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Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα “Τουρισμός 

για Όλους” έτους 2020» (Β΄ 2393).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από 

13.4.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κα-
τεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) 
και άλλες διατάξεις” (Α΄ 104).

2. Το άρθρο 131 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την 
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απο-
νομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 
Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 256).

3. Τα άρθρα 58 και 59 του ν. 4875/2021 (250 Α’) «Παρά-
ταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος 
«Τουρισμός για όλους» - Τροποποίηση της παρ. 2 του 
άρθρου 131 του ν. 4764/2020».

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

5. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134).

8. Το ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

9. Το άρθρο 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) όσον αφορά 
στη δημιουργία Μητρώου Πολιτών.

10. Το άρθρο 11 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και κα-
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 139).

11. Το ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της 
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργα-
νωτικές διατάξεις» (Α’ 245).

12. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).

15. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

16. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

17. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουρισμού» (Α΄ 157).

18. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

19. To π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

και ιδίως των άρθρων 51, 52 και 56 αυτού.
20. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
21. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

22. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155).

23. Το π.δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

24. Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία οικ. 2/ 54366 /ΔΛΓΚ 
απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουρ-
γίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμ-
ματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπά-
γονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/
2014, όπως ισχύει» (Β’ 2680).

25. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

26. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

27. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

28. Την υπ’ αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία 
Ζαχαράκη» (Β’ 35).

29. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

30. Την υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

31. Την υπ’ αρ. 122221 ΕΞ 2019/31.10.2019 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση βασικών στοιχείων 
Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του πληροφορι-
ακού συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου 
Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4058).

32. Την από 1.11.2019 Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδι-
κτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.

33. Την υπ’ αρ. 9126/17.06.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισμού «Δημόσια Πρόσκληση προς δικαιούχους 
και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής στο πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” 
έτους 2020», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 9416/
23.06.2020,10105/02.07.2020, 10424/07.07.2020, 11635/
22.07.2020, 12640/06.08.2020, 9271/31.05.2021 και 9939/
07.06.2021 όμοιες αποφάσεις.

34. Την υπ’ αρ. 17642/2021 Εγκύκλιο Οδηγιών για 
την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και 
τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 (ΑΔΑ:
64ΦΖ46ΜΤΛΡ- ΜΧ9).

35. Την υπ΄ αρ. 46432/20.04.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση 
ένταξης του έργου «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”», 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη 
ΣΑ Ε011 με προϋπολογισμό εκατό εκατομμύριων ευρώ 
(100.000.000,00€), και για τον καθορισμό των συνολικών 
οικονομικών στοιχείων (ΑΔΑ: 6ΜΕΖ46ΜΤΛΠ-ΩΘΘ).

36. Την υπ’ αρ. 133374/07.12.2021 απόφαση έγκρι-
σης ένταξης / τροποποίησης στο πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΝΑ 711, του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΤΟΥ Προγράμμα-
τος «Τουρισμός για Όλους 2020» με Κωδικό Έργου 
2021ΝΑ711000005154667 και τίτλο Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (2020ΣΕ01100000)» και 
Ειδικό Φορέα την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού 
(ΑΔΑ: 6Κ5Χ46ΜΤΛΡ-Γ86).

37. Το υπό στοιχεία 3122/864/Α1/5.6.2020 (υπ’ αρ. 
Υπουργείου Τουρισμού 8658/10.6.2020) έγγραφο της 
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Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», όπου βεβαιώνεται ότι η δράση κρίθηκε μη 
επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.

38. Την υπ’ αρ. 22179/09-12-2021 εισήγηση της Προ-
ϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής 
που είχε υπολογισθεί με τις υπ’ αρ. 7868/27.05.2020, 
12176/30.07.2020 και 17051/5.11.2020 όμοιες εισηγή-
σεις της, καθώς και την υπ’ αρ. 22205/09-12-2021 (ορθή 
επανάληψη της με α.π. 22085/8-12- 2021) εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, 
επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Πρότυποι Τουριστικοί 
Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί 
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πη-
γές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της 
τουριστικής ανάπτυξης», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα: «Πρόγραμ-
μα “Τουρισμός για όλους”, έτους 2020» (Β΄ 2393), όπως 
τροποποιήθηκε με τις με αρ. 12181/30.07.2020 (Β’3155), 
17247/11.11.2020 (Β’5149) και 13784/30.07.2021 
(Β’3547) όμοιες αποφάσεις, ως προς τα κάτωθι σημεία:

1. Οι περ. V και VI της παρ. 2 του άρθρου 13 καταργού-
νται, οι παρ. 5 και 6 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 
11 και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ e-voucher 
από τις πιστώσεις του ΠΔΕ

1. Οι πάροχοι υποβάλλουν για την πληρωμή τους, στην 
ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή, τα απαιτούμενα στοι-
χεία και δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, που καθο-
ρίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αναρτώνται 
από τους παρόχους για την πληρωμή τους είναι:

I. Σύμβαση μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου, ορθά και 
πλήρως συμπληρωμένη.

II. To e- voucher (διατακτική ταξιδίου) μέσω της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής.

III. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης 
σελίδας του βιβλιαρίου για το IBAN του λογαριασμού, 
εφόσον η τράπεζα δεν επιστρέψει ένδειξη ταύτισης του 
ΑΦΜ με τον IBAN του λογαριασμού, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

IV. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για πλήρη διαμονή.
3. Η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμο-

γή για τη διαδικασία πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων 
του προγράμματος, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που 
διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων 
που δηλώνονται στην αίτηση, μπορεί να επιφέρει καθυ-
στέρηση ή/και αδυναμία εκκαθάρισης της πληρωμής, 
δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις.

4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής υποβάλ-

λονται από τον πάροχο κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης 
του φορέα υλοποίησης μέσω της εφαρμογής www.
tourism4all.gov.gr.

5. Η Υπηρεσία που υλοποιεί το πρόγραμμα, τηρεί η 
ίδια, στο πλαίσιο της επιμερισμένης ευθύνης, τα στοι-
χεία των παρόχων και δικαιολογητικά. Έπειτα από την 
επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων, και 
στη συνέχεια πριν από την εκκαθάριση και πληρωμή 
δημιουργείται από την αρμόδια για την υλοποίηση του 
Προγράμματος Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού:

α) Αναλυτική κατάσταση παρόχων σε ηλεκτρονική 
μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους 
(Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τον κωδικό του τρα-
πεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN με τα αντίστοιχα 
ποσά τους. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής 
είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που ορίζονται από 
την «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την 
οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή 
που περιλαμβάνει το πλήθος των δικαιούχων, την περί-
οδο πληρωμής και το συνολικό προς πληρωμή ποσό, 
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό 
ίδρυμα.

6. Οι ανωτέρω καταστάσεις διαβιβάζονται εντύπως 
στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Τουρισμού η οποία, βάσει της συγκεντρωτικής 
κατάστασης, μεταφέρει το συνολικό ποσό από το λογα-
ριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 711, 
στον ενδιάμεσο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 
No 2424221105 “Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Τουρισμού μέσω 
ΔΙΑΣ ΑΕ” με ΙΒΑΝ GR3801000230000002424221105 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με ηλεκτρο-
νική εντολή μεταφοράς (eps). Ύστερα από την έγκριση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός No 
2424221105 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους 
πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των 
τελικών δικαιούχων.

7. Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. η 
οποία μεταφέρει τα ποσά χρεώνοντας τον ενδιάμεσο 
λογαριασμό και πιστώνοντας τους λογαριασμούς εμπο-
ρικών τραπεζών των παρόχων, με βάση την αναλυτι-
κή κατάσταση που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από 
το Υπουργείο Τουρισμού. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει την 
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για τις 
ανωτέρω πληρωμές και για όσες εξ αυτών απέτυχαν να 
πληρωθούν.

8. Για τη διενέργεια της πληρωμής, ο λογαριασμός του 
ελληνικού Δημοσίου της παρ. 6 του παρόντος, θα έχει 
επαρκές υπόλοιπο για το μεταφερόμενο κεφάλαιο και 
την ανά συναλλαγή προμήθεια, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

9. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ-
φουν σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 
GR3001000230000000000002002 ως έσοδα του ΠΔΕ. Τα 
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ποσά αυτά αποτυπώνονται από το φορέα υλοποίησης 
σε νέα αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση τηρου-
μένης της διαδικασίας των παραγράφων 5, 6 και 7 του 
παρόντος άρθρου.

10. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΔΥ του 
Υπουργείου Τουρισμού. Τα δικαιολογητικά για την έκδο-
ση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων είναι:

i) Συγκεντρωτική κατάσταση του σημείου 5β του πα-
ρόντος, ii) Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) 
για την μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό του 
έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται 
στην ΤτΕ και iii) Extrait του λογαριασμού του έργου που 
τηρείται στην ΤτΕ.

11. Πάροχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για 
όλους» που εδρεύουν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστα-
σίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και 
τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις 
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν 
στην περιοχή της έδρας τους τη χρονική περίοδο Ιουλί-
ου-Αυγούστου 2021 δύνανται να υποβάλλουν αιτήμα-
τα πληρωμής ανεξαρτήτως της περιόδου εξαργύρωσης 
της διατακτικής ταξιδίου (voucher) και τα αιτήματα αυτά 
ελέγχονται κατά προτεραιότητα.»

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Τουρισμού Επικρατείας

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 15357 (2)
Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2022 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ 

του Δ. Τρικκαίων περί προσωρινών κυκλοφορι-

ακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του 

έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟ-

ΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΚΗΣ».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

4. Την υπ΄αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νι-
κολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στε-
ρεάς - Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 1094).

5. Τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που αφορά στην κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), και ιδίως το 
άρθρο 52.

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

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

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

9. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18.11.2013 έγγραφο της 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ-
λάδας «Διευκρινίσεις-Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφο-
ριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων».

11. Την υπ’ αρ. 84873/28.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΕ5ΟΡ10-
Ρ0Ζ) aπόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Τροποποίηση - 
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 9663/97430/2-9-2013 από-
φασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-ΣΤ.ΕΛ., όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 1122/9732/28.1.2014 απόφαση, αναφορικά με 
την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 
52 Α του ν. 2696/1999» και την υπ’ αρ. 87222/5.5.2021 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας Στερεάς Ελλάδας περί «Άσκησης αρμοδιότητας 
σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν.2696/1999» 
με τις οποίες ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 
και συγκεκριμένα το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιό-
τητας Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων του άρθρου 52 και 52Α του ν. 2696/
1999.

12. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινό-
χρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 18/2002).

13. Την υπ’ αρ. 52907/28-12-2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ 
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 2621).
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14. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/6952 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινοχρήστους χώρους πόλεων και οικισμών που προ-
ορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 420/2011).

15. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613 υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 905/2011)  «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Έργων 
Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ -
ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτε-
λούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)».

16. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-15 εγκύκλιο 
του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την 
εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 52, του ν. 2696/1999 
(ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 48, του ν. 4313/
2014».

17. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ-252/26-03-2018 έγγρα-
φο του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΟΥ/Τμήμα ε «Μέτρα ρύθμισης της - 
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, του ν. 2696/
1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του 
ν. 4313/2014».

18. Την υπ΄αρ. 2/2022 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δ. Τρικκαίων 
περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξι-
ακού χαρακτήρα του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΚΗΣ».

19. Την υπ’ αρ. 5555/12-1-2022 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας με την οποία κρίθηκε νόμιμη η υπ΄αρ. 2/2022 
ομόφωνη απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του Δ. Τρικκαίων.

20. Το υπ’ αρ. 247/4-1-2022 διαβιβαστικό του Δ. Τρικ-
καίων με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο φάκελος του θέ-
ματος με την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης.

21. Το υπ’ αρ. 3808/25-1-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Τρικκαίων με το οποίο βεβαιώ-
νεται ότι δεν επηρεάζει τις υπηρεσίες οδικής μαζικής 
μεταφοράς (Αστικές και Υπεραστικές λεωφορειακές 
γραμμές).

22. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

και επειδή :
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν 

δημοτικό οδικό δίκτυο και κρίνονται απαραίτητες προ-
κειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια 
οι εργασίες του υπόψη έργου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας που 
λήφθηκαν με την υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του 
Δήμου Τρικκαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΚΗΣ», όπως εγκρίθηκαν με την ανωτέρω 
απόφαση και την εργοταξιακή μελέτη.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 

εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή 
τους κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ΚΟΚ (όπως τρο-
ποποιήθηκε).

2. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία 
με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό 
και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα 
πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν 
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).

3. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) 
της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε 
καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμο-
γής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική 
νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί 
αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική 
επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, 
με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκά-
στοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου 
και έλεγχο από την επιβλέπουσα Yπηρεσία.

4. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να κα-
λυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών 
του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

5. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτι-
σμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα.

6. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την 
ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης 
(ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυνομίας).

7. Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του 
παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε παρόδια σκάμ-
ματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων [σελ. 13579 έως 13586, 
(Β΄ 905/2011)].

8. Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της 
κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις ζώνες ερ-
γοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.

9. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έρ-
γου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξι-
ακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, 
κλπ) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η 
αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα 
πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού 
φόρτου και με επίβλεψη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, 
επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδι-
κού δικτύου της περιοχής.

10. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος - έξοδος 
των κατοικιών και καταστημάτων και υπηρεσιών.

11. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλο-
φοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει προσωρινά 
τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη 
κυκλοφοριακή ρύθμιση για έγκριση.

12. Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία θα 
καθορίζεται από την απόφαση με δυνατότητα παράτα-
σης κατόπιν σχετικού αιτήματος στις αρμόδιες αρχές 
αστυνόμευσης της οδού κι εφόσον δεν έχουν τροπο-
ποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμοζόμενης μελέτης 
δεν θα απαιτείται πρόσθετη συναίνεση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Τρικκαίων.

13. Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους 
φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυρο-
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σβεστική, ΕΚΑΒ, κλπ) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται. Παράλλη-
λα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση των 
χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής του εργοταξίου.

14. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση του ΕΠΟΙΖΩ Δ. Τρικκαίων και 
την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης που τη συνοδεύει.

15. Με την παρούσα δεν νομιμοποιούνται τυχόν πα-
ράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδο-
τήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλο-
ποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή 
του υπόψη έργου.

16. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 27 Ιανουαρίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

Αριθμ. 27540 (3)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων και αιρετών υπηρετού-

ντων στον Δήμο Πέλλας για το έτος 2022.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. Ι του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/199 «Κάλυψη 
δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35) όπως τροποποιή-
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (Α΄40) 
και με την παρ. 3 της υπ’ αρ. 2/78400/0022/14-11-2011 
και την υπ’ αρ. 2/91697/0022/11-02-2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την παρ. 6 του άρθρου 25,του ν. 2738/1999 «Συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μο-
νιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 180).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40) 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του 
ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και με την παρ. 3 του άρθρου 27 
του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. 
Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενί-
σχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρημα-
τοδότησης» (Α΄ 94), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με 
τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110).

6. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (Α΄ 235) όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4182/2013 
(Α΄ 185) και τις υπ’ αρ. 79742/2011 (Β΄ 3154), 77833/2011 
(Β΄ 3154) και 84362/2012 (Β΄ 1167) αποφάσεις του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης.

7. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και τα άρθρα 28 
και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

8. Το υπ’ αρ. 32493/31.12.2022 αίτημα του Δήμου Πέλ-
λας για μετακίνηση των υπηρετούντων σε αυτήν υπαλ-
λήλων και αιρετών εκτός έδρας για το έτος 2022.

9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από 
την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
12.500,00€ και θα επιβαρύνει τους Κ.Α. 02.00.6073, 
02.00.6421, 02.10.6073, 02.10.6422, 02.20.6422, 
02.30.6422 και 02.35.6422 του Δήμου Πέλλας για την 
κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας απο-
ζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων και αιρετών 
κατά τη διάρκεια του έτους, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά 
το έτος 2022 ημερών μετακίνησης των υπαλλήλων και 
αιρετών των υπηρετούντων στον Δήμο Πέλλας ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α Διεύθυνση Κλάδος/Ειδικότητα Κατηγορία Ανώτατο όριο ημερών 
κατ’ έτος ανά άτομο

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 60
2. Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ 30
3. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ 30
4. Διοικητικού ΔΕ 30
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5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Διοικητικού ΔΕ 30

6. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δημοτικής Αστυνομίας ΠΕ 30

7. Δημοτικής Αστυνομίας ΤΕ 30

8. Δημοτικής Αστυνομίας ΔΕ 30

9. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διοικητικού ΠΕ 30

10. Πληροφορικής ΠΕ 30

11. Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ 30

12. Γεωπόνων ΠΕ 30

13. Διοικητικού ΔΕ 30

14. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γεωπόνων ΠΕ 30

15. Πληροφορικής ΠΕ 30

16. Διοικητικού ΠΕ 30

17. Εργοδηγών ΤΕ 30

18. Μηχανολόγων - Μηχανικών ΤΕ 30

19. Διοικητικού- Λογιστικού ΤΕ 30

20. Δασοπονίας ΤΕ 30

21. Διοικητικού ΔΕ 30

22. Οδηγών ΔΕ 60

23. Χειριστών Μηχανημάτων ΔΕ 30

24. Ηλεκτρολόγων ΔΕ 30

25. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ν. ΓΕΝΙΑΣ

 Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ 30

26. Διοικητικού ΠΕ 30

27. Οικονομικού ΠΕ 30

28. Φυσικής Αγωγής ΠΕ 30

29. Βιβλιοθηκονόμων ΤΕ 30

30. Διοικητικού- Λογιστικού ΤΕ 30

31. Νοσηλευτριών ΤΕ 30

32. Διοικητικού ΔΕ 60

33. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διοικητικού ΠΕ 30

34. Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ 60

35. Διοικητικού- Λογιστικού ΤΕ 60

36. Ζωικής Παραγωγής ΤΕ 30

37. Διοικητικού ΔΕ 60

38. Οικονομικού ΠΕ 30

39. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διοικητικού ΠΕ 60

40. Οικονομικού ΠΕ 60

41. Οικονομικού- Λογιστικού ΠΕ 30

42. Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ 30

43. Διοικητικού- Λογιστικού ΤΕ 30

44. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ 60

45. Αρχιτεκτόνων ΠΕ 30

46. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ 30

47. Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ 30

48. Πολιτικών και Δομικών Έργων ΤΕ 30
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49. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών

ΠΕ 30

50. Αρχιτεκτόνων ΠΕ 30
51. Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ 30
52. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ 30
53. Εργοδηγών ΤΕ 30
54. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ Διοικητικού ΠΕ 30
55. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

Πολιτών
ΠΕ 60

56. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών

ΤΕ 30

57. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών

ΔΕ 60

58. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ 60
59. Ψυχολόγων ΠΕ 30
60. ΑΙΡΕΤΟΙ 60
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 30 Ιανουαρίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
Στην υπ’ αρ. 247442/24-11-2021 απόφαση του Συντονιστή Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5892), αναφορικά με την «Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων», διορθώνεται το θέμα:

από το εσφαλμένο: «Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Τρικ-
καίων για το έτος 2021.»,

στο ορθό: «Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)

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