
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.70849/
ΦΝ393/2017 απόφασης «Καθορισμός και σήμαν-
ση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύ-
ρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και 
των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποί-
ες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας» 
(Β΄ 3769).

2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 78/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου.

3 Έγκριση απασχόλησης προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις 
νυχτερινές και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριό-
τητας Ανακύκλωσης και Κίνησης Οχημάτων της 
Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ., Περιβάλλοντος και Καθαριό-
τητας του Δήμου Αλεξάνδρειας για το Α΄ εξάμηνο 
του έτους 2022.

4 Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου 
Σπατών Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» για το 2022.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του 
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπατών Αρτέμι-
δος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» για το 2022, για μια υπάλληλο 
κλάδου ΔΕ Δημοσιογράφων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 323009 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.70849/

ΦΝ393/2017 απόφασης «Καθορισμός και σή-

μανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παρα-

πλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρό-

μων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις 

οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφο-

ρίας» (Β΄ 3769).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του 

ν. 4388/2016 (Α΄ 93) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 28 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτι-
κών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης 
και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και 
ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 222).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3) Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 121).

4) Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

5) Την υπ’ αρ. 309/2021 απόφαση «Ανάθεση καθηκό-
ντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών στο Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ 772 ).

6) Την υπό στοιχεία ΔΝΣ/γ/οικ.70849/ΦΝ393/2017 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κα-
θορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται 
παραπλεύρως και ενναλακτικά των αυτοκινητοδρόμων 
και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επι-
βάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας» (Β΄ 3769).

7) Το υπό στοιχεία ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Β/Γ/Φ4/5524/
11.7.2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων 
Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση 
Παραχώρησης στο οποίο επισυνάπτονται προτεινόμε-

νες τροποποιήσεις σχετικά με την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/
οικ.70849/ΦΝ393/2017 (Β΄ 3769) απόφαση.

8) Τα υπό στοιχεία ΝΟ/ΟΛ/00/07/58/οικ.12780/
22.10.2019 και ΝΟ/ΟΛ/00/07/58/13289//26.11.2019 
έγγραφα της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και 
Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβα-
ση Παραχώρησης, η οποία συμφωνεί με τις ανωτέρω 
τροποποιήσεις, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.70849/
ΦΝ393/2017 (Β΄3769) απόφασή μας ως ακολούθως:

α) Καθορίζουμε, επιπλέον της ανωτέρω απόφασης, 
τις παρακάτω οδούς και τμήματα οδών στα οποία επι-
βάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας στα μηχανοκίνητα 
οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του 
ν. 4388/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 28 του ν. 4439/2016, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΟΔΟΥ

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, (ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 
ΚΑΙ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.5Τ

ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

Αγ. Τριάδος - Ζιούβα - 
Παπαναστασίου - Εθν. 

Αντιστάσεως
259.1.1

Συμβολή Ολυμπίας 
Οδού και Οδού Αγ. 

Τριάδος
259.1.2

Συμβολή Εθν. 
Αντιστάσεως και Γ. 

Παπανδρέου

Γεωργίου Παπανδρέου 259.1.2
Συμβολή Εθν. 

Αντιστάσεως και Γ. 
Παπανδρέου

259.1.3
Παλαιά Εθνική Οδός 

ΕΟ8 (Κορίνθου- 
Πατρών)

Επαρχιακή Οδός Σικυώνας - 
Νεμέας 239.6.1

Συμβολή Ολυμπίας 
Οδού και Επ. Οδό 

Συκιώνας - Νεμέας
239.6.2

Παλαιά Εθνική Οδός 
ΕΟ8 (Κορίνθου - 

Πατρών)

Επαρχιακή Οδός 
Ξυλοκάστρου - Τρικάλων 239.5.1

Συμβολή Ολυμπίας 
Οδού και Επ. Οδό 

Ξυλοκάστρου - 
Τρικάλων

239.5.2
Παλαιά Εθνική Οδός 

ΕΟ8 (Κορίνθου - 
Πατρών)

Κάθετη Οδός του Α/Κ 
Νέας Περάμου 242.6.3

Συμβολή με νότιο 
παράπλευρο 

Ολυμπίας Οδού
242.6.6

Συμβολή με Παλαιά 
Εθνική Οδό ΕΟ8

(Κορίνθου - Πατρών)

ΠΕΟ Κορίνθου - Πατρών 
(ΕΟ8) 261.1.1

Διασταύρωση 
Παλαιάς Εθνικής
Οδού 8 (Πάχη)

260.1.2
Κλάδος εισόδου 

αυτοκινητόδρομου
προς Αθήνα

Η απαγόρευση της διέλευσης στα ανωτέρω τμήματα του οδικού δικτύου το οποίο χρησιμοποιείται παραπλεύρως 
και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους 
άνω των 3,5 τόνων, επιβάλλεται για λόγους οδικής ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της σωματικής ακεραιότη-
τας των χρηστών των οδών αυτών καθώς και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθμισης του εγγύς οικιστικού 
περιβάλλοντος, όπως και της έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδοστρώματος του οδικού δικτύου.

β) Διορθώνουμε στον παράπλευρο Α/Δ ΠΑΘΕ τον κωδικό διασταύρωσης 191.4.1, ο οποίος αφορά στο τέλος του 
οδικού τμήματος, ως προς τη χιλιομετρική του θέση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΟΔΟΥ

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε65 ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ 
ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.5Τ

ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

Παράπλευρο Α/Δ ΠΑΘΕ 192.5.1

ΕΟ Λιβαδειάς - Λαμίας 
(Α/Κ Μπράλου) και την 
ΕΟ Αθηνών - Θεσ/νίκης 

Νο1

191.4.1

Κάτω Διάβαση περί 
τη ΧΘ 213+100 του 
Αυτοκινητοδρόμου 

ΠΑΘΕ

γ) Εξαιρούμε τις παρακάτω οδούς και τμήματα οδών, στα οποία είχε επιβληθεί με την ανωτέρω απόφαση απαγό-
ρευση κυκλοφορίας, τροποποιώντας αντίστοιχα τους σχετικούς σε αυτήν πίνακες ως εξής:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΟΔΟΥ

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΦΕΚ Β΄ 3769/2017

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.5Τ

ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

Εθνική Οδός Αντίρριο -
Ιωάννινα (ΕΟ5)

220.3.1 Roundabout Α/Κ 
Αντιρρίου 220.3.2 Εθνική Οδός Ιτέα -

Αντίρριο

219.3.1 Οδός προς
Ευηνοχώρι 218.4.1 Roundabout Α/Κ

Μεσολογγίου

218.4.1 Roundabout Α/Κ
Μεσολογγίου 218.4.2 Ισόπεδος κόμβος με

Οδό Ναυπάκτου

218.1.2 Roundabout
Κεφαλόβρυσο 218.1.1 Roundabout Α/Κ

Χαλικίου

201.6.1
Επ. Οδός 

Ζευγαρακίου - Κάτω 
Μακρυνούς

201.6.2
Επ. Οδός 

Αγγελοκάστρου -
Κλεισορρευμάτων

201.1.1 Επ. Οδός Καλυβίων -
Γέφυρας Σπολάιτας 201.1.2

Επ. Οδός 
Χαλκιόπουλου -

Στράτου

201.1.3 Επ. Οδός Αστακού -
Μπαμπίνης 201.1.4 Επ. Οδός Λεπενούς -

Όχθιας

200.2.3 Επ. Οδός Κατούνας -
Κουβαρά 200.2.1 Roundabout Α/Κ 

Κουβαράς

186.4.1 Κυκλικός Κόμβος 
Αμφιλοχίας 186.4.2

Ισόπεδος κόμβος με 
Κάθετο Κλάδο Α/Κ

Αμφιλοχίας

149.2.2 Επ. Οδός Ιωαννίνων -
Δερβιζιανών 134.6.1 Επ. Οδός Ιωαννίνων -

Πέντε Πηγαδιών

Επ. Οδός 
Πέντε Πηγάδια - Καμπή

149.6.1 Roundabout ΗΜΚ
Αμμότοπου 149.6.2 Διακλάδωση

Αμμοτόπου

149.4.1 Επ. Οδός Βαρλαάμ -
Τερόβου 149.2.1 Roundabout Κάθετης

Οδού Α/Κ Τέροβου
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΟΔΟΥ

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΩΣ Α/Κ ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ Β΄ 3769/2017

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.5Τ

ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

Οδός Χαριλάου 
Τρικούπη 244.3.4 Οδός Ελαιών 244.3.5 Οδός Τατοΐου

Αριστερός Παράπλευρος
Α/Δ ΑΘΕ 244.3.13 Λεωφόρος Κρυονερίου 244.3.17 Είσοδος κλάδου Α/Κ 

Μπογιατίου

ΠΕΟ Αθηνών -
Θεσσαλονίκης 244.1.6 Roundabout 

Μαλακάσας 244.1.8 Κάθετη Οδό Α/Κ 
Μαλακάσας

Οδός Μαλακάσας -
Αυλώνας 244.1.7 Κάθετη Οδό Α/Κ 

Μαλακάσας 244.1.9 Ισόπεδος κόμβος με 
Κάθετη οδό

Οδός Αυλώνα -
Α/Κ Οινοφύτων

227.6.3 Ισόπεδος κόμβος με 
Κάθετη οδό 227.6.1 Κάθετη Οδός Α/Κ 

Οινοφύτων

227.6.2 Κάθετη Οδός Α/Κ 
Οινοφύτων 227.6.4 Α/Κ Οινοφύτων 

Ισόπεδος Κόμβος

Παράπλευρη Οδός 227.5.4

Διασταύρωση 
με Επ. Οδό 

Νεοχωρακίου -
Σχηματαρίου

227.5.2 Κάθετη Οδός Α/Κ 
Οινόης

Δεξιός Παράπλευρος 
Α/Δ ΑΘΕ

227.3.2 Κάθετη Οδός ΗΜΚ 
Σχηματαρίου (Β) 227.3.5 Κάθετη Οδός ΗΜΚ 

Σχηματαρίου (Α)

193.5.3 Round About Α/Κ 
Καμ. Βούρλων (Ανατ.) 193.5.4

Διασταύρωση Α/Κ 
Καμένων Βούρλων

(Δυτικά)

208.1.8 Συμβολή με οδό προς 
Αρκίτσα 208.1.7 Κάθετη Οδός Α/Κ 

Αρκίτσας

Αριστερός Παράπλευρος 
Α/Δ ΑΘΕ

227.3.1 Κάθετη Οδός ΗΜΚ 
Σχηματαρίου (Β) 227.3.4 Κάθετη Οδός ΗΜΚ 

Σχηματαρίου (Α)

226.3.1 Ενωτική Οδός Θήβας - 
Α/Δ ΑΘΕ 226.3.5 Κάθετη Οδός Άνω 

Διάβαση ΑΘΕ

Εθνική Οδός Χαλκίδας -
Θηβών 226.4.3 Αριστερός 

Παράπλευρος Α/Δ ΑΘΕ 226.4.4
Διασταύρωση 

με Επ. Οδό Άρματος - 
Τανάγρας

Εθνική Οδός Θηβών -
Λιβαδειάς (ΕΟ 3) 224.4.1 Επαρχιακή Οδός 

Θήβας - Θερμοπυλών 224.4.2
Επαρχιακή Οδός 

Αγ. Γεωργίου - 
Αγ. Άννας

Εθνική Οδός Λιβαδειάς -
Λαμίας (ΕΟ 3) 224.1.1 Κάθετη Οδός προς 

Λειβαδιά 207.5.1 Κάθετη Οδός προς 
Παρόριο

Παράπλευρη Οδός 227.5.1 Κάθετη Οδός Α/Κ 
Οινόης 227.6.2 Κάθετη Οδός Α/Κ 

Οινοφύτων

Παράπλευρη Οδός 227.5.2 Κάθετη Οδός Α/Κ 
Οινόης 227.6.1 Κάθετη Οδός Α/Κ 

Οινοφύτων
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΟΔΟΥ

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ ΕΩΣ Α/Κ ΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ Β΄ 3769/2017

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.5Τ

ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

Παράπλευρο Α/Δ ΑΘΕ 192.6.1 Κλάδος του ΗΜΚ 
Σκάρφεια 192.6.3 Τοπική Οδός προς τον 

οικισμό Αγ. Σεραφείμ

ΕΟ Αθηνών - 
Θεσ/νίκης Νο1 192.3.8 Κλάδος έξοδου από το 

Λιμάνι της Στυλίδας 192.4.4
Συνδετήρια οδός προς 

Α/Κ Στυλίδας -
Καραβόμυλος

Κλάδος εξόδου 
από τον Α/Δ ΑΘΕ 192.3.2

Κλάδος εξόδου του Α/Κ 
Αγ. Μαρίνας από τον 

αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ 
με κατεύθυνση προς

Θεσσαλονίκη

192.3.9
Επ. Οδός 

Αγίας Μαρίνας 
(Α/Κ Αγ. Μαρίνας)

Παλαιά Εθνική Οδός 
Aθηνών - Θεσ/νίκης 192.3.1

Οδός πρόσβασης 
στη ΒΙΠΕ Λαμίας 
(Είσοδος ΒΙΠΕ)

-----
Συμβολή με επαρχιακή 
οδό Στιλύδος - Δίβρης 

(όριο ΒΙΠΕ Λαμίας)

ΕΟ Αθηνών - 
Θεσ/νίκης No1 192.3.2

Κλάδος εξόδου του 
Α/Κ Αγ. Μαρίνας από 

τον αυτοκινητόδρομο 
ΠΑΘΕ με κατεύθυνση 

προς Θεσσαλονίκη

193.3.1

Κλάδος εισόδου 
του ΗΜΚ Ραχών στον 

Αυτοκινητόδρομο 
ΠΑΘΕ με κατεύθυνση 

προς Θεσ/νίκη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΟΔΟΥ

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, (ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 
ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ Β΄ 3769/2017
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.5Τ

ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου, 
Ιερά Οδός και Ηρώων 

Πολυτεχνείου
243.5.3

Συμβολή Ολυμπίας 
Οδού με την Ιερά Οδό 
(Περιοχή Ελευσίνας)

243.5.1 Περιφερειακή Αιγάλεω

Ολυμπία Οδός / 
ΕΟ Αθηνών - Κορίνθου 243.5.5 Οδός Θηβών (Περιοχή 

Ελευσίνας) 243.5.3 Ιερά Οδός (Περιοχή 
Ελευσίνας)

Βόρειος παράπλευρος 
Ολυμπίας οδού 259.2.6

Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου -
Σ.Σ. Νεμέας (ΠΕΟ 7) 

Νεμέας (ΠΕΟ 7)
259.2.1 Παράκαμψη Κορίνθου 

ΕΟ8α

Λεωφόρος Δημοκρατίας 243.5.2 ΠΕΟ Αθηνών - 
Κορίνθου 243.5.6 Οδός Μεγαρίδος

Οδός Μεγαρίδος 243.5.6 Λεωφόρος 
Δημοκρατίας 243.5.7 Οδός Αγ. Γεωργίου

Οδός Αγ. Γεωργίου 243.5.7 Οδός Μεγαρίδος 243.5.8 Λεωφόρος Νάτο

Λεωφόρος Νάτο 243.5.8 Οδός Αγ. Γεωργίου 243.5.10 Λεωφόρος Φυλής

ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου 
(ΕΟ8) 243.5.5 Θηβών και Ολυμπία 

Οδός 242.6.2
Παλαιά Εθνική Οδός 

ΕΟ 8 με Επαρχιακή οδό 
Μεγάρων Περαχώρας
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Η άρση της απαγόρευσης στα ανωτέρω τμήματα του 
οδικού δικτύου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 
διασφαλιστεί από αυτά η απρόσκοπτη πρόσβαση προς 
τους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας κυκλοφο-
ρίας, καθώς και για να γίνει δυνατή η πρόσβαση βαρέων 
οχημάτων σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής τους.

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, 12 Noεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 145077 (2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 78/2021 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω-

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

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

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 
του ν. 4313/2014.

5. 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.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2013 (Α’ 133).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης  - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

8. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).

9. Την υπ’ αρ. 15869/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την υπ’ αρ. οικ.47601/17682/14.6.2017 (Β΄ 2056, 
ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δι-
καιώματος υπογραφής.

11. Το υπ’ αρ. 15109/13.5.2013 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 υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αρ. οικ. 47870/39280/10.9.2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση αρμοδι-
ότητας 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».

14. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.9.2013 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαί-
ους χώρους λιμένων».

15. Την υπ’ αρ. οικ. 22769/12259/19.3.2015 (ΑΔΑ: 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση αρμο-
διότητας 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».

16. Την υπ’ αρ. οικ.41663/10866/1.6.2020 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας».

17. Το υπ’ αρ. 140429/9.11.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, 
όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ. 
78/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Χαϊδαρίου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
με τα συνημμένα της.

18. Την από τον Ιούλιο του 2021 Τεχνική Κυκλοφοριακή 
Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου, 
η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Χαϊδαρίου με το υπ’ αρ. 15760/10.9.2021 δι-
αβιβαστικό έγγραφο, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ’ αρ. 
23/2021 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις.

19. Την υπ’ αρ. 78/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, για τις υπόψη κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση Κυ-
κλοφοριακών Ρυθμίσεων προκαλείται, ως προς την 
τοποθέτηση των πινακίδων, δαπάνη 70,00 € σε βάρος 
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του προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου, η οποία θα 
καταλογιστεί σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30.7135.0020/21, του 
προϋπολογισμού του έτους 2021, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
18181/21.10.2021 έγγραφο Δήμου Χαϊδαρίου.

και επειδή:
οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Χαϊδαρίου και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την Υποχρεωτική Διακοπή Πορείας, με τοποθέτηση 
Ρυθμιστικών Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 (STOP), επί της 
οδού Αθανασίου Διάκου πριν την διασταύρωσή της με 
την οδό Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Χαϊδαρίου.

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 Χαϊδαρίου σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 
οδοστρώματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη 
και ασφαλής 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 (ΑMEΑ).

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 αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου, βάσει της 
οποίας ελήφθη η εν λόγω Απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσε-
ων (πληροφοριακών, σημάνσεων που βελτιώνουν και 
διευκολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλο-
φορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Noεμβρίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Αριθμ. απόφ. 292 (3)
Έγκριση απασχόλησης προς συμπλήρωση της 

υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις 

νυχτερινές και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες των υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριό-

τητας Ανακύκλωσης και Κίνησης Οχημάτων της 

Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ., Περιβάλλοντος και Καθαρι-

ότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας για το Α΄ εξάμη-

νο του έτους 2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 58 

του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του 

ν. 3584/2007 (Α’ 143).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  2503/1997 

(Α’ 107).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 

(Α’ 176).
5) Την υπ’ αρ. 12155/28.12.2017 απόφαση του Συντο-

νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
«Έγκριση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης 
εργασίας και καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία, όλες τις 
ημέρες της εβδομάδος, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Κίνησης 
Οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς και λειτουρ-
γίας αυτού, με διακεκομμένο ωράριο» (Β΄ 128/2018).

6) Το υπ’ αρ. 18881/5.10.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Υ.ΔΟΜ. Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, στο οποίο καταγράφονται και αναλύο-
νται λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους υφίσταται 
επιτακτική ανάγκη έγκρισης απασχόλησης προς συ-
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
κατά τις νυχτερινές και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες των υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης και Κίνησης Οχημάτων της Διεύθυνσης 
Υ.ΔΟΜ., Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου 
Αλεξάνδρειας για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2022.

7) Το γεγονός ότι βάσει του υπ’ αρ. 18881/5.10.2021 
ανωτέρω εγγράφου της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ. Περιβάλ-
λοντος και Καθαριότητας διαπιστώνονται οι ειδικές και 
επείγουσες ανάγκες απασχόλησης προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις νυ-
χτερινές και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλω-
σης και Κίνησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ., Πε-
ριβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας 
για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2022, όπως μεταξύ άλλων 
ενδεικτικά αναφέρονται:

- Η άμεση και έγκαιρη αποκομιδή των αστικών απορ-
ριμμάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και για την 
προάσπιση της δημόσιας υγείας απαιτείται να γίνεται 
καθημερινά και συστηματικά ήτοι από τις πρώτες πρω-
ινές ώρες έως αργά το βράδυ διότι:

α) Οι αποστάσεις που διανύουν τα απορριμματοφόρα 
από την μία δημοτική κοινότητα στην άλλη είναι μεγά-
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λες και ως εκ τούτου απαιτείται και μεγαλύτερος χρόνος 
για την κάλυψη των αποστάσεων και επειδή τα αστικά 
απορρίμματα μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Γιαννιτσών που 
είναι χρονοβόρος διαδικασία.

β) Ο αριθμός των διαθέσιμων απορριμματοφόρων δεν 
είναι επαρκής με αποτέλεσμα ορισμένα να εκτελούν δι-
πλοβάρδιες (με το απαραίτητο προσωπικό).

- Η μείωση του προσωπικού λόγω κινητικότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων με τον ν. 4440/2016 δημιουργούν 
την ανάγκη εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες τόσο του 
προσωπικού αλλά και των απορριμματοφόρων τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

- Κατά τη θερινή περίοδο αυξάνεται ο όγκος των αστι-
κών απορριμμάτων όλο το 24ώρο, όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας οπότε απαιτείται άμεση περισυλλογή αυτών.

- Στον Δήμο μας και μάλιστα στο κέντρο της πόλης 
της Αλεξάνδρειας ειδικότερα τις Κυριακές και τις αργίες 
παρατηρείται αύξηση και συσσώρευση των απορριμμά-
των που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.

- Τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες ή 
άλλα παρεμφερή εποχιακά γεγονότα απαιτούν την ανά-
γκη για άμεσο καθαρισμό των χώρων του δήμου ως εκ 
τούτου επιβάλλεται η λειτουργία της υπηρεσίας καθα-
ριότητας σε οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου καθώς και 
τις Κυριακές και τις αργίες.

8) Την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Καθαριό-

τητας Ανακύκλωσης και Κίνησης Οχημάτων της Διεύ-
θυνσης Υ.ΔΟΜ., Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

9) Το υπ’ αρ. 22039/9.11.2021 έγγραφο του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

10) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
ως άνω απασχόληση θα ανέλθει για τους μόνιμους υπαλ-
λήλους συνολικά στο ποσό των 4.790,00 ευρώ, θα προ-
βλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξάνδρειας 
έτους 2022 και θα καλυφθεί από τον Κ.Α: 02.20.6011 και 
η δαπάνη για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ ανέρχεται στο ποσό 
των 4.335,00 ευρώ, θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2022 και θα καλυφθεί 
από τον Κ.Α: 02.20.6021, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις νυχτε-
ρινές και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης 
και Κίνησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ., Περιβάλ-
λοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας που 
λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες της 
εβδομάδος, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 12155/28.12.2017 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(Β΄ 128/2018) για το Α΄ εξάμηνο του 2022, ως εξής:

Α/Α Υπηρεσία Ειδικότητα Αριθμός 
Υπαλλήλων

Προτεινόμενες ώρες προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής

Νυχτερινή εργασία
(22:00-6:00)

Κυριακές και εξαιρέσιμες 
(ημερήσια και νυχτερινή)

1

Τμήμα 
Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης 
και Κίνησης 
Οχημάτων

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας
(11 Μόνιμοι 
4 Ι.Δ.Α.Χ.)

15 1.500
(15 υπηρ.* έως 100)

1.500
(15 υπηρ.* έως 100)

ΔΕ Εποπτών 
καθαριότητας
(1 Μόνιμος)

1 100
(1 υπηρ.* έως 100)

100
(1 υπηρ.* έως 100)

ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων ή
ΔΕ Οδηγών Φορτηγών
(3 Μόνιμοι 
3 Ι.Δ.Α.Χ.)

6 600
(6 υπηρ.* έως 100)

600
(6 υπηρ.* έως 100)

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργων
(1 Μόνιμος
2 Ι.Δ.Α.Χ.)

3 300
(3 υπηρ.* έως 100)

300
(3 υπηρ.* έως 100)

ΔΕ Οδηγών 
αυτοκινήτων
(2 Ι.Δ.Α.Χ.)

2 200
(2 υπηρ.* έως 100)

200
(2 υπηρ.* έως 100)

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη που θα ανέλθει για τους μόνιμους υπαλλήλους 
συνολικά στο ποσό των 4.790,00 ευρώ, θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 
2022 και θα καλυφθεί από τον Κ.Α:.02.20.6011 και δαπάνη για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ που ανέρχεται στο ποσό των 
4.335,00 ευρώ, θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2022 και θα καλυφθεί από 
τον Κ.Α: 02.20.6021.
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει για τη χρονική περίοδο έως 
30.6.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αλεξάνδρεια, 11 Noεμβρίου 2021 

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 119 (4)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου 

Σπατών Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» για το 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 

του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), που αφορούν στις αρμοδιότητες 
του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των» (Α΄ 114), περί της υποχρεωτικής δημοσίευσης των 
κανονιστικών αποφάσεων σε μια ημερήσια ή εβδομα-
διαία τοπική εφημερίδα.

4. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και του 
άρθρου 49 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς 
και των Δ.Ε.ΚΟ. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και 
άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α΄ 176).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν.  4147/2013 «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 98), περί δημοσίευσης των απο-
φάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας.

7. Το γεγονός ότι το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. δεν επαρ-
κεί για να ανταπεξέλθει εντός ωραρίου στον αυξημένο 

όγκο εργασιών που απαιτούνται προκειμένου να δια-
σφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Α.Ο 
από την ίδια την αποστολή του, που είναι η εξασφάλιση 
της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν 
σε αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους τους, η 
ανάπτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστι-
κού αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού καθώς και 
το γεγονός ότι ετησίως πραγματοποιούνται αθλητικές 
εκδηλώσεις ώρες απογευματινές και Σαββατοκύριακα. 
Επομένως, απαιτείται υπερωριακή απασχόληση του προ-
σωπικού πέραν των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλη-
σης για έκτακτες εποχικές και απρόβλεπτες υπηρεσιακές 
ανάγκες των υπηρεσιών κατά το έτος 2022.

8. Την από 15.11.2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπη-
ρεσίας, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση από 
1.1.2022 έως 31.12.2022, των μόνιμων (πέντε ατόμων), 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(ενός ατόμου) και ορισμένου χρόνου (οκτώ ατόμων των 
υπαλλήλων του Αθλητικού Οργανισμού, οι οποίοι θα 
απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
τους και κατά τις απογευματινές ώρες.

2. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέ-
ρω προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Αθλητικού Οργανισμού και 
ύστερα από σχετική βεβαίωση των αρμοδίων οργάνων.

3. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την υπερωριακή 
απασχόληση θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022, ως ακολούθως:

α) Διοικητικών και Οικονομικών Κ.Α. 10-6012.001: 
2.000,00 € 10-6042.001: 5.000,00 €

β) Αθλητισμού 15-6012.001: 2.000,00 € 15-6042.001: 
2.000,00 € 15-6022.001: 1.000,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σπάτα, 15 Noεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΥΤΡΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 118 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του 

Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπατών Αρτέμι-

δος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» για το 2022, για μια υπάλληλο 

κλάδου ΔΕ Δημοσιογράφων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 

του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), που αφορούν στις αρμοδιότητες 
του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
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ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013 και της 
παρ. 4 του άρθρου 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν. 3463/2006, Α’ 114).

6. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας με αμοιβή για την υπάλληλο του 
Αθλητικού Οργανισμού η οποία θα τηρεί τα πρακτικά 
συνεδριάσεων του Δ.Σ., το οποίο συνεδριάζει και κατά 
τις απογευματινές ώρες λόγω επαγγελματικών υποχρε-
ώσεων των μελών του Δ.Σ. και να καθορίσουμε τις ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης σε 20 το μήνα όπως και ο 
νόμος ορίζει, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για το έτος 
2022, για μία υπάλληλο κλάδου ΔΕ Δημοσιογράφων βαθ-
μού Β η οποία θα απασχοληθεί πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας της και κατά τις απογευματινές ώρες, 
μέχρι την συμπλήρωση είκοσι (20) ωρών μηνιαίως για 
την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω 
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες των υπηρεσιών του Α.Ο και ύστερα από σχετική 
βεβαίωση των αρμοδίων οργάνων.

3. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ως άνω απα-
σχόληση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 
2022 και θα γίνει η σχετική πίστωση στους κατωτέρω 
Κ.Α., ως ακολούθως:

α) Διοικητικών και Οικονομικών Κ.Α. 10-6012.002: 
1.500,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σπάτα, 15 Noεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02056200212210012*
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