κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση και να γίνει η 
προβλεπόμενη διαγράμμιση του οδοστρώματος.

4. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη βόρεια 
πλευρά της οδού Σαββαθιανών. Για το σκοπό αυτό να 
τοποθετηθεί η κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση.

5. Μονοδρόμηση της οδού Σαββαθιανών ως εξής: το 
ανατολικό τμήμα από Αρ. Νιώτη μέχρι Γοργολαΐνη με 
κατεύθυνση από Δύση προς Ανατολή και το δυτικό τμή-

μα από Αρ. Νιώτη μέχρι Βαλέστρα με κατεύθυνση από 
Ανατολή προς Δύση. Για το σκοπό αυτό να τοποθετηθεί 
η προβλεπόμενη κατακόρυφη σήμανση στις κατάλληλες 
θέσεις.

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.

Στις παραπάνω ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνονται οι 
τυχόν απαιτούμενες εργοταξιακές σημάνσεις για την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων, για τις οποίες θα πρέπει 
να υπάρχουν ή να εκδοθούν ξεχωριστές αποφάσεις αρ-
μοδίως, εφόσον απαιτηθεί.

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 κυκλοφορι-
ακών 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.

5. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση σε άμεση γειτνί-
αση και εντός της υπόψη περιοχής η οποία έρχεται 
σε σύγκρουση με αυτήν της παρούσας, θα πρέπει να 
απομακρυνθεί ή να τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε 
να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού 
δικτύου.

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.

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, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
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Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 7 Σεπτεμβρίου 2022

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

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ 

Ι

   Αριθμ. 408656 (9)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Σα-

λαμίνας υπαγομένου στην Τοπική Διεύθυνση ΣΤ’ 

Πειραιώς με έδρα το Πέραμα.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις παρ.  1, 57 και 59 των άρθρων 51 του 

ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

β) Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» και ιδίως του άρθρου 35 
αυτού (Α’ 8).

2. Την υπ’ αρ. 75899/07.10.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί 
έναρξης λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ 
ΣΤ’ Πειραιώς με έδρα το Πέραμα (Β’ 4691).

3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και του Δήμου 
Σαλαμίνος της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του e- ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Σαλα-
μίνας υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση ΣΤ’ Πειραιώς 
με έδρα το Πέραμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ 

   Αριθμ. 782524/7-9-2022 (10)
Αναστολή λειτουργίας ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Μο-

σχάτου. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).
2. Το άρθρο 64 του ν. 3996/2011 (Β’170).
3. Το άρθρο 12 του ν. 3144/2003 (Α’ 111).
4.Την υπ’ αρ. 24026/2022 απόφαση του Υπουργού Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έγκριση απόφασης 
παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του 
Οργανισμού» (Β’ 1143).

5.Το π.δ. 11/2022 (Α’ 25).
6. Την υπ’ αρ. 40190/1983 κοινή απόφαση των Υπουρ-

γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας 
«Ίδρυση εκπαιδευτικών μονάδων μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ και 
καθορισμός λειτουργίας του σύμφωνα με τον ν. 1346/83» 
(Β’ 506).

7. Την υπ’ αρ.40027/1988 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας 
«Συμπλήρωση απόφασης για ίδρυση εκπαιδευτικών μο-
νάδων μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. και καθορισμός λειτουργίας 
του σύμφωνα με τον ν. 1346/1983» (Β’ 98).

8. Την υπ’ αρ. 49718/2021 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Μετατροπή των Επαγγελματικών 
Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 
(Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254)».

9. Το υπ’ αρ.119/06.09.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας 
της Δ.ΥΠ.Α.

10. Την ανάγκη εκτέλεσης των απαραίτητων οικοδο-
μικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών, που 
υπέστησαν ο 2ος και 3ος όροφος του κτηρίου, που χρη-
σιμοποιείται για τη λειτουργία της σχολής.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Μο-
σχάτου για το σχολικό έτος 2022-2023 προκειμένου να 
εκτελεστούν οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ισχύει 
από την δημοσίευσή της στην Eφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ   

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