
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυ-
τοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και 
εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2023.

2 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της υπ’  αρ. 10 
παραχώρησης μεταλλείου του Νομού Αχαΐας.

3 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ με την 
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ» (Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.) 
του Δήμου Δράμας, για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ30/Δ5α/18337 (1)
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυ-

τοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων 

και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 

2023.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) την παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 «Κύ-

ρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57),
β)τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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),

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

ε) το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208),

στ) το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

ζ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

η) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ) το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) την υπ’ αρ. 317/22.09.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4338),

ια) το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 30 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
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ιβ) το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160),

ιγ) το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ιδ) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιε) το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών 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/5776/4.12.2015 (Α.Α.Π. 
253/21.12.2015) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Δικτύων «Χαρακτηρισμός και Αρίθμηση Αυτοκινη-
τοδρόμων»,

ιη) την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ70849/ΦΝ393/6.10.2017 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποι-
ούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινη-
τοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις 
οποίες επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας» (Β’ 3769),

ιθ) την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/15.3.2017 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέ-
λευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο 
των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας» 
(Β’ 1218),

κ) το υπ’ αρ. 1259/22/2397637/17.11.2022 έγγραφο 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,

κα) τα υπό στοιχεία ΛΕ/ΟΛ/ΟΟ/07/00/384146/5.12.2022 
και υπ’ αρ. 333938/25.10.2022 έγγραφα των Διευθύν-
σεων Δ17 και Δ13 αντίστοιχα της Γενικής Διεύθυνσης 
Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.

2. Την ανάγκη, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων 
στην κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα 
των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών, σε όλη την 
Επικράτεια και κατά τις ημέρες και ώρες του έτους που 
αναμένονται μεγάλες κυκλοφοριακές αιχμές, με στόχο 
τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, την 
καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη μείωση των 
κυκλοφοριακών προβλημάτων, καθώς και την περιστολή 
των τροχαίων ατυχημάτων.

3. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η θέσπιση εξαίρεσης 
από τους πιο πάνω περιορισμούς για τα οχήματα οδι-
κής βοήθειας και ορισμένες άλλες κατηγορίες φορτηγών 
αυτοκινήτων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των φορτηγών 
αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 
3,5 τόνων στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνι-
κών οδών και κατά τις ημέρες και ώρες που ακολουθούν, 
ως εξής:

Α. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινή-
των κατά διαδρομή Α1.

(α) Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα) από τα 
Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) μέχρι τα Διόδια Ρίου 
(Χ.Θ. 199+660) στην κατεύθυνση προς Πάτρα.

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονί-
κη-Εύζωνοι), από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) 
(Χ.Θ. 27+960) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου 
(Χ.Θ. 203+065), από τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 
212+625) μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 
242+479), από τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291) 
μέχρι τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) στην κα-
τεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

(γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, 
από την γέφυρα Θέρμης έως τον κόμβο Ν. Μουδανιών 
(61,5 χλμ.) στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.

(δ) Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι - Χαλκί-
δα), από τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο 
Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας 
(Χ.Θ. 12+300) στην κατεύθυνση προς Χαλκίδα.

(ε) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας, από το 
11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) μέχρι τη διασταύρωση Λέων Αμ-
φίπολης (Χ.Θ. 97 + 550) στην κατεύθυνση προς Καβάλα.

(στ) Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη 
Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» (περιο-
χή Ρίου Χ.Θ. 11+558,47) έως το πέρας της Ιόνιας Οδού 
(Χ.Θ. 200+991) στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα.

(ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοπον-
νήσου), από τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) έως τον 
Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περι-
μετρική Καλαμάτας) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

(η) Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη) από 
τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 
45+000) στην κατεύθυνση προς Σπάρτη.

(θ) Στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Άρτας -Αντιρρίου 
στην κατεύθυνση προς Αντίρριο

(ι) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης  - Πολύγυρου 
(Ε.Ο.16), από την γέφυρα Θέρμης έως τα όρια της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης (κόμβος Αγίας Αναστασίας) στην κατεύ-
θυνση προς Πολύγυρο.

Α2.
(α) Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα), από τα 

Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας 
(Χ.Θ. 26+500) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα- Θεσσαλονί-
κη- Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο 
Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα διόδια Μακρυχω-
ρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας 
(Χ.Θ. 242+479) μέχρι κόμβο τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) 
(Χ.Θ 212+625), και από τη διασταύρωση του Μπράλου 
(Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) 
(Χ.Θ. 27+960) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

(γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης 
από κόμβο Ν. Μουδανιών (61,5 χλμ) έως την αερογέφυ-
ρα Θέρμης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

(δ) Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι - Χαλκί-
δα), από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέ-
χρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 
(Χ.Θ. 65+820) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
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(ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης από τη 
διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 
11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής στην κατεύθυνση προς 
Θεσσαλονίκη.

(στ) Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), από το 
πέρας της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη Γέφυρα 
Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» (περιοχή Ρίου 
Χ.Θ. 1+558,47) στην κατεύθυνση προς Ρίο.

(ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοπον-
νήσου), από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης 
(Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ 
Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

(η) Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη), 
από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου 
(0+000) στην κατεύθυνση προς Λεύκτρο.

(θ) Στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Άρτας -Αντιρρίου 
στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα.

(ι) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης  - Πολύγυρου 
(Ε.Ο.16), από τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (κόμβος 
Αγίας Αναστασίας) έως την γέφυρα Θέρμης στην κα-
τεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Β. Ημερομηνίες και ώρες απαγόρευσης.
Β1. Απαγορεύσεις κατά τον εορτασμό της Καθαράς 

Δευτέρας του έτους 2023: 
(α) Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και από ώρα 

16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 
και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις 
του Κεφαλαίου Α1.

(β) Τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 και από ώρα 15:00 
έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

Β2. Απαγορεύσεις κατά την αργία της 25η Μαρτίου 
του έτους 2023:

(α) Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και από ώρα 
16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 και 
από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του 
Κεφαλαίου Α1.

(β) Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και από ώρα 15:00 
έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

Β3. Απαγορεύσεις κατά την περίοδο των εορτών του 
Πάσχα του έτους 2023: 

(α) Τη Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου 2023 και από ώρα 
15:00 έως 22:00 και τη Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 
2023 και από ώρα 06:00 έως 16:00, ισχύουν οι απαγο-
ρεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2023 και από ώρα 12:00 
έως 22:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

(γ) Την Τρίτη 18 Απριλίου 2023 και από ώρα 11:00 έως 
23:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις των περιπτώσεων (α) και 
(β) του Κεφαλαίου Α2.

Β4. Απαγορεύσεις κατά τον εορτασμό της Πρωτομα-
γιάς του έτους 2023:

(α) Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και από ώρα 
16:00 έως 22:00 και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 και 
από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του 
Κεφαλαίου Α1.

(β) Τη Δευτέρα 1 Μαΐου 2023 και από ώρα 16:00 έως 
23:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

Β5. Απαγορεύσεις κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύ-
ματος του έτους 2023:

(α) Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 και από ώρα 16:00 
έως 22:00 και το Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 και από ώρα 
08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφα-
λαίου Α1.

(β) Τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 και από ώρα 16:00 έως 
23:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

Β6. Απαγορεύσεις κατά το Δεκαπενταύγουστο του 
έτους 2023:

(α) Την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 και από ώρα 
16:00 έως 22:00, το Σάββατο 12 Αυγούστου 2023 και 
από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του 
Κεφαλαίου Α1.

(β) Την Τρίτη 15 Αυγούστου 2023 και από ώρα 16:00 
έως 23:00 ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

Β7. Απαγορεύσεις κατά την αργία της 28η Οκτωβρίου 
του έτους 2023:

(α) Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και από ώρα 
16:00 έως 22:00 και το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 για 
το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν 
οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Τη Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023, για το ρεύμα ει-
σόδου και από ώρα 16:00 έως 23:00, ισχύουν οι απαγο-
ρεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

Β8. Απαγορεύσεις κατά την περίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων 
2023/2024:

(α) Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 και από ώρα 
16:00 έως 22:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφα-
λαίου Α1.

(β) Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 και από ώρα 08:00 
έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(γ) Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023 και από ώρα 15:00 
έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

(δ) Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και από ώρα 
16:00 έως 22:00 και το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023 
και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις 
του Κεφαλαίου Α1.

(ε) Τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024 και από ώρα 15:00 
έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

(στ) Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 και από ώρα 
16:00 έως 22:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφα-
λαίου Α1.

(ζ) Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024 και από ώρα 15:00 
έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

Β9. Απαγορεύσεις κατά την διάρκεια της θερινής πε-
ριόδου από 16 Ιουνίου 2023 έως 10 Σεπτεμβρίου 2023:

Σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και με την 
επιφύλαξη των απαγορεύσεων κατά τις ημέρες των εορ-
τών του προηγούμενου κεφαλαίου Β6, κάθε Παρασκευή 
και από ώρα 16:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις 
του Κεφαλαίου Α1(περιπτώσεις: α-ι) και κάθε Κυριακή και 
από ώρα 15:00 έως 22:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του 
Κεφαλαίου Α2(περιπτώσεις: α-ι), πλην των περιπτώσεων 
Α1(ε) και Α2(ε) για τις οποίες οι εν λόγω απαγορεύσεις 
ισχύουν κατά τις ημέρες Παρασκευή και Κυριακή σε αμ-
φότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας (εισόδου - εξόδου).

ΑΔΑ: ΨΟ2Ε465ΧΘΞ-Ρ3Ε
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Β10. Ειδική Απαγόρευση κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου από 1 Ιουλίου 2023 έως 31 Αυγούστου 2023:

Στη διάρκεια της θερινής περιόδου από 1 Ιουλίου 
2023 έως 31 Αυγούστου 2023 και με την επιφύλαξη των 
απαγορεύσεων κατά τις ημέρες των εορτών του προ-
ηγούμενου κεφαλαίου Β6, κάθε Παρασκευή από ώρα 
15:00 έως 22:00, και κάθε Σάββατο και Κυριακή από ώρα 
08:00 έως 22:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών 
αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων, στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Άρτας -Αντιρρίου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας 
και συγκεκριμένα από το 14ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ιωαννίνων -
Άρτας - Αντιρρίου (ύψος κόμβου Ιόνιας Οδού - Αυγό 
Ιωαννίνων) έως και το 39,4 χιλιόμετρο (Κουκλέσι - Ιω-
αννίνων) και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας 
από το 11ο χλμ. (Χ.Θ. 11+340) μέχρι τη διασταύρωση 
Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) και για τα δύο ρεύματα 
κυκλοφορίας.

Β11. Ειδική απαγόρευση κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου από 16 Ιουνίου 2023 έως 10 Σεπτεμβρίου 2023: 
Στη διάρκεια της θερινής περιόδου κάθε Κυριακή από 
ώρα 18:00 έως 23:00, καθώς και την Τρίτη 15 Αυγούστου 
2023 από ώρα 18:00 έως 24:00, απαγορεύεται η κυκλο-
φορία φορτηγών αυτοκίνητων άνω των 3,5 τόνων επί του 
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).

Γ. Εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας.
Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:
1. (α) τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, 

σύμφωνα με ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των 
ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής 
τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και 
ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, 
ευπαθή τρόφιμα όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή 
συμφωνία ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ’ αρ. 
50786/3319/2014 (Β’ 2418) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω 
προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% 
του ωφέλιμου φορτίου.

(β) τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφό-
ρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών 
πυρκαγιών.

(γ) τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και 
ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωρο-
κηπευτικά προϊόντα.

(δ) τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊ-
όντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα 
με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχε-
τική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας 
Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο 
εμπορικό έγγραφο.

(ε) τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο, κ.λπ.) 
όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών 
των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από 
έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

(στ) τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα 
για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό 

αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.
(ζ) τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μου-

σικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και 
μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και 
κινηματογραφικών γεγονότων.

(η) τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο 
για ιατρικούς σκοπούς.

(θ) τα μηχανήματα έργου των ΔΕΣΕ και τα φορτηγά 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας 
υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική από-
φαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.

(ι) τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εκλογικό 
υλικό, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από παραστατικά-
έγγραφα.

(ια) τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
(ιβ) τα φορτηγά οχήματα και μηχανήματα έργου των 

εταιρειών παραχώρησης που διαχειρίζονται τους αυτο-
κινητόδρομους και των υπεργολάβων τους προκειμένου 
να εκτελούν απρόσκοπτα το έργο που τους έχει ανατεθεί.

(ιγ) τα φορτηγά οχήματα του Οργανισμού «Το Χαμό-
γελο του Παιδιού».

2. Με τις διατάξεις της παρούσας δεν αίρεται η απαγό-
ρευση κυκλοφορίας για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων 
που έχει θεσπιστεί με την εφαρμογή του ν. 4388/2016 
(Α’ 93), όπως ισχύει και την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ70849/
ΦΝ393/6.10.2017 (Β’  3769) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. Οι άδειες διέλευσης από το 
παράπλευρο οδικό δίκτυο, που εκδίδονται βάσει της 
υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/15.3.2017 (Β’ 1218) 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
παύουν να ισχύουν για το δίκτυο στο οποίο αφορά η 
παρούσα απόφαση και μόνον κατά τις προαναφερόμε-
νες ημέρες και ώρες.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της αρμό-
διας Αστυνομικής Αρχής (όπως σε πρόβλεψη εκτάκτων 
καιρικών φαινομένων ή άλλων έκτακτων συνθηκών) δι-
ακόπτεται η κυκλοφορία στο ένα ή και στα δύο ρεύματα 
κυκλοφορίας των οδών του Κεφαλαίου Α, παντός είδους 
φορτηγού αυτοκινήτου άνω των 3,5 τόνων ακόμα και 
αυτών που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της προηγούμενης 
παραγράφου.

4. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 52 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 19 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος  Προστασίας 
και Ενέργειας του Πολίτη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΟ2Ε465ΧΘΞ-Ρ3Ε
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   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/7234/102 (2)
Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της υπ’ αρ. 10 

παραχώρησης μεταλλείου του Νομού Αχαΐας.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού «Ανάθεση 
δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων Υπουργείων».

β) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

γ) Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

δ) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

ε) Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35128/5284/8.6.2018 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (ΑΔΑ: Ψ5ΦΖ4653Π8-1ΓΑ).

2. Το ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» 
(Α’ 277), και ειδικότερα τα άρθρα 125, 126 και 127 αυτού, 
καθώς και την παρ. β του άρθρου 143, σύμφωνα με το 
οποίο το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλ-
λευσης λιγνίτη έχει μόνο το Δημόσιο.

3. Την υπό στοιχεία Δ9/Α/Φ101/21057/3845/18.11.2013 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Έκπτωση των: 1) Αντωνίου 
Σαπνά του Μιλτιάδη και 2) “ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΞΥΔΙΑ ΚΑ-
ΛΑΒΡΥΤΩΝ Ε.Ε.” από τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας 
επί της υπ’ αρ. 10 παραχώρησης μεταλλείου της Περι-
φερειακής Ενότητας Αχαΐας» (ΑΔΑ: ΒΛ100-E0K), όπως 
συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/
62536/948/29.06.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της 
της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς τα ονό-
ματα των μεταλλειοκτητών, κληρονόμων Σαπνά: i) Κίμωνα 
Σαπνά του Μιλτιάδη, ii) Βασίλειο Σαπνά του Μιλτιάδη και 
iii) Μαρία συζ. Ν. Γεωργούλου, καθώς και οιονδήποτε έλκει 
δικαιώματα επί του μεταλλείου, οι οποίοι εκ παραδρομής 
δεν αναφέρθηκαν στην πρώτη απόφαση έκπτωσης.

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση έκπτωσης έχει 
καταστεί αμετάκλητη, όπως προκύπτει από την υπό 
στοιχεία ΓΠ82660/20.12.2022 βεβαίωση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθήνας και ότι δεν ζητήθηκε μέσα στη 
νόμιμη προθεσμία η κατ’ άρθρο 125 του ν.δ. 210/1973 
δικαστική απαλλοτρίωση του ανωτέρω μεταλλείου.

5. Το υπ’  αρ. 1509/7.10.2019 έγγραφο της Ελληνι-
κής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), στο οποίο αναφέρεται ότι μία ερευνητική 
προσπάθεια από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στον χώρο της παρα-
χώρησης αυτής -έκτασης 3,7 km²- για την περαιτέρω 
διερεύνηση ύπαρξης ή μη λιγνιτικού αποθέματος κατά 
τη γνώμη της, δεν θα αποφέρει επωφελή αποτελέσματα 
για το Δημόσιο, αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, την 
υπ’ αρ. 10 μεταλλειοκτησία του Νομού Αχαΐας, που συ-
στάθηκε σύμφωνα με το από 25.12.1923 βασιλικό διά-
ταγμα (Α’ 27/1924).

2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως ο χώρος της ανωτέρω μεταλ-
λειοκτησίας καθίσταται ελεύθερος για νέα παραχώρηση 
μεταλλείου ορυκτών πλην των εξηρημένων υπέρ του 
Δημοσίου ή με την επιφύλαξη της δυνατότητας εκμί-
σθωσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των ενερ-
γειακών ορυκτών, κατά τη διαδικασία αντίστοιχα των 
άρθρων 15 ή 144 και επόμενα του ν.δ. 210/1973 «Περί 
Μεταλλευτικού Κώδικος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ

Ι

        Αριθμ. 7992 (3)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμε-

νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

των υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ 

με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑ-

ΜΑΣ» (Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.) του Δήμου Δράμας, για 

το έτος 2023. 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το  π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235) και ειδικότερα 
το άρθρο 24 αυτού.

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’  47).

ΑΔΑ: ΨΟ2Ε465ΧΘΞ-Ρ3Ε
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4. Την υπ’ αρ. 86781/2022 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, 
στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183).

5. Την υπ’ αρ. 71351/14.12.2010 (Εγκύκλιο 41) και την 
υπ’ αρ. 74895/30.12.2010 (Εγκύκλιο 60) του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

6. Την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

7. Την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλλο-
γικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονι-
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (Α’180).

8. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών κια Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο ρυθμίζει 
τον έλεγχο των δαπανών.

10. Το υπ’ αρ. 94/10.01.2023 έγγραφο του Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑ-
ΜΑΣ» του Δήμου Δράμας.

11. Την υπ’ αρ. 93/10.01.2023 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ., 
περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ» του Δήμου Δράμας για το έτος 2023 
ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ Αρ.Υπ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΤ’ 

ΕΤΟΣ 
ΕΚΑΣΤΟΣ

1
Καλλιτεχνικός 

Διευθυντής 
Φεστιβάλ

1 ΠΕ 60

2 Διοικητικού 3 ΔΕ 60

3 Διοικητικού - 
Λογιστικού 1 ΔΕ 60

4 Διοικητικού - 
Οικονομικού 2 ΠΕ 60

5 Διοικητικού 1 ΠΕ 60

6 Διοικητικού - 
Οικονομικού 1 ΤΕ 60

7 Χειριστών Η/Υ 1 ΔΕ 60

8 Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών 1 ΤΕ 60

9 Μουσικών 12 ΤΕ 60
10 Αρχιμουσικών 2 ΤΕ 60
α) Το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας 

για τους ως άνω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες το μήνα.

β) Ειδικότερα για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φε-
στιβάλ που συμμετέχει σε διεθνή κινηματογραφικά φε-
στιβάλ και για τις περιπτώσεις εκείνες των υπαλλήλων 
που επιλέγονται να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά 
προγράμματα διάρκειας μεγαλύτερης των πέντε (5) ημε-
ρών κατά μήνα, επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των 
κατά μήνα ημερών με ανώτατο όριο τις δώδεκα (12) ημέ-
ρες ανά μήνα, μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα συνολι-
κά ημερών ετησίως. Η εξαίρεση αυτή γίνεται λόγω της 
φύσεως του αντικειμένου εργασίας των ως άνω υπαλλή-
λων (έκτακτες συναντήσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή 
καθώς και προκαθορισμένης - μεγαλύτερης των πέντε 
ημερών - διάρκειας επιμορφωτικών προγραμμάτων).

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Δράμας οικ. 
έτους 2023, ποσού 4.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον 
ΚΑ 10/6422.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Δράμα, 17 Ιανουαρίου 2023

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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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,
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