
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις 
πλημμύρες της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2018 
σε περιοχές των Δήμων Ιστιαίας  - Αιδηψού και 
Μαντουδίου  - Λίμνης  - Αγίας Άννας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48456/Α5/
24-04-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις  - Όργανα εξετά-
σεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιη-
τικού Πληροφορικής», (Β΄ 2285) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

3 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρό-
μων και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του 
έτους 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 8303 ΕΞ 2021 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από 

τις πλημμύρες της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 

2018 σε περιοχές των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού 

και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του 

ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και 
άλλες διατάξεις» (A΄ 17).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 80 
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A΄ 143).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4038/
2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρ-
μογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 14).

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελ-
τίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (A΄ 25).

7. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A΄ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Υ2/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 
(Β΄ 2901).

8. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119)που αφορά στη μετονομασία 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και στη μεταφορά 
Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (A΄181), όπως ισχύει.

11. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (A΄ 192), όπως ισχύει.

12. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (A΄ 151), όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/2015 
(A΄ 114) περί Ανασύστασης και μετονομασίας Υπουρ-
γείων και μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (A΄ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/20109 (Α΄ 133).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).

16. Την υπ’ αρ. 338/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Γεώργιο Ζαββό» (Β΄ 3051).

17. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9386/Α325/
20-1-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών 
και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την απο-
κατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 
της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές των 
Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - 
Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 299).

18. Την υπ’ αρ. οικ. 3648/387/30-3-2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο 
“Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημ-
μύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών” άρθρο 36 του 
ν. 2459 (Α΄ 17)» (Β΄ 985).

19. Την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10-5-2011 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του 
ν. 2459/1997» (Β΄ 1207), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000811 ΕΞ2017/24-5-2017 (Β΄ 1927) 
και 107541/ΕΞ2020/25-9-2020 (Β΄ 4181) αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών.

20. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012), σύμφωνα 
με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά 
οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκα-
λούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης  Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων  107 και  108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ L 187/26-6-2014, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 
12 και 50 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193/1-7-2014, σ. 1) και ιδίως τα άρθρα 7, 
9, 12, 13 και 30 αυτού,

δ) τον ορισμό της «Επιχείρησης», σύμφωνα με το 
άρθρο  1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 
651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 «Επιχείρηση 
θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της 
μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα 
άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιο-

τεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές 
εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια 
οικονομική δραστηριότητα».

21. Την υπό στοιχεία 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-
σίων Έργων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλή-
γησαν από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

22. Τα υπ’  αρ. 5880/21-10-2020, 4402/3-9-2020 
και 2969/1-7-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

23. Το υπό στοιχεία 125657ΕΞ2020/4-11-2020 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών.

24. Το υπό στοιχεία 129637ΕΞ2020/12-11-2020 έγγραφο 
του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Επο-
πτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

25. Το υπό στοιχεία 123369 ΕΞ 2020/29-10-2020 
έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτι-
κής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: Ω1Σ7Η-ΞΡ2).

26. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες 
στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018.

27. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 807.352,00 ευρώ περίπου 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/0 - 
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000 - Τομέας Βιομηχα-
νίας-Βιοτεχνίας). Μέρος της ανωτέρω δαπάνης ύψους 
802.852,00 ευρώ, περίπου, εμπίπτει στις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και το υπόλοιπο αυτής ύψους 
4.500,00 ευρώ περίπου εμπίπτει στις διατάξεις του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 702/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση 

των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 
29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές των Δήμων 
Ιστιαίας  - Αιδηψού και Μαντουδίου  - Λίμνης  - Αγίας 
Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί 
με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/9386/Α325/20-1-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 2459/1997, όπως ισχύει, και των Κανονισμών (ΕΕ) 
651/2014, 702/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση 
υλικών ζημιών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν κατα-
γραφεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγρα-
φής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και καλύ-
πτει στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτο-
κίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγω-
γής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και 
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αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως 
κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνό-
λου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτί-
μησης ζημιών της Περιφέρειας.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 702/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 
των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 και 702/2014, η αρμό-
δια για τον σκοπό αυτό υπηρεσία δημοσιεύει τις πλη-
ροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν 
λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις 
(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transpar 
ency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, 
το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην 
υποπαρ. Β11 του ν. 4152/2013, όπως ισχύει.

6. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από προ-
σκόμιση των κάτωθι εγγράφων στη Διεύθυνση Βιομηχα-
νικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καθορί-
ζει με σχετικό έγγραφό της προς την Περιφερειακή Ενό-
τητα, τον χρόνο έναρξης συλλογής των δικαιολογητικών:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία 
αναγράφεται η  επωνυμία, το  ΑΦΜ της επιχείρησης, 
η ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνο-
λικά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκη-
σης νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός 
της ζώνης οριοθέτησης, δηλαδή Δήμο και Δημοτικό 
Διαμέρισμα.

β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από 
την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.

γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί 
σε αυτήν σχετική αίτηση.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζη-
μιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά 
το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε 
από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων 
(ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας.

ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 

ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως υπεύθυνη 
δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού 
συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

στ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 
τριών (3) μηνών, περί μη πτώχευσης.

ζ) Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ.
η) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εται-

ρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.
θ) Λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέ-

πονται στην περ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό 
στοιχεία 20725/Β.979/10-5-2011 υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει, και εξειδικεύονται από τη Διεύθυνση Βιομη-
χανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία 
τηρεί όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τουλάχιστον 
δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία καταβο-
λής της επιχορήγησης.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθεί-
σας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση 
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΖΑΒΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός 
Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 8263/Α5 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48456/Α5/

24-04-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα εξετά-

σεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιη-

τικού Πληροφορικής» (Β΄ 2285), όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1 του άρθρου 30, της παρ. 1 του άρθρου 32 

και του άρθρου 61 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων 
Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευ-
νητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 12), όπως η παρ. 1 του άρθρου 32 και το άρθρο 61 
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τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 150 του 
ν. 4763/2020 (Α΄ 254),

2. του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 31),

4. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

5. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

6. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123),

7. της υπό στοιχεία 48456/Α5/24-04-2020 (Β΄ 2285) 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/21/4527/Β1/15-1-2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διότι με αυτή 
καθορίζονται ορισμένα επιμέρους θέματα σχετικά με 
τις εξετάσεις και τα όργανα εξετάσεων, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία 48456/Α5/24-4-2020 (Β΄ 2285) από-
φαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1) Η παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων συγκροτείται Εποπτική Επιστημονική Επι-
τροπή (Ε.Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη 
Δ.Ε.Π. Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδα-
πής, δύο (2) εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), έναν (1) εκπρό-
σωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 
και δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης 
Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, 
από τους οποίους, τουλάχιστον ο  ένας, του κλάδου 
ΠΕ Πληροφορικής.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντι-
πρόεδρος από τα μέλη της Επιτροπής, τα αναπληρω-
ματικά μέλη της, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον 
αναπληρωτή του κλάδου ΠΕ, από τους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση 
ορίζεται η θητεία των μελών της Ε.Ε.Ε. ως τριετής εκτεινό-
μενη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους, 
από το έτος κατά το οποίο ανέλαβαν αρχικά καθήκοντα, 
καθώς και η δυνατότητα ανανέωσής της».

2) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την 

απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής 
το έτος 2021, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν 

αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού 
έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρό-
γραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 από-
φασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η), καθώς και οι μαθητές 
που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό 
έτος 2020-2021. Κατά το έτος 2022, δικαίωμα συμμετο-
χής στις εξετάσεις έχουν οι μαθητές που θα ολοκληρώ-
σουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν και θα ολοκληρώσουν 
αυτά τα πιλοτικά προγράμματα θα έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την από-
κτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2021

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Ι

     Αριθμ. Δ30/Δ5α/18495 (3)
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών 

αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρό-

μων και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του 

έτους 2021. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/

1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57) 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (A΄ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

5. Τις διατάξεις 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 
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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, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Α΄ 159).

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

8. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

9. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/
2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

10. Τις διατάξεις 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).

11. Τις διατάξεις του π.δ.  132/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» 
(Α΄ 160).

12. Την παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 
(Α΄ 93), όπως ισχύει, περί απαγόρευσης κυκλοφορίας για 
τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων στο οδικό δίκτυο παρα-
πλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και 
οδών ταχείας κυκλοφορίας.

13. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ./5776/4-12-2015 από-
φαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων «Χαρακτη-
ρισμός και Αρίθμηση Αυτοκινητοδρόμων» (Α.Α.Π. 253).

14. Την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ393/6-10-2017 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Καθορισμός και σήμανση οδών οι  οποίες χρησιμο-
ποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκι-
νητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις 
οποίες επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας» (Β΄ 3769).

15. Την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/
15-3-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Καθορισμός εξαιρέσεων από την απα-
γόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό 
οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας 
κυκλοφορίας» (Β΄ 1218).

16. 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.

17. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η θέσπιση εξαίρεσης 
από τους πιο πάνω περιορισμούς για τα οχήματα οδικής 
βοήθειας και ορισμένες άλλες κατηγορίες φορτηγών 
αυτοκινήτων.

18. Το υπ’ αρ. 1259/20/2668194/4-12-2020 έγγραφο 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

19. Τα υπ’ αρ. 114329/1-12-2020 και 74834/22-10-2020 
έγγραφα των Διευθύνσεων Δ17 και Δ13, αντίστοιχα, της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

20. 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 ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στα 
τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών και 
κατά τις ημέρες και ώρες που ακολουθούν, ως εξής:

Α. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινή-
των κατά διαδρομή.

Α1. Απαγορεύσεις στο ρεύμα εξόδου από τα αστικά 
κέντρα:

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

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα  - Θεσσαλο-
νίκη  - Εύζωνοι), από τον κόμβο Αγ.  Στεφάνου (Κρυο-
νέρι) (Χ.Θ. 27+960) μέχρι τη διασταύρωση του Μπρά-
λου (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).

(γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, 
από την αερογέφυρα Θέρμης έως τον κόμβο Ν. Μου-
δανιών (61,5 χλμ.).

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

(ε) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας, από 
το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) μέχρι τη διασταύρωση Λέων 
Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550).

(στ) Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη 
γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000) έως το τέλος 
της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991).

(ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννή-
σου), στο ρεύμα προς Καλαμάτα, από τον Α/Κ Κορίνθου 
(Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης 
(Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας).

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

(θ) Στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Άρτας –Αντιρρίου 
στην κατεύθυνση προς Αντίρριο.
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Α2. Απαγορεύσεις στο ρεύμα εισόδου στα αστικά 
κέντρα:

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

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα  - Θεσσαλο-
νίκη - Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο 
Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα διόδια Μακρυ-
χωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτι-
δας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι 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).

(γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης 
από κόμβο Ν. Μουδανιών (61,5 χλμ.) έως την αερογέ-
φυρα Θέρμης.

(δ) Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι - Χαλκίδα), 
στο ρεύμα προς Σχηματάρι, από την υψηλή γέφυρα Χαλ-
κίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον 
αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820).

(ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης από 
τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι 
το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής.

(στ) Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), στο 
ρεύμα προς Αντίρριο, από το τέλος της Ιόνιας Οδού 
(Χ.Θ. 200+991) έως τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» 
(Χ.Θ. 0+000).

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

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

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

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

Δευτέρας του έτους 2021:
(α) Την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 για το ρεύμα 

εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 
13 Μαρτίου 2021 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 
έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφ. Α1.

(β) Τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 για το ρεύμα εισόδου 
και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις 
του Κεφ. Α2.

Β2. Απαγορεύσεις κατά την περίοδο των εορτών του 
Πάσχα του έτους 2021: 

(α) Τη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 για το ρεύμα 
εξόδου και από ώρα 15:00 έως 22:00 και τη Μεγάλη 
Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 για το ρεύμα εξόδου και 
από ώρα 06:00 έως 16:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του 
Κεφ. Α1.

(β) Τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 για το ρεύμα εισόδου 
και από ώρα 12:00 έως 22:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις 
του Κεφ. Α2.

(γ) Την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 για το ρεύμα εισόδου και 
από ώρα 11:00 έως 23:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις των 
περ. (α) και (β) του Κεφ. Α2.

Β3. Απαγορεύσεις κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύ-
ματος του έτους 2021:

(α) Την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, για το ρεύμα 
εξόδου και από ώρα 16:00 έως 22:00 και το Σάββατο 
19 Ιουνίου 2021 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 
έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφ. Α1.

(β) Τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, για το ρεύμα εισόδου 
και από ώρα 16:00 έως 23:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις 
του Κεφ. Α2.

Β4. Απαγορεύσεις κατά το Δεκαπενταύγουστο του 
έτους 2021:

(α) Την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 για το ρεύμα 
εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00, το  Σάββατο 
14 Αυγούστου 2021 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 
08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφ. Α1.

(β) Την Κυριακή 15 Αυγούστου 2021 για το ρεύμα εισό-
δου και από ώρα 16:00 έως 23:00 ισχύουν οι απαγορεύ-
σεις του Κεφ. Α2.

Β5. Απαγορεύσεις κατά την περίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων 
2021/2022:

(α) Την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 για το ρεύμα 
εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγο-
ρεύσεις του Κεφ. Α1.

(β) Την Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021 για το ρεύμα 
εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απα-
γορεύσεις του Κεφ. Α1.

(γ) Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021 για το ρεύμα 
εισόδου και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απα-
γορεύσεις του Κεφ. Α2.

(δ) Την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 για το ρεύμα 
εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγο-
ρεύσεις του Κεφ. Α1.

(ε) Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022 για το ρεύμα εισό-
δου και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύ-
σεις του Κεφ. Α2.

(στ) Την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, για το ρεύμα 
εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απα-
γορεύσεις του Κεφ. Α1.

(ζ) Την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022 για το ρεύμα εισό-
δου και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύ-
σεις του Κεφ. Α2.

(ε) Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 για το ρεύμα εισό-
δου και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύ-
σεις του Κεφ. Α2.

Β6. Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της θερινής περιό-
δου από 18 Ιουνίου 2021 έως 12 Σεπτεμβρίου 2021:

Σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και με την 
επιφύλαξη των απαγορεύσεων κατά τις ημέρες των 
εορτών των προηγούμενων Κεφ. Β1 έως Β5, κάθε Παρα-
σκευή για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00, 
ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφ. Α1 (περ. α-η) και κάθε 
Κυριακή για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 15:00 έως 
22:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφ. Α2 (περ. α-η).

Β7. Ειδική Απαγόρευση κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου από 1 Ιουλίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2021:

Στη διάρκεια της θερινής περιόδου από 1 Ιουλίου 2021 
έως 31 Αυγούστου 2021 και με την επιφύλαξη των απα-
γορεύσεων κατά τις ημέρες των εορτών των προηγούμε-

ΑΔΑ: 69ΖΝ465ΧΘΞ-9ΚΓ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2411Τεύχος B’ 253/27.01.2021

νων Κεφ. Β1 έως Β5, κάθε Παρασκευή από ώρα 15:00 έως 
22:00, και κάθε Σάββατο και Κυριακή από ώρα 08:00 έως 
22:00, απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων 
άνω των 3,5 τόνων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας - Αντιρ-
ρίου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και συγκε-
κριμένα από το 14ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας - 
Αντιρρίου (ύψος κόμβου Ιονίας Οδού - Αυγό Ιωαννίνων) 
έως και το 39,4 χιλιόμετρο (Κουκλέσι - Ιωαννίνων).

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

σύμφωνα με τον ν.  3651/2008, τα  φορτηγά αυτοκί-
νητα 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 Κεφ.  ΙΙ της 
υπ’ αρ. 50786/3319/2014 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 2418)], εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παρα-
πάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον 
το 10% του ωφέλιμου φορτίου,

(β) τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδρο-
φόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασι-
κών 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 υποπροϊό-
ντα 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.

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/οικ.70849/
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 προα-
ναφερόμενες ημέρες και ώρες.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της αρμό-
διας Αστυνομικής Αρχής (όπως σε πρόβλεψη εκτάκτων 
καιρικών φαινομένων ή άλλων έκτακτων συνθηκών) 
διακόπτεται η κυκλοφορία στο ένα ή και στα δύο ρεύ-
ματα κυκλοφορίας των οδών του Κεφ. Α΄, παντός είδους 
φορτηγού αυτοκινήτου άνω των 1,5 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. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   
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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,

ΑΔΑ: 69ΖΝ465ΧΘΞ-9ΚΓ
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