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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρση της πολιτικής κινητοποίησης των οδηγών των 
απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών 
οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Ατ−
τικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού 
− Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, 
Αμπελοκήπων − Μενεμένης και Καλαμαριάς της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 
του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρεσίες 
καθαριότητας των ίδιων Δήμων, και εξουσιοδό−
τηση Υπουργών και Περιφερειαρχών να προβούν 
σε άρση κάθε άλλου μέτρου που έχει ληφθεί στα 
πλαίσια της πολιτικής κινητοποίησης. ........................ 1

Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των 
οδηγών των απορριμματοφόρων οχημάτων και 
των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων της 
Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλο−
νίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκε−
ών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης και 
Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, καθώς και του συνόλου των εργαζομέ−
νων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων Δή−
μων. ....................................................................................................... 2

Άρση της επίταξης της χρήσης των απορριμματο−
φόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων 
όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και των 
Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού −Εύοσμου, Νε−
άπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − 
Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κε−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Υ 390 (1)
Άρση της πολιτικής κινητοποίησης των οδηγών των 

απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών 
οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής 
και των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, 
Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − 
Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, καθώς και του συνόλου των εργαζο−
μένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων, 
και εξουσιοδότηση Υπουργών και Περιφερειαρχών να 
προβούν σε άρση κάθε άλλου μέτρου που έχει ληφθεί 
στα πλαίσια της πολιτικής κινητοποίησης.

   Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 

Συντάγματος.
β) Του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42).

γ) Του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά−
κτου Ανάγκης» (Α΄ 236).

2. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους 
έχει επιβληθεί η πολιτική κινητοποίηση των οδηγών 
των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών 
οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής 
και των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, 
Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − Με−
νεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς και του συνόλου των εργαζομένων 
στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων.
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3. Την υπ’ αριθμ. 64/24−10−2011 εισήγηση του Υπουργού 
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

1. Την άρση της πολιτικής κινητοποίησης των οδηγών 
των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών 
οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και 
των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπο−
λης − Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης 
και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
καθώς και του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρεσίες 
καθαριότητας των ίδιων Δήμων, πολιτικής κινητοποίησης 
που έχει επιβληθεί με τις υπ’ αριθμ. Υ386/17−10−2011 (Β΄ 2326), 
όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ387/18−10−2011 (Β΄ 
2341), και Υ388/18−10−2011 (Β΄ 2341) αποφάσεις μας.

2. Εξουσιοδοτούμε:
α) Τον Υπουργό Εσωτερικών και, κατά το μέρος της 

αρμοδιότητας τους, τους Περιφερειάρχες Αττικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας να προβούν σε άρση της επίτα−
ξης των υπηρεσιών των οδηγών των απορριμματοφόρων 
οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων 
της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης, 
Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, 
Αμπελοκήπων− Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του συνόλου των εργα−
ζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων.

β) Τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών και, 
κατά το μέρος της αρμοδιότητας τους, τους Περιφερει−
άρχες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας να προβούν σε 
άρση της επίταξης της χρήσης των απορριμματοφόρων 
οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δή−
μων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλο−
νίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου 
Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης και Καλαμαριάς της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

γ) Τους πιο πάνω να άρουν κάθε άλλο μέτρο που έχει 
ληφθεί στα πλαίσια της πολιτικής κινητοποίησης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

F
    Αριθμ. 44989 (2)
Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των οδη−

γών των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτη−
γών οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττι−
κής και των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, 
Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − Με−
νεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς και του συνόλου των εργαζομένων 
στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 

Συντάγματος.
β) Του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και 

γ) Tου ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά−
κτου Ανάγκης» (Α΄ 236).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ390/25.10.2011 απόφαση του Πρω−
θυπουργού με την οποία αποφασίστηκε η άρση της 
πολιτικής κινητοποίησης των οδηγών των απορριμ−
ματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων 
όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και των Δή−
μων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης 
− Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης και 
Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
καθώς και του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρε−
σίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων.

3. Τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού: Υ386/17−10−2011 
(Β΄ 2326), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ387/18−
10−2011 (Β΄ 2341), και υπ’ αριθμ. Υ388/18−10−2011 (Β΄ 2341) 
με τις οποίες κηρύσσονται σε κατάσταση πολιτικής 
κινητοποίησης οι οδηγοί των απορριμματοφόρων οχη−
μάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων 
της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης, 
Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και το σύνολο 
των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των 
ίδιων Δήμων.

4. Τις αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών: 44003/17−
10−2011 (Β΄ 2326), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
44005/18−10−2011 (Β΄ 2341), και υπ’ αριθμ. 44006/18−10−2011 
(Β΄ 2341) με τις οποίες αποφασίστηκε η επίταξη των 
υπηρεσιών των οδηγών των απορριμματοφόρων οχη−
μάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων 
της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης, 
Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του συνόλου 
των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των 
ίδιων Δήμων.

5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους 
έχει αποφασιστεί η παραπάνω επίταξη, αποφασίζου−
με:

Αίρεται η επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των 
οδηγών των απορριμματοφόρων οχημάτων και των 
φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας 
Αττικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού − Εύ−
οσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων 
− Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς και του συνόλου των εργαζομένων 
στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων, που 
έχει κηρυχθεί με τις υπ’ αριθμ. 44003/17−10−2011, όπως 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 44005/18−10−2011, και 
υπ’ αριθμ. 44006/18−10−2011 αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών.

Καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 44003/17−10−2011, όπως 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 44005/18−10−2011, και 
υπ’ αριθμ. 44006/18−10−2011 αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 44990 (3)
Άρση της επίταξης της χρήσης των απορριμματοφόρων 

οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των 
Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσ−
σαλονίκης, Κορδελιού −Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, 
Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης και Καλα−
μαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 

Συντάγματος.
β) Tου άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και 

γ) Tου ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά−
κτου Ανάγκης» (Α΄ 236).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ390/25.10.2011 απόφαση του Πρω−
θυπουργού με την οποία αποφασίστηκε η άρση της 
πολιτικής κινητοποίησης των οδηγών των απορριμ−
ματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων 
όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και των Δή−
μων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης 
− Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης και 
Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
καθώς και του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρε−
σίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων.

3. Τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού: Υ386/17−10−2011 
(Β΄ 2326), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ387/18−
10−2011 (Β΄ 2341), και υπ’ αριθμ. Υ388/18−10−2011 (Β΄ 2341) 
με τις οποίες κηρύσσονται σε κατάσταση πολιτικής 
κινητοποίησης οι οδηγοί των απορριμματοφόρων οχη−
μάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων 
της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης, 

Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, 
Αμπελοκήπων − Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και το σύνολο 
των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των 
ίδιων Δήμων.

4. Τις υπ’ αριθμ. 44004/17−10−2011 (Β΄ 2326) και υπ’ αριθμ. 
44007/18−10−2011 (Β΄ 2341) κοινές αποφάσεις των Υπουρ−
γών Εσωτερικών και Οικονομικών με τις οποίες αποφα−
σίστηκε η επίταξη της χρήσης των απορριμματοφόρων 
οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δή−
μων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλο−
νίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου 
Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης και Καλαμαριάς της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους 
έχει αποφασιστεί η παραπάνω επίταξη, αποφασίζου−
με:

Αίρεται η επίταξη της χρήσης των απορριμματοφόρων 
οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δή−
μων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλο−
νίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου 
Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης και Καλαμαριάς της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει κηρυχθεί 
με τις 44004/17−10−2011 και 44007/18−10−2011 κοινές απο−
φάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 44004/17−10−2011 και 
44007/18−10−2011 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσω−
τερικών και Οικονομικών.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
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• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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