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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1184/22.11.2017 (Β’ 4225)
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία
εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των
Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α’ 163) και
ν. 4490/2017 (Α’ 150)».

2

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

3

Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης Επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, εργασίας υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών μονίμου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» για το έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1341
(1)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1184/22.11.2017 (Β’ 4225)
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία
εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των
Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α’ 163) και
ν. 4490/2017 (Α’ 150)»
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 4, των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 9ΑΑ του ν. 4170/2013
(Α’ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του
Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τον ν. 4484/2017
(Α’ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».
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β) Των παρ. 2 και 3 του Τμήματος 6 και των παρ. 5
και 6 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους
Πρώτου και της περιπτ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου και της παρ. 2 του άρθρου όγδοου του Μέρους
Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α’ 150) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και
λοιπές διατάξεις».
γ) Της παρ. 2 του Τμήματος 1 του άρθρου πρώτου
του Μέρους Πρώτου, της περιπτ. ε’ του άρθρου δεύτερου και του άρθρου έκτου του Μέρους Δεύτερου του
ν. 4534/2018 (Α’ 77) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής».
δ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των
άρθρων 1, 2, 13,14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
2. Την ΠΟΛ. 1184/22.11.2017 (Β’ 4225) απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC
Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013
(Α’ 163) και ν. 4490/2017 (Α’ 150)».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2378 της
Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων
της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη
διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και
την κατάργηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1156/2012 (ΕΕ L 332/19, 18.12.2015), όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1963 της
Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου (ΕΕ L 303/4, 10.11.2016),
και ιδίως τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 σχετικά
με τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών
μελών.
4. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει».
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5. 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
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και
την Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και την 39/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
7. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης ΠΟΛ
1184/22.11.2017 (Β’ 4225) απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, για ρύθμιση επιπρόσθετων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ΠΟΛ 1184/22.11.2017 (Β’ 4225)
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων
ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις
των ν. 4170/2013 (Α’ 163) και ν. 4490/2017 (Α’ 150)»,
ως ακολούθως:
Ι. Ο τίτλος της απόφασης ΠΟΛ 1184/22.11.2017 (Β’ 4225)
αντικαθίσταται ως εξής: «Καθορισμός αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των διαδικασιών υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ)
σχετικά με Ομίλους ΠΕ, υποβολής Γνωστοποιήσεων,
διενέργειας διαβουλεύσεων και κάθε άλλου συναφούς
θέματος σχετικά με την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών των ΕαΧ».
II. Το άρθρο 1 της 1184/22.11.2017 (Β’ 4225) απόφασης αντικαθίσταται από το άρθρο 1 της παρούσας και
προστίθεται άρθρο 1Α, ως εξής:
«Άρθρο 1
Υποχρέωση υποβολής στοιχείων
στην αρμόδια αρχή
1. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στην «Αρμόδια Αρχή», στην «Κεντρική Υπηρεσία Διασύνδεσης» και στα «Τμήματα Διασύνδεσης»,
νοείται η αρμόδια αρχή, η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ή τα τμήματα διασύνδεσης των άρθρων 4 και 5 του
ν. 4170/2013, της περιπτ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017, καθώς
και του εδαφίου α’ της περιπτ. ε’ του άρθρου δεύτερου
του Μέρους Δεύτερου του ν. 4534/2018, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 1Α, όπως αυτό προστίθεται
με την παρούσα.
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2. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στην ΠΣΑΑ νοείται η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά
Χώρα, που έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Μέρους
Πρώτου του ν. 4490/2017.
3. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στη Διμερή ΣΑΑ νοείται η Συμφωνία μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, που
έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Μέρους Πρώτου
του ν. 4534/2018.
4. Όπου στις διατάξεις του ν. 4170/2013 (όπως αυτός
τροποποιήθηκε με το Μέρος Πρώτο του ν. 4484/2017),
του ν. 4490/2017 και του ν. 4534/2018, καθώς και στις
διατάξεις της παρούσας απόφασης, γίνεται αναφορά
στην υποχρέωση υποβολής ή λήψης στοιχείων στις ή
από τις ελληνικές φορολογικές αρχές ή την αρμόδια
αρχή νοούνται οι ειδικότερα οριζόμενες στο άρθρο ΙΑ
της παρούσας απόφασης Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
Άρθρο 1Α
Αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή
του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ
1. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στο
άρθρο 1 της παρούσας, το Τμήμα Γ’ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων (ΔΔΟΣ) της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ενεργεί ως αρμόδια
αρχή κατ’ ανάθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου των ΕαΧ, με την επιφύλαξη των
ειδικότερα οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους
του παρόντος άρθρου. Ειδικά για την εφαρμογή των
Τμημάτων 4, 5, 6 και 8 της ΠΣΑΑ και της Διμερούς ΣΑΑ,
η ως άνω Υπηρεσία ενεργεί μόνο ως λαμβάνουσα και
αποστέλλουσα αρχή για τις προβλεπόμενες σε αυτά
γνωστοποιήσεις σχετικά με:
(α) την υποβολή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών,
(β) τη μη συμμόρφωση από μια Αναφέρουσα Οντότητα προς την υποχρέωση της για υποβολή της ΕαΧ,
(γ) οποιαδήποτε παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή
μη τήρηση των διασφαλίσεων και οποιαδήποτε συνεπακόλουθη επιβολή κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων,
(δ) την υποβολή αιτήματος διαβούλευσης με μια ή περισσότερες Αρμόδιες Αρχές άλλων δικαιοδοσιών, πριν
καταλήξει αρμοδίως στο συμπέρασμα για ύπαρξη συστημικής αδυναμίας από πλευράς της άλλης Αρμόδιας
Αρχής,
(ε) τη διενέργεια όλων των προπαρασκευαστικών ή
συνεπακόλουθων διοικητικών ενεργειών για την εφαρμογή του Τμήματος 6 της ΠΣΑΑ και ιδίως την ενημέρωση
της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου, καθώς και του
Τμήματος 6 της Διμερούς ΣΑΑ,
(στ) την προσωρινή αναστολή της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν σχετικής διαπίστωσης ότι υπάρχει ή
έχει υπάρξει σημαντική μη συμμόρφωση από την άλλη
Αρμόδια Αρχή κατά την έννοια του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ
ή της Διμερούς ΣΑΑ και
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(ζ) την καταγγελία της ΠΣΑΑ ή της Διμερούς ΣΑΑ, βάσει
των διαδικασιών της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4389/2016.
2. Η Διεύθυνση Ελέγχων (ΔΕΛ) ή/και η ΔΟΣ καθορίζει/
ουν επιπρόσθετους κανόνες εγκυρότητας των ΕΑΧ που
υποβάλλονται από τις Αναφέρουσες Οντότητες στην
Ελλάδα, κατά λόγο αρμοδιότητας και σύμφωνα με τις
διεθνείς εξελίξεις επί του θέματος.
3. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στο άρθρο 1 της παρούσας, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται
το Τμήμα Ε’ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών με
άλλες Δικαιοδοσίες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο ενεργεί ως
αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση για την υποδοχή και την
αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της εφαρμογής
της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ.
Η Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ. διενεργεί κατόπιν υπόδειξης της ΔΕΛ
ή/και της ΔΟΣ, κατά λόγο αρμοδιότητας, ηλεκτρονική
διασταύρωση των πληροφοριών από τις υποβληθείσες
Γνωστοποιήσεις και ΕαΧ, προκειμένου να διαπιστωθούν
τυχόν παραλείψεις στην υποβολή των ΕαΧ. Τα αποτελέσματα της διασταύρωσης διαβιβάζονται αρμοδίως από
τη Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ. ως εξής: α) προς το Τμήμα Δ’ της ΔΕΛ τα
αποτελέσματα εκείνα που είναι σχετικά με τις μη υποβληθείσες ΕαΧ από τις Αναφέρουσες Οντότητες Ομίλων
ΠΕ, οι οποίες είναι υπόχρεες για την υποβολή ΕαΧ προς
τις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές και β) προς
το Τμήμα Γ’ της ΔΔΟΣ τα αποτελέσματα εκείνα που είναι
σχετικά με τις μη ληφθείσες ΕαΧ από τις Αναφέρουσες
Οντότητες Ομίλων ΠΕ, οι οποίες είναι υπόχρεες για την
υποβολή ΕαΧ προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές άλλων Δικαιοδοσιών.
4. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στο άρθρο 1 της παρούσας, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται
το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Ελέγχων (ΔΕΛ) της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του,
σχετικά με τη διενέργεια διαβουλεύσεων σε περίπτωση
που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του Τμήματος 6 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του
ν. 4490/2017.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
εδαφίου ε’ της παρ. 2 του Τμήματος 5 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017, ακατάλληλες
διορθώσεις που τυχόν έχουν γίνει από τις τοπικές φορολογικές αρχές, ακυρώνονται, μερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, σύμφωνα με την
ορισθείσα κατά το άρθρο 63 του 4174/2013 διαδικασία.».
III. To άρθρο 2 της απόφασης ΠΟΛ 1184/22.11.2017
(Β’ 4225), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των Εκθέσεων
ανά Χώρα και των Γνωστοποιήσεων
1. Η Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου Πολυεθνικής Επιχείρησης (Ομίλου ΠΕ) ή οποιαδήποτε άλλη
Αναφέρουσα Οντότητα, με φορολογική κατοικία στην
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Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 και
ν. 4490/2017, υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση
ανά Χώρα, για κάθε Φορολογικό Έτος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή του άρθρου 1 της παρούσας, εντός δώδεκα
(12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού
Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για τις
περιπτώσεις των Ομίλων ΠΕ, των οποίων το Φορολογικό
Έτος ξεκινά την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2016, ως προθεσμία υποβολής
ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2017. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας εκ μέρους της φορολογικής αρχής για την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης
υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα από τους υπόχρεους,
η προθεσμία υποβολής για αυτούς παρατείνεται για επτά
(7) εργάσιμες ημέρες από την φορολογική αρχή και επιτρέπει την ομαλή ολοκλήρωση της υποχρέωσης.
Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις των Ομίλων ΠΕ
με φορολογικό έτος μικρότερο των 12 μηνών, το κατώφλι των 750.000.000 ευρώ εφαρμόζεται αναλογικά.
Στην περίπτωση Ομίλου ΠΕ, του οποίου η Τελική Μητρική Οντότητα βρίσκεται σε δικαιοδοσία η οποία έχει ως
κατώφλι το ισοδύναμο των 750.000.000 ευρώ σε όρους
τοπικού νομίσματος, όπως αυτό ίσχυε τον Ιανουάριο
2015 και εφόσον εξαιρείται της υποχρέωσης υποβολής
Έκθεσης ανά Χώρα βάσει του ανωτέρω κατωφλίου στη
δικαιοδοσία αυτή, δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα από Συνιστώσα Οντότητα του
Ομίλου που βρίσκεται σε άλλη δικαιοδοσία, μόνο εκ του
λόγου της διακύμανσης στη νομισματική ισοτιμία.
2. Η υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα γίνεται μέσω
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής Υποβολής των Εκθέσεων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Προϋπόθεση για την υποβολή της Έκθεσης είναι η ηλεκτρονική
έκδοση κωδικών εισόδου από το φυσικό πρόσωπο που
ορίζεται ως Υπεύθυνος Εγγραφής της Αναφέρουσας
Οντότητας. Η έκδοση των κωδικών εισόδου από τους
Υπεύθυνους Εγγραφής ολοκληρώνεται μέχρι την 15η
Δεκεμβρίου 2017 με την αποστολή σχετικού τυποποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένη επιστολή του Ομίλου ΠΕ. Τεχνικές οδηγίες και
λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής και υποβολής των
Εκθέσεων ανά Χώρα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Α.Α.Δ.Ε..
3. Οι Συνιστώσες Οντότητες των Ομίλων ΠΕ υποβάλλουν τις Γνωστοποιήσεις των διατάξεων των παρ. 3 και
4 του Τμήματος II του Παραρτήματος III του Κεφαλαίου
Η’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 και των παρ. 1
και 2 του άρθρου τέταρτου του Μέρους Δεύτερου του
ν. 4490/2017, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του
Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ.
Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή
παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των
Εκθέσεων ανά Χώρα. Κατ’ εξαίρεση, η ως άνω παράταση
(ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017) χορηγείται και για
την υποβολή των Γνωστοποιήσεων, όσον αφορά στο
Φορολογικό Έτος 2017.
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Η υποβολή των ως άνω Γνωστοποιήσεων γίνεται από
την 15η Οκτωβρίου 2019 και εφεξής μέσω ηλεκτρονικής
εφαρμογής που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ,
είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Ομίλου ΠΕ
είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με
κωδικούς «taxisnet». Ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβάλλονται και τυχόν τροποποιητικές Γνωστοποιήσεις.
4. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των Εκθέσεων ανά
Χώρα και των Γνωστοποιήσεων, η αναγραφή της επωνυμίας των Ομίλων ΠΕ αποτυπώνεται στο λατινικό αλφάβητο, εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα μεταγραφής και
μεταγραμματισμού, «transliteration rules», (π.χ. ISO 843).
Στα πεδία όπου υπάρχει ελεύθερο κείμενο (π.χ. Πίνακας 3
του Τμήματος III του Παραρτήματος III του ν. 4170/2013),
το κείμενο υποβάλλεται και στην αγγλική γλώσσα.
5. Ο όρος «Συνδεδεμένα Μέρη» της τρίτης στήλης του
Πίνακα 1 της Έκθεσης ανά Χώρα ερμηνεύεται ως ο όρος
«Συνιστώσες Οντότητες» του Πίνακα 2 της’Εκθεσης ανά
Χώρα.».
IV. Το άρθρο 3 της ΠΟΛ 1184/22.11.2017 (Β’ 4225) παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 570607(7712)
(2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 160, 186, 242,
282 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010),
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28.06.2006)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09.03.1999),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».
5. Τις 81320 και 77909 / 01.12.2016 αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ.Β΄/30.12.2016), με τις
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27.12.2010).
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6. Την Γ.Π.Κ.Μ. οικ.2482/03.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης (ΦΕΚ 708/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09.09.2019).
7. Την 545947(7359)/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί διορισμού του
Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ 705/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09.09.2019).
8. Την οικ. 30110(385)/27.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφή
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε. (ΦΕΚ 390/τ.Β’/10.02.2017).
9. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.
8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα
διοικητικά έγγραφα.
10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Τη μεταβίβαση γενικών αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες
Α) Στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών
Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και
Χαλκιδικής, μεταβιβάζονται οι κάτωθι γενικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
1. Η επιβολή μέτρων, κυρώσεων και προστίμων, που
προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία, πλην αυτών
που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την παρούσα σε
άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.
2. Η ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθειών,
υπηρεσιών, έργων, προγραμματικών, κλπ.), που αφορούν στις υπηρεσίες χωρικής τους αρμοδιότητας, πλην
αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου, απόφαση Συλλογικού Οργάνου ή την παρούσα σε άλλο διοικητικό /
υπηρεσιακό όργανο.
3. Όλες τις αρμοδιότητες του διατάκτη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων,
τη διαχείριση και διάθεση πιστώσεων και την εν γένει
πραγματοποίηση δαπανών όλων των υπηρεσιών της
οικείας Μητροπολιτικής / Περιφερειακής Ενότητας.
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4. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η εισήγηση του προϋπολογισμού των υπηρεσιών αρμοδιότητας τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά
αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση εξέλιξης αυτού.
5. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι εισηγήσεις για τα «επιχειρησιακά προγράμματα» στα οποία
εντάσσεται / συμμετέχει η Μητροπολιτική / Περιφερειακή τους Ενότητα προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα
λοιπά αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων,
πλην αυτών που ανατίθενται με την παρούσα σε άλλο
διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.
6. Η έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας/ άσκησης επαγγέλματος, παροχής υπηρεσιών, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ Ε.Κ,
όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/
2010, όπου προβλέπεται και εφόσον δεν ανατίθενται
με διάταξη νόμου ή την παρούσα σε άλλο διοικητικό /
υπηρεσιακό / συλλογικό όργανο.
7. Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση, για υποθέσεις χωρικής τους αρμοδιότητας.
8. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και
λοιπά Συλλογικά Όργανα / Επιτροπές της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Ο καταλογισμός / η είσπραξη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
10. Η είσπραξη των εσόδων χωρικής τους αρμοδιότητας.
11. Η συγκρότηση επιτροπών, κλιμακίων ή ομάδων
εργασίας και ο ορισμός μελών αυτών, προερχομένων
από υπαλλήλους υπηρεσιών ή / και λοιπούς φορείς της
Μητροπολιτικής / Περιφερειακής τους Ενότητας.
12. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.
13. Η εποπτεία και η μέριμνα της ομαλής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Μητροπολιτικής / Περιφερειακής
τους Ενότητας.
14. Η συμμετοχή των Προϊσταμένων και υπαλλήλων
τους σε εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά προγράμματα,
σεμινάρια κλπ. στο εσωτερικό.
15. Ο ορισμός υπαλλήλων του Γραφείου τους ως υπεύθυνων για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, την επικύρωση
αντιγράφων και τη διακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού
χαρακτήρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμου.
Β) Στον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης παρέχεται εξουσιοδότηση
υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» για:
1. Τη μετακίνηση εντός / εκτός έδρας στο εσωτερικό
των υπαλλήλων που υπηρετούν στο γραφείο του.
2. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των
υπαλλήλων του Γραφείου του.
Γ) Στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών
και Χαλκιδικής, παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», για:
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1. Τη μετακίνηση εντός / εκτός έδρας στο εσωτερικό
των υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία τους.
2. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό
των Προϊσταμένων και υπαλλήλων των Γραφείων της
Νομικής Υπηρεσίας, των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, των Τμημάτων Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων, των Γραφείων Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής
Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) και λοιπών
Γραφείων, χωρικής τους αρμοδιότητας.
3. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των
υπαλλήλων του Γραφείου τους.
Άρθρο 2
Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες
Α) Στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Οικονομικών και Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υποδομών και Δικτύων, Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Υγείας, καθώς και Αγροτικής Οικονομίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μεταβιβάζονται
οι κάτωθι γενικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
1. Η επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων που
αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες / Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του τομέα ευθύνης
τους, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή
την παρούσα σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.
2. Η ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθειών,
υπηρεσιών, έργων, προγραμματικών κλπ.), που αφορά
στις υπηρεσίες Έδρας, σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες / Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του τομέα
ευθύνης τους, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη
νόμου, απόφαση Συλλογικού Οργάνου ή την παρούσα
σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.
3. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η εισήγηση του προϋπολογισμού των υπηρεσιών αρμοδιότητας τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση
αυτού, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή
την παρούσα σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.
4. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι εισηγήσεις για «επιχειρησιακά προγράμματα» στα οποία
εντάσσεται / συμμετέχει η υπηρεσία του τομέα ευθύνης
τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση
υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την παρούσα
σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.
5. Η έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας / άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών, αρμοδιότητάς
τους, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ Ε.Κ, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010, όπου προβλέπεται και αφορούν
σε υπηρεσίες Έδρας, και δεν ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την παρούσα σε άλλο διοικητικό /υπηρεσιακό/
συλλογικό όργανο.
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6. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και
λοιπά Συλλογικά Όργανα / Επιτροπές της Π.Κ.Μ., πλην
αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την παρούσα
σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.
7. Η συγκρότηση επιτροπών / κλιμακίων ή ομάδων
εργασίας για δραστηριότητες των υπηρεσιών του τομέα ευθύνης τους, καθώς και τον ορισμό μελών αυτών
προερχομένων από υπηρεσίες περισσοτέρων της μίας
Περιφερειακής / Μητροπολιτικής Ενότητας ή/και λοιπούς φορείς της Π.Κ.Μ. ή από μία Περιφερειακή / Μητροπολιτική Ενότητα και φορέα άλλης Περιφερειακής /
Μητροπολιτικής Ενότητας, πλην αυτών που ανατίθενται
με διάταξη νόμου ή την παρούσα σε άλλο διοικητικό /
υπηρεσιακό όργανο.
8. Τα έγγραφα προς Υπηρεσίες, Πολίτες, Υπουργεία,
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κλπ.
9. Η συμμετοχή των υπαλλήλων του γραφείου τους σε
εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια
κλπ. στο εσωτερικό.
10. Ο ορισμός υπαλλήλων του Γραφείου τους ως υπεύθυνων για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, την επικύρωση
αντιγράφων και τη διακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού
χαρακτήρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμου.
Β) Στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Οικονομικών και Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υποδομών και Δικτύων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υγείας, καθώς και Αγροτικής Οικονομίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», για:
1. Τη μετακίνηση εντός / εκτός έδρας στο εσωτερικό
των υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία τους.
2. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των
υπαλλήλων του Γραφείου τους.
Άρθρο 3
Εκτελεστικός Γραμματέας
Α) Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μεταβιβάζονται οι κάτωθι γενικές
αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
1. Η συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας και
τον ορισμό μελών αυτών, προερχομένων από υπαλλήλους υπηρεσιών διαφορετικών Γενικών Διευθύνσεων
από περισσότερες της μίας Μητροπολιτικής / Περιφερειακές Ενότητες, ή /και υπηρεσιών που δεν υπάγονται
σε μία Γενική Διεύθυνση ή/και λοιπών φορέων.
2. Η σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου από μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου,
υπαλλήλους της περιφέρειας, υπαλλήλους του δημόσιου
τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων
της περιφέρειας, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας τους.
3. Η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, εφόσον η συγκρότησή τους δεν ανατίθεται από νόμο σε άλλα όργανα.
4. Ο καθορισμός λειτουργίας υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί 24ώρου βάσεως (εξαι-
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ρέσιμες και Κυριακές), πλην αυτών οι οποίες καθορίζονται από άλλη διάταξη νόμου.
5. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια κ.λπ. του εσωτερικού των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των Προϊσταμένων των
Αυτοτελών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., των Προϊσταμένων
και υπαλλήλων που υπηρετούν στο Γραφείο Περιφερειάρχη και στο Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα καθώς
και η έγκριση συμμετοχής όλων των Προϊσταμένων και
υπαλλήλων της Π.Κ.Μ σε εκπαιδευτικά / επιμορφωτικά
προγράμματα / σεμινάρια του εξωτερικού.
Β) Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», για:
1. Την απόφαση μετακίνησης εντός/εκτός έδρας στο
εσωτερικό των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Υπηρεσιών, της Νομικής Υπηρεσίας
Έδρας, καθώς και των ιδιωτών που εκτελούν εργασίες
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Τη μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό, των
υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών και της Νομικής
Υπηρεσίας Έδρας, που μετακινούνται εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό
των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Γραφείο Περιφερειάρχη και στο Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Τη μετακίνηση εκτός έδρας στο εξωτερικό όλων των
Προϊσταμένων και υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των ιδιωτών που εκτελούν
εργασία αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των Προϊσταμένων και υπαλλήλων του Γραφείου Περιφερειάρχη
και του Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα, καθώς και
των Προϊσταμένων των Αυτοτελών Υπηρεσιών.
Άρθρο 4
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών
Στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», ως ακολούθως:
Α) Στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τη μετακίνηση εντός / εκτός έδρας στο εσωτερικό
των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και των Τμημάτων που
υπάγονται απευθείας στη Γενική τους Διεύθυνση, των
υπαλλήλων των τμημάτων αυτών και των υπαλλήλων
του Γραφείου τους.
2. Τη μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό, των Προϊσταμένων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και των υπαλλήλων της Γενικής τους Διεύθυνσης, που μετακινούνται
εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των
Προϊσταμένων των Διευθύνσεών και των Τμημάτων που
υπάγονται απευθείας στη Γενική τους Διεύθυνση, των
υπαλλήλων των τμημάτων αυτών και των υπαλλήλων
του Γραφείου τους.
Β) Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Αυτοτελών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, για:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3475/16.09.2019

1. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας των Προϊσταμένων υφιστάμενων υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτών.
2. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας Προϊσταμένων υφιστάμενων υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτών.
Άρθρο 5
Ειδικές - Τελικές διατάξεις
1) Τα αναφερόμενα στην παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ισχύει σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας
ή κωλύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές
τους. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος και
των νόμιμων αναπληρωτών τους, η παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής παρέχεται στις υπηρεσίες Έδρας και
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα ιεραρχικά
ανώτερα αυτών διοικητικά όργανα, ενώ στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών
και Χαλκιδικής στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
2) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση,
να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά
ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και δύνανται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή σχετικές
αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα θέματα
αυτά.
3) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η οικ.
30110(385)/27.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 390/τ.Β’/10.02.2017), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 243018(3917)/
16.06.2017 (ΦΕΚ. 2187/τ.Β΄/27.06.2017) και οικ. 241582
(3104)/17.05.2018 (ΦΕΚ 2323/τ.Β΄/20-06-2018) όμοιες
αποφάσεις του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Ι

Αριθμ απόφ. 1233
(3)
Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης Επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, εργασίας υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μονίμου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και
Ι.Δ.Ο.Χ. του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» για το έτος 2019.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/τ.Α’/28-3-2017).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ
115/τ.Α’/7-8-2017).
3. Την 66743/31-12-2018 απόφαση της Διοικήτριας
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
(ΑΔΑ ΩΙ2Ο469Η2Ξ-ΖΨΦ) «Περί κατανομής ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών,
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών
Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων».
4. Την 66751/31-12-2018 απόφαση της Διοικήτριας
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
(ΑΔΑ: Ω752469Η2Ξ-ΔΞΓ) «Περί κατανομής ανά Νοσοκομείο για το έτος 2019, υπερωριακής, νυκτερινής, και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μονίμου προσωπικού
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων».
5. Το γεγονός ότι τα ποσά που προβλέπονται στις παραπάνω αποφάσεις της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, βρίσκονται εντός
των ορίων των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του
Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας έτους 2019.
6. Το γεγονός ότι το Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, λειτουργεί σε 24ωρη βάση και συνεπώς
απαιτείται παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας
εξαιρέσιμων ημερών, καθώς επίσης και υπερωριακής
εργασίας, ανάγκη που καθίσταται επιτακτικότερη λόγω
των σημαντικότατων ελλείψεων σε προσωπικό.
7. Την από 31-01-2019 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης
Οικονομικού του Νοσοκομείου, όπως αυτή εγκρίθηκε
κατά την 3η/07-3-2019 (θέμα 41) Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 άρθρο 7, παρ. 9, εδ. 6,
με το οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή
Διοικητή του Νοσοκομείου, αποφασίζει και εγκρίνει:
Α. την εφημεριακή απασχόληση καθημερινών, αργιών
και εξαιρέσιμων ημερών του Επιστημονικού Προσωπικού (Φαρμακοποιών, Βιοχημικών, Ψυχολόγων, Χημικών)
συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για εφημερίες
ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας με ώρες 5.984
και ετήσιο κόστος 162,000 € κατά το έτος 2019.
Β. την αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του
μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και
Ι.Δ.Ο.Χ., πλην Ιατρών κάθε κατηγορίας, καθώς επίσης
την αποζημίωση για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες
και κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας
του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και
Ι.Δ.Ο.Χ., πλην Ιατρών, κάθε κατηγορίας συνολικά 710 ατόμων, με 420.038 ώρες απασχόλησης και ετήσιο κόστος
920.000,00 €.
Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει ανά εξάμηνο τα όρια που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας και η εφημεριακή απα-
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σχόληση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ανά εξάμηνο
τα όρια που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις
(1) και (2) σχετικά.
Η παρούσα ισχύει από 1/1/2019, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/
7-8-2017).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βούλα, 30 Αυγούστου 2019
Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια
ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ
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