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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας απασχόλησης των δύο (2) οδηγών της Προέδρου
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.),
για το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο έτους 2022.

2

Έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

3

Αποδοχή δωρεάς αξίας δεκαπέντε χιλιάδων και
εβδομήντα οκτώ ευρώ (15.078,00 €), της εταιρείας ECOSUN Ε.Π.Ε., προς την Ελληνική Αστυνομία.

4

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ30/Δ5α/57792/
25-02-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα
περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών
οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2022» (Β’ 912).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 316
(1)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας απασχόλησης των δύο (2) οδηγών της Προέδρου
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.),
για το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο έτους 2022.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 115 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 170).
β) Του π.δ. 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (Α΄ 214), δεδομένου
ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα το αναφερόμενο στην
παρ. 1 του άρθρου 122 και στην παρ. 2 του άρθρου 123
του ν. 4831/2001 προεδρικό διάταγμα.

Αρ. Φύλλου 3795

γ) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176).
δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 143).
ε) Του π.δ. 80/2016 «Περί Ανάληψης υποχρεώσεων
από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α΄ 58) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
ζ) Του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α΄ 249) και
η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως διορθώθηκε (Α΄ 126).
2. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ./Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, με υπό
στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).
3. Την υπ’ αρ. 166695/20-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΘ0ΟΡΡΕ6ΘΩ), απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ειδικός Φορέας 1023-401-0000000), σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς.
4. Την υπ’ αρ. 78677/14-06-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με
την οποία η προβλεπόμενη δαπάνη για την παραπάνω
αναφερόμενη υπερωριακή απασχόληση, για το δεύτερο
(Β΄) εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ανέρχεται στο ποσό
των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) και θα βαρύνει τον ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαριασμό εξόδων
2120201001 του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού
Φορέα 1023-401-0000000, οικονομικού έτους 2022,
όπου έχει ήδη προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000.00 €),
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με ποσοστό διάθεσης 90%, διαθέσιμη, δηλαδή, πίστωση
εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (144.000,00 €)
και καλύπτεται από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών και Πληρωμών της
ιδίας Διεύθυνσης, με υπ’ αρ. 77094/09-06-2022 και α/α καταχώρισης υπ’ αρ. 50391/06-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΣΩΟΡΡΕ-ΚΙΩ).
5. Την υπ’ αρ. 78552/14-06-2022 πρόταση της Προέδρου του Ν.Σ.Κ., για την αναγκαιότητα απογευματινής
υπερωριακής απασχόλησης των δύο (2) οδηγών της,
για το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο έτους 2022, καθώς ιδιαίτερες υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν την παρουσία της
Προέδρου του Ν.Σ.Κ. στο γραφείο της, σε υπηρεσιακές
συσκέψεις, σε κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ. κατά τις απογευματινές ώρες, οπότε απαιτείται και η παρουσία και
απασχόληση των οδηγών της, εγκρίνουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας- απασχόλησης για τους δύο (2) οδηγούς της Προέδρου του Ν.Σ.Κ., για το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο του έτους
2022, και ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μέχρι και την 31-12-2022 και μέχρι
είκοσι 20 ώρες τον μήνα για τον καθένα.
Η παρουσία και απασχόληση των οδηγών, κατά τις
απογευματινές ώρες, θα διαπιστώνεται από το βιβλίο
κίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου και θα βεβαιώνεται από την Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
Η συνολική δαπάνη της παραπάνω υπερωριακής εργασίας των οδηγών της Προέδρου του Ν.Σ.Κ. για το χρονικό
διάστημα, που αναφέρεται παραπάνω, ανέρχεται στο
ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) και θα
βαρύνει την πίστωση του ελαχιστοβάθμιου αναλυτικού
λογαριασμού εξόδων 2120201001 του προϋπολογισμού
εξόδων του Ειδικού Φορέα 1023-401-0000000, οικονομικού έτους 2022, όπου έχει ήδη προβλεφθεί και υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ
(160.000,00 €), με ποσοστό διάθεσης 90%, διαθέσιμη,
δηλαδή, πίστωση εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (144.000,00 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 3795/19.07.2022

παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας Κύρωση της
Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για
τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας
στην Εργασία Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄101),
β) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄168),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ε) του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών» (Α΄ 3),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123),
ζ) του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄17).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της
Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 67759
(2)
Έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 102 και της παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της
Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση
Εργασίας» Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και

(3)
Αποδοχή δωρεάς αξίας δεκαπέντε χιλιάδων και
εβδομήντα οκτώ ευρώ (15.078,00 €), της εταιρείας ECOSUN Ε.Π.Ε., προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπ’ αρ. 9007/11/972-Β/13-07-2022 απόφαση
του Προϊστάμενου Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄185), κατ’ εφαρμογή
και των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή
η δωρεά της εταιρείας ECOSUN Ε.Π.Ε. προς την Ελληνική
Αστυνομία, αξίας δεκαπέντε χιλιάδων εβδομήντα οκτώ
ευρώ (15.078,00 €), που αφορά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο όχημα επιβατικό, ECOCAR, μοντέλο City High Speed
150 Premium, καινούργιο.
Ο Προϊστάμενος Κλάδου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
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Αριθμ. Δ30/Δ5α/227254
(4)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ30/Δ5α/57792/
25-02-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και
εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2022»
(Β’ 912).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
δ) Της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57).
ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
η) Του π.δ. 83/09-07-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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θ) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
ι) Της υπ’ αρ. 317/22-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών
και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4338).
ια) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 30 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
ιβ) Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
ιγ) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας και μετονομασία του
σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
ιδ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
ιε) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
ιστ) Την παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016
(Α’ 93), περί απαγόρευσης κυκλοφορίας για τα οχήματα
άνω των 3,5 τόνων στο οδικό δίκτυο παραπλεύρως και
εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας
κυκλοφορίας.
ιζ) Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/5776/04-12-2015 (Α.Α.Π.
253/21-12-2015) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Δικτύων «Χαρακτηρισμός και Αρίθμηση Αυτοκινητοδρόμων».
ιη) Την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ70849/ΦΝ393/
06-10-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες
χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των
αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας
και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας»
(Β΄3769).
ιθ) Την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/
05-03-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό
οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας
κυκλοφορίας» (Β’ 1218).
κ) Το υπό στοιχεία ΛΕ/ΜΚ/00/07/19/197954/
23-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών
«Αίτημα τροποποίησης της υπό στοιχεία Δ30/Δ5α/57792/
25-02-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών κατά τη
διάρκεια του έτους 2022» (Β΄ 912)».
2. Την ανάγκη τροποποίησης της εν θέματι κοινή
υπουργική απόφαση ώστε να μη δυσχεραίνεται η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία και να μην ταλαιπωρούνται
οι πολίτες εξαιτίας του ετήσιου προγραμματισμού εργασιών συντήρησης σε τμήμα του οδικού άξονα Κατερίνης-Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση
της κυκλοφορίας λόγω της θερινής περιόδου. Σύμφωνα
και με την υπό στοιχεία Φ1.1/9115/11-12-2018 απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών), εκτελούνται
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την τρέχουσα περίοδο εργασίες συντήρησης σε διάφορα οδικά τμήματα του αυτοκινητοδρόμου καθώς και
εργασίες ενίσχυσης/ανακατασκευής τεχνικών έργων
(σήραγγα Κατερίνης, Γέφυρα Αλιάκμονα, Άνω διαβάσεις
205R και 206R πλησίον του Α/Κ Μακρύγιαλου, Γέφυρα
185R στον Α/Κ Ν. Εφέσου, Γέφυρες 188 R και 190 R κτλ.)
στο τμήμα του οδικού άξονα Κατερίνης-Θεσσαλονίκης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μετά το Κεφάλαιο Β9 της παρ. 1 της υπό στοιχεία
Δ30/Δ5α/57792/25-02-2022 κοινή υπουργική απόφαση,
προστίθεται Κεφάλαιο Β10 ως εξής: «Β10. Ειδική απαγόρευση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου έως
11 Σεπτεμβρίου 2022: Στη διάρκεια της θερινής περιόδου κάθε Κυριακή έως 11 Σεπτεμβρίου 2022 από ώρα
18:00 έως 23:00, καθώς και τη Δευτέρα 15 Αυγούστου
2022 από ώρα 18:00 έως 24:00, απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκίνητων άνω των 3,5 τόνων επί του

Τεύχος B’ 3795/19.07.2022

Αυτοκινητοδρόμου Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι),
στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από τα
διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291) μέχρι τον κόμβο
Κλειδιού (Χ.Θ.471+470).
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία
Δ30/Δ5α/57792/25-02-2022 κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 18 Ιουλίου 2022
Οι Υπουργοί
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
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