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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/
02-08-2017 (Β’2745) απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορι-
σμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολού-
θηση και τη λειτουργία αυτής».

2 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την 416/2017 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Παλλήνης.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 
2019 (2ο εξάμηνο) για προσωπικό που υπηρετεί 
στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
έργο: «SUMPORT-Sustainable Urban Mobility in 
MED PORT cities», στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργα-
σίας INTERREG MED».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1288 (1)
   Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/

02-08-2017 (Β'2745) απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορι-

σμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 

άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολού-

θηση και τη λειτουργία αυτής». 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55, 63 και ιδίως της παραγράφου 2 αυ-

τού και 64 του ν. 2960/2001 (Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», όπως ισχύουν,

β) του Κεφαλαίου Α' «Περί σύστασης της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-

σεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, 
της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
αυτού,

2. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (Β' 968) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), όπως ισχύει.

3. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β'130 και 
Β'372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α ' της παρ.3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 41 του ν.4389/2016 και την 39/3/30.11.2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β'2745) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την 
παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».

6. Την ανάγκη βελτίωσης των ρυθμίσεων της ΔΕΦΚΦ 
1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β'2745) απόφασης του 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχει-
ρήσεων, τα προϊόντα των οποίων υπόκεινται σε Ειδικό 
φόρο Κατανάλωσης με μηδενικό συντελεστή.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/
02-08-2017 (Β'2745) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής 
αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυ-
τής», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Στο τέλος της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 της 

Ενότητας Α του άρθρου 3 «Διαδικασία έκδοσης άδειας 
φορολογικής αποθήκης» προστίθενται νέα εδάφια ως 
ακολούθως:

«Προκειμένου για τις δεξαμενές, στις οποίες αποθηκεύ-
ονται ή τοποθετούνται προϊόντα του άρθρου 90 του ν. 
2960/2001 (κρασί), εφόσον αυτά υπόκεινται σε μηδενικό 
συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και με την προ-
ϋπόθεση ότι οι εν λόγω δεξαμενές αποτελούν σταθερές 
μόνιμες κατασκευές, κανονικού γεωμετρικού σχήματος 
και είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αποδεκτές πρα-
κτικές αντί της έγκρισης χρήσης υποβάλλονται πιστοποι-
ητικά κατασκευής/βεβαίωση του κατασκευαστή, όπου 
αναγράφονται τα γεωμετρικά στοιχεία αυτών ή σχετικοί 
ογκομετρικοί πίνακες των κατασκευαστών. Εξαιρετικά, 
στην περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά/ογκομε-
τρικοί πίνακες δεν υφίστανται, τα γεωμετρικά στοιχεία 
των δεξαμενών προσδιορίζονται από την επιτροπή της 
παραγράφου 2 της Ενότητας Β του παρόντος με επιτόπιες 
μετρήσεις και με τη συνδρομή υπαλλήλου της αρμόδιας 
χημικής υπηρεσίας, εφόσον κρίνεται απαραίτητη.»

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Προκειμένου για τις ήδη λειτουργούσες φορολογικές 
αποθήκες που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την απο-
θήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθρου 90 του 
ν. 2960/01 για τις οποίες δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης 
παρέχεται χρονικό διάστημα ενός (1) τριμήνου από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας για την προ-
σκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των δικαιολογητι-
κών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 
της παρούσας. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που αυτά δεν 
υφίστανται εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
Ι

Αριθμ. 52373/362  (2)
   Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την 416/2017 απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου Παλλήνης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
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 107/Α΄/ 
30.05.1997) "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις".

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) "Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) "Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατά-
ξεις" όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.02.2016) "Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις".

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999), 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 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 εκδί-
δονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) 
"Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα".

8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) "Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής".

9. Την 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με την οποία ο 
Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την οικ. 47601/17682/08.06.2017 (ΦΕΚ 2056/Β΄/ 
14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί με-
ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το αριθμ. 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".

12. Τις 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-
ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: "Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν 
μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης απο-
φάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του 
ν. 2696/1999" όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 22769/ 
12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του 
Γ.Γ.Α.Δ.Α.

14. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο 
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
"Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφορια-
κών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων".
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15. Το αριθμ. 3974/1241/17.05.2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθεί-
σα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια υπηρεσία,  
αριθμ. 11/23.01.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Παλλήνης, για τοποθέτηση ρυθμιστικής 
πινακίδας, με τα συνημμένα της.

16. Την αριθμ. 48116/30.11.2017 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Παλλήνης Αττικής 
με θέμα: "Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Ε. 
Ανθούσας" βάσει της οποίας λήφθηκε η 74/07.12.2017 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τις υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την 74/07.12.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής με την οποία εγκρίνονται ομόφωνα οι υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Την 416/07.12.2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης Αττικής με την οποία 
εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

19. Τα αριθμ. 15488/29.09.2017 και 11278/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ 
έγγραφα του ΟΑΣΑ.

20. Την 161/07.06.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Πεντέλης με την οποία εγκρίνονται 
οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

21. Το αριθμ. 1301/10.01.2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου Παλλή-
νης, όπως βεβαιώνεται στο με αριθμ. 1301/10.01.2019 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-
μου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 
στο Δήμο Παλλήνης:

Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστική πινακίδα (Ρ-2) 
επί της οδού Κερκύρας στη συμβολή της με την οδό 
Ιάσωνος, δίνοντας προτεραιότητα στην οδό Ιάσωνος.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Παλλήνης σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 
οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται χωρίς εμπόδια 
η κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

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

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων 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. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην αριθμ. 48116/30.11.2017 εισήγηση της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης με θέμα: 
"Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Ε. Ανθού-
σας" βάσει της οποίας λήφθηκε η 416/07.12.2017 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 110944/2804  (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 

2019 (2ο εξάμηνο) για προσωπικό που υπηρετεί 

στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας για 

έργο: «SUMPORT-Sustainable Urban Mobility in 

MED PORT cities», στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργα-

σίας INTERREG MED». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 140/2010 (ΦΕΚ 140/Α΄/27-10-2010) «Οργα-
νισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».

3. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνι-
κής Οικονομίας - Επείγοντα Μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7, του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α') «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημό-
σια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Την 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Β΄/12-1-2017) 
απόφαση περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την 
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37168 Τεύχος B’ 3083/31.07.2019

7. Τον φάκελο του σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμενου 
«SUMPORT-Sustainable Urban Mobility in MED PORT 
cities», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευ-
ρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED.

8. Την από 21/06/2019 απόφαση της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG MED για 
την επέκταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως 
31/12/2019.

9. Το γεγονός ότι με την 75009/2239/24-07-2017 (ΑΔΑ: 
7ΘΦΦ7Λ9-ΛΝ5) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, συ-
στήθηκε Ομάδα Εργασίας, του ανωτέρω έργου προκει-
μένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες υποχρεώσεις του 
έργου (παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης, 
συμμετοχή σε συναντήσεις Εργασίας και ενημέρωσης 
των εταίρων συντονισμό των δράσεων του έργου κ.λπ.) 
και τα μέλη της εργάζονται πέραν του κανονικού ωρα-
ρίου.

10. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά-
νης της υπερωριακής αποζημίωσης δεν θα ξεπερνά το 
ποσό που είναι διαθέσιμο από το ανωτέρω έργο, στην 
κατηγορία «Αμοιβές προσωπικού», με το προϋπολο-
γισθέν ποσό των 13.000,00 € εγγεγραμμένο στον ΚΑΕ 
5399.01 του Φορέα 071 του τακτικού προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότη-
τας Θεσπρωτίας,αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης με αμοιβή, για το χρονικό διάστημα Αύγουστος - Δε-
κέμβριος 2019, κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμέ-
νου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την εκτέλεση του σε εξέλιξη 
έργου: «SUMPORT-Sustainable Urban Mobility in MED 
PORT cities», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμμα-
τος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED, 
όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/Α Υπηρεσία Αριθμός 
Υπαλλήλων

Απογευματινή
εργασία
(ώρες)

1. Π.Ε. Θεσπρωτίας 3 300

ΣΥΝΟΛΟ 3 300

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γί-
νει με νεότερες αποφάσεις μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηγουμενίτσα, 18 Ιουλίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030833107190004*
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