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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.Ο.Υ./ οικ− 4258/Φ.911 (1)

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο
κέντρο της Αθήνας περιόδου 2015 − 2016.

    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 109 (ΦΕΚ 176 Α΄/29−08−2014) «Οργανισμός 

του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 41 

και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, (ΦΕΚ 98 Α΄ 2005) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) και ισχύει.

3. Το Π.δ. 24 (ΦΕΚ 20 Α΄/2015) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Το Π.δ. 65/2015, (ΦΕΚ 106 Α΄/28−08−2015), «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Της αριθμ. Υ5/2015 (ΦΕΚ 204 Β΄), απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Της αριθμ. Υ136/2015 (ΦΕΚ 389 Β΄), απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουρ−
γών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και των παραγράφων 
6 και 7 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το 
Νόμο 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/23−3−1999), «περί κυρώσεως 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/17−12−2014) άρθρα 39 και 
48) και ισχύει, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του 
άρθρου 31 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 218 Α΄) και με σκοπό 
την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο 
επιβάλλει την αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249 Α΄/25−11−2011).

9. Τις διατάξεις της αριθμ. 16229/2012 (ΦΕΚ 1467 Β΄/ 
3−5−2012), απόφασης των Υπουργών: α) Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και γ) Προστασίας του Πολίτη, 
που αφορά στα «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επι−
βατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο 
μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας».

10. Την αριθμ. οικ.33497/456/29−5−2015 (ΦΕΚ 1008 Β΄/ 
29−5−2015) απόφαση του Ανανπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, περί 
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενική Γραμματέα επί 
θεμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως 
αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β του 
Π.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό 
Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και 
στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊστα−
μένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του 
Π.δ. 109/2014, όπως ισχύει.

11. Την αριθμ. Υ15/29−08−2015 απόφαση (ΦΕΚ 1866 Β΄) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αντώνιο 
Μακρυδημήτρη».
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12. Την αριθμ. Υ19/29−08−2015 απόφαση (ΦΕΚ 1866 Β΄) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωνσταντίνο Μουσουρούλη».

13. Την αριθμ. Υ22/29−08−2015 απόφαση (ΦΕΚ 1866 Β΄) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας 
Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το 
δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί:«Λ. 
Αλεξάνδρας − Ζαχάρωφ − Λ. Μεσογείων − Φειδιππίδου 
− Μιχαλακοπούλου − Σπύρου Μερκούρη − Βρυάξιδος − 
Υμηττού − Ηλ. Ηλιού − Ανδρ. Φραντζή − Λ. Ανδρ. Συγγρού 
− Χαμοστέρνας − Πειραιώς − Ιερά Οδός − Λ. Κωνσταντι−
νουπόλεως − Αχιλλέως − Πλατεία Καραϊσκάκη − Καρόλου 
− Μάρνη − 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)−Λ. Αλεξάνδρας», 
ισχύουν οι εξής περιορισμοί της κυκλοφορίας:

Από 12 Οκτωβρίου 2015 έως και 08 Ιουλίου 2016 για 
τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 
έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00, 
επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των 
επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των 
φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη 
αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 
2.200 χιλιόγραμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του 
αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επι−
βατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα 
φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιόγραμ−
μων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 
2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιττές 
(μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτο−
κίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμέ−
νου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιόγραμμων, που 
ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 
9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου 
δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυ−
κλοφορίας.

Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και 
τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζο−
μένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν 
να αρθούν με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παρα−
γράφου εξαιρούνται:

α. Τα οχήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 εδ. α΄ 
και β΄ της αριθμ. 16229/2012 (1467 Β΄/ 3−5−2012) κοινής 
υπουργικής απόφασης.

β. Τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας.
γ. Αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α, Οργανισμών 

ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς 
κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυ−
τών. δ. Το αυτοκίνητο του επικεφαλής κάθε ξένης απο−
στολής, καθώς και τα αυτοκίνητα των Προξένων, εφ’ 
όσον αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα τους στην Ελλάδα.

ε. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτε−
ρικού και ξένων επισκεπτών της Χώρας για τις πρώτες 
σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα.

Επίσης αυτοκίνητα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες 
της Χώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτε−
ρικού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία δύνανται 
να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο 
παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενο−
δοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο 
αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου 
συμβολαίου.

στ. Αυτοκίνητα ιατρών, τα οποία φέρουν το ειδικό 
σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου με μόνο επιβαίνο−
ντα τον ίδιο, όπως θα αποδεικνύεται από την ιατρική 
ταυτότητα, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

ζ. Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν 
ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδη−
γούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους με−
ταφέρουν.

η. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά δια−
σκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών 
αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους 
ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι 
ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίω−
ση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. της Χώρας, 
στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του 
αυτοκινήτου.

θ. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζο−
νται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, 
άτομα με πολιομυελίτιδα ή Άτομα με Αναπηρίες), εφ’ 
όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπό−
θεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική 
βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειών 
της Χώρας.

Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους 
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των 
Περιφερειών, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοση−
λευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία 
ο ασθενής και όπου θα αναγράφεται η διάρκεια και η 
συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας, και ο αριθμός 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

ι. Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρ−
διοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή 
ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών 
ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης 
και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά.

Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από 
σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

ια. Μέχρι εκατόν είκοσι (120) αυτοκίνητα για κάθε ημε−
ρήσια εφημερίδα των Αθηνών που ευρίσκεται εντός 
του δακτυλίου και μέχρι ογδόντα (80) για εκτός, μέχρι 
είκοσι (20) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα της 
Θεσσαλονίκης, μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε ημε−
ρήσια εφημερίδα του Πειραιά και των επαρχιών, μέχρι 
πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε αθλητική εφημερίδα, για 
την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πληροφόρησης ύστερα 
από έγγραφο του Διευθυντή των εφημερίδων αυτών.

Μέχρι τριάντα πέντε (35) αυτοκίνητα των εβδομαδι−
αίων εφημερίδων της Αθήνας, και μέχρι πέντε (5) της 
υπόλοιπης Ελλάδας, μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα των 
εβδομαδιαίων ειδησεογραφικών περιοδικών της Αθήνας, 
και μέχρι πέντε (5) της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέχρι 
πέντε (5) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων ειδησεογραφι−
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κών οικονομικών περιοδικών, για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών πληροφόρησης ύστερα από έγγραφο του Δι−
ευθυντή των εφημερίδων και περιοδικών αυτών.

Μέχρι τριάντα (30) αυτοκίνητα για το Διοικητικό Συμ−
βούλιο της ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ ύστερα από έγγραφο του 
Προέδρου τους.

ιβ. Δύο (2) αυτοκίνητα για κάθε αεροπορική εταιρεία, 
η ύπαρξη της οποίας θα αποδεικνύεται από σχετική 
κατάσταση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ιγ. Μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα του Πρακτορείου Εφη−
μερίδων και Περιοδικών «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», μέχρι δέκα (10) αυ−
τοκίνητα του Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, 
«ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. πρακτορεύσεως και διανομής ημερήσιου 
και περιοδικού τύπου», μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα του 
Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέχρι πέντε (5) 
αυτοκίνητα του Μακεδόνικου Πρακτορείου Ειδήσεων.

ιδ. Μέχρι δέκα δεκαπέντε (15) αυτοκίνητα για την Τρά−
πεζα της Ελλάδος, μέχρι δεκαπέντε (15) αυτοκίνητα για 
την Εθνική Τράπεζα, μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα για κάθε 
άλλη Τράπεζα, ύστερα από έγγραφο των κεντρικών 
Διοικήσεων αυτών, και μέχρι τέσσερα (4) αυτοκίνητα 
για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

ιε. Μέχρι τριακόσια (300) αυτοκίνητα για το πρώτο Πο−
λιτικό Κόμμα που εκπροσωπείται στην Ελληνική Βουλή, 
μέχρι διακόσια (200) για το δεύτερο, μέχρι εξήντα (60) 
για το τρίτο, μέχρι πενήντα (50) για το τέταρτο, μέχρι 
σαράντα (40) για το πέμπτο, μέχρι τριάντα (30) για το 
έκτο, μέχρι είκοσι (20) για το έβδομο και πέραν αυτού.

Μέχρι εξήντα (60) αυτοκίνητα για το πρώτο Πολιτικό 
Κόμμα που εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα για το δεύτερο, μέχρι 
δώδεκα (12) για το τρίτο, μέχρι δέκα (10) για το τέταρτο, 
μέχρι οκτώ (8) για το πέμπτο, μέχρι έξι (6) για το έκτο, 
μέχρι τέσσερα (4) για το έβδομο και πέραν αυτού.

Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε Βουλευτή ή 
Ευρωβουλευτή, μέχρι είκοσι (20) για τις ανάγκες των 
γραφείων Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών, μέ−
χρι επτά (7), για τις ανάγκες των γραφείων Γενικών 
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων.

Μέχρι δύο (2) για κάθε τέως βουλευτή που δεν εξελέγη 
στις τελευταίες εκλογές, εφόσον αυτές έγιναν στην ίδια 
χρονιά που ισχύει ο δακτύλιος.

Μέχρι εκατό (100) αυτοκίνητα για τις ανάγκες των 
γραφείων της Βουλής των Ελλήνων, που καθορίζεται 
ύστερα από έγγραφο του Προέδρου της και μέχρι σα−
ράντα (40) αυτοκίνητα για τις ανάγκες των γραφείων 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για τις ανάγκες κάθε πρώ−
ην Προέδρου της Δημοκρατίας, πρώην Πρωθυπουργού 
και πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

ιστ. Μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα για την Ένωση 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, εφ’ όσον οδηγούνται από 
ξένο ανταποκριτή.

ιζ. Μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα για τη Δημόσια 
Ραδιοτηλεόραση, μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα για κάθε 
ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει 
εντός δακτυλίου, και μέχρι δεκαπέντε (15) αυτοκίνητα 
για εκτός, μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα για κάθε τη−
λεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει 
εντός του δακτυλίου και μέχρι τριάντα (30) αυτοκίνητα 
για εκτός, και μέχρι τριάντα (30) αυτοκίνητα για τη 
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για 
την κάλυψη των αναγκών τους.

ιη. Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα για την Ένωση Αντα−
ποκριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού. ιθ. Ειδικά 
αυτοκίνητα χρηματαποστολών, η χρήση των οποίων θα 
προκύπτει από ένδειξη που θα αναγράφεται στην άδεια 
κυκλοφορίας του οχήματος.

κ. Μέχρι τριάντα πέντε (35) αυτοκίνητα των φυσιοθε−
ραπευτών του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αθήνας για την 
εκτέλεση υπηρεσίας. Επίσης μέχρι είκοσι (20) αυτοκί−
νητα των φυσιοθεραπευτών ελευθέρων επαγγελματιών, 
που δεν διατηρούν εργαστήριο, ούτε είναι υπάλληλοι 
Νοσοκομείου ή άλλου Ιδρύματος και προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε κατάκοιτους, εφ’ όσον επιβαίνουν 
μόνοι στα αυτοκίνητα τους, με βάση πίνακα που θα 
υποβάλλει στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής το Δ.Σ. του 
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

κα. Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα της Γ.Σ.Ε.Ε., μέχρι τρία 
(3) αυτοκίνητα της ΓΕΣΕΒΕ, μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα 
της ΑΔΕΔΥ και μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα του Ε.Κ.Α.

κβ. Από δεκαπέντε (15) αυτοκίνητα για την Εθνική 
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, για την Ένωση Νέων 
Ελλήνων Φωτορεπόρτερ, για την Ένωση Φωτοειδησεο−
γράφων Ελλάδος και για την Πανελλαδική Ένωση Φω−
τοειδησεογράφων, για επαγγελματικές ανάγκες των 
μελών της, με πίνακες που θα υποβάλλουν στη Διεύ−
θυνση Τροχαίας Αττικής μόνο τα Διοικητικά Συμβούλια 
των Ενώσεών τους.

κγ. Τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα των επαγγελματιών 
εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων που η επαγγελματική 
τους έδρα βρίσκεται μέσα στα όρια του δακτυλίου της 
παρ. 1 της παρούσας απόφασης.

κδ. Τα αυτοκίνητα των εν ενεργεία δικαστικών, των 
οποίων η έδρα της εργασίας τους ή η κατοικία τους 
ευρίσκεται εντός των ορίων του δακτυλίου, και εφ’ όσον 
οδηγούνται από τους ίδιους.

κε. Τα αυτοκίνητα των μονίμων κατοίκων της περιοχής 
που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου, εφ’ όσον 
οι κάτοχοι τους εφοδιαστούν με ειδική κάρτα από το 
Δήμο Αθηναίων, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό 
ωραρίου εργασίας, για χρονικό διάστημα μιας (1) ώρας 
πριν την έναρξη της εργασίας και μόνο για την έξοδο 
τους από την περιοχή του δακτυλίου, και για χρονικό 
διάστημα δύο (2) ωρών από τη λήξη του ωραρίου τους 
για την επιστροφή τους στον τόπο κατοικίας τους.

Τα αυτοκίνητα αυτά για την έξοδό τους από το δακτύ−
λιο και την είσοδό τους σ’ αυτόν θα κινούνται μόνο μέσα 
σε προκαθορισμένη ζώνη του δακτυλίου, αναλόγως του 
τόπου κατοικίας του κατόχου, χρησιμοποιώντας τη συντο−
μότερη διαδρομή από και προς την κατοικία του ιδιοκτήτη.

Οι ζώνες αυτές είναι οι εξής:
Α Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφό−

ρους και οδούς: Λ. Αλεξάνδρας − Ζαχάρωφ − Λ. Μεσο−
γείων − Φειδιππίδου − Μιχαλακοπούλου − Σπ. Μερκούρη 
− Ριζάρη − Λ. Βασ. Σοφίας − Βασ. Γεωργίου Α΄ − Σταδίου 
− Αιόλου − 28ηςΟκτωβρίου (Πατησίων) − Λ. Αλεξάνδρας.

Β Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφό−
ρους και οδούς: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) − Αιόλου 
− Σταδίου − Ερμού − Πειραιώς − Ιερά Οδός − Λ. Κωνστα−
ντινουπόλεως − Αχιλλέως − Πλ. Καραϊσκάκη − Καρόλου 
− Μάρνη − 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων).

Γ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεω−
φόρους και οδούς: Ερμού − Πλατεία Συντάγματος − Λ. 
Αμαλίας − Λ. Ανδρ. Συγγρού − Καλλιρρόης − Παναγή 
Τσαλδάρη − Χαμοστέρνας − Πειραιώς −Ερμού.
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Δ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφό−
ρους και οδούς: Α. Βασ. Σοφίας − Ριζάρη − Σπ. Μερκούρη 
− Υμηττού − Ηλ. Ηλιού − Α. Φραντζή − Καλλιρρόης − Λ. 
Ανδρ. Συγγρού − Λ. Βασ. Αμαλίας − Λ. Βασ. Σοφίας.

Οι ειδικές αυτές κάρτες θα φέρουν χρώμα που αντι−
στοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη κυκλοφορίας, και θα 
αναγράφουν το ονοματεπώνυμο τη δ/νση κατοικίας του 
κατόχου, και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

κστ. Μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί 
η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για την επίβλεψη των έργων 
αρμοδιότητάς της.

κζ. Μέχρι δώδεκα (12) αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν 
οι Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Υποδο−
μών του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού.

Μέχρι είκοσι ένα (21) αυτοκίνητα της Διεύθυνσης Οδι−
κών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού.

κη. Μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν 
οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη 
των Υπηρεσιακών αναγκών για τη διαχείριση του οδικού 
δικτύου αρμοδιότητάς τους ως εξής:

Μέχρι δέκα (10) της Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ9), μέχρι 
πέντε (5) της ΔΚΕΟ, και μέχρι πέντε (5) της ΔΚΕΣΟ.

κθ. Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για την Εθνική Μετεω−
ρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

λ. Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για τη Διεύθυνση Κλιμα−
τικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

λα. Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για το Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

λβ. Μέχρι πέντε (5) φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης της εταιρείας που έχει, τη συντήρηση του συ−
στήματος φωτεινής σηματοδότησης ή τη συντήρηση 
του συστήματος διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής, 
στην περιοχή ισχύος των περιοριστικών μέτρων, και για 
όσο διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή της.

λγ. Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (με μέγιστη 
αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 
2.200 χιλιόγραμμων), εφ’ όσον μεταφέρουν τρόφιμα ή 
ποτά, είδη για νοσοκομεία ή κάνουν διανομή τύπου.

λδ. Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (με μέγιστη 
αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 
2.200 χιλιόγραμμων), από 14.30 μέχρι 17.00, εφ’ όσον 
διανέμουν εμπορεύματα, που δεν καλύπτονται από την 
προηγούμενη περίπτωση.

3. Τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στην περίπτωση 
α΄ της προηγούμενης παραγράφου κυκλοφορούν μόνο 
εάν είναι εφοδιασμένα με ειδικό σήμα χρώματος πρά−
σινου, το οποίο επικολλάται σε εμφανές σημείο επί των 
οχημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 της 
αριθμ. 16229/2012 (1467 Β΄/3−5−2012) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

4. Τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ, κα, κβ, κγ, κδ, κστ, κζ, 
κη, κθ, λ, λα και λβ, της παραγράφου 2, επιτρέπεται 
να κυκλοφορούν στο δακτύλιο μόνον εφ’ όσον έχουν 
εφοδιαστεί με τις ειδικές άδειες κυκλοφορίας από τη 
Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται 
μετά από αίτηση των δικαιούμενων προς τη Διεύθυνση 
Τροχαίας Αττικής, στην οποία υποβάλλονται και τυχόν 

αιτήματα ενδιαφερόμενων για χορήγηση ίδιων αδειών 
πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα, οι οποίες 
ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στις άδειες κυκλοφορίας του δακτυλίου αναγράφεται 
ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματε−
πώνυμο του οδηγού και του ιδιοκτήτη ή κατόχου, καθώς 
και η ημερομηνία λήξης αυτών.

Ειδικά για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας στο 
δακτύλιο της περίπτωσης (ια) συνεκτιμώνται οι πραγμα−
τικές ανάγκες, η ελάχιστη κυκλοφορία του εντύπου κ.λπ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται 
μέχρι και την 18−12−2015, ενώ οι άδειες που θα χορη−
γηθούν από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ισχύουν 
μέχρι και την 08−07−2016.

5. Για την αντιμετώπιση επειγόντων και εκτάκτων πε−
ριστατικών η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μπορεί να 
χορηγεί, κατά την κρίση της, προσωρινές άδειες κυκλο−
φορίας στο δακτύλιο, ολιγοήμερης διάρκειας, οι οποίες 
δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις πέντε (5) ημέρες.

Οι προσωρινές αυτές άδειες χορηγούνται μετά από 
αίτηση των ενδιαφερομένων προς την ανωτέρω Διεύ−
θυνση Τροχαίας και θα αναγράφουν τον αριθμό κυκλο−
φορίας του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη και οδηγό αυτού, 
καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών.

6. Οι περιορισμοί κυκλοφορίας του Εμπορικού Τριγώ−
νου και της «ΜΠΛΕ ΖΩΝΗΣ», όπως αυτοί καθορίζονται 
με σχετικές αποφάσεις, δεν θίγονται από την παρούσα.

7. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του 
Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/ 
23−3−1999), «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλο−
φορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 
261 Α΄/17−12−2014) και ισχύει, σε συνδυασμό και με τις 
διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218).

Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και στους κατοίκους του 
δακτυλίου, κατόχους της ειδικής κάρτας, σε περίπτωση 
κυκλοφορίας τους σε ζώνη διαφορετική από την επι−
τρεπόμενη ή σε ώρες άλλες από τις προβλεπόμενες για 
τις ζώνες αυτές, από την παρούσα απόφαση.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, συστήνεται Τριμελής (3) 
Επιτροπή που αποτελείται από ένα (1) εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
και ένα (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Επιτροπή θα εξετάζει και θα εισηγείται για θέμα−
τα που αφορούν στα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας 
οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και για ειδικές 
περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω 
παραγράφους.

9. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και μετά από 
εισήγηση της παραπάνω Τριμελούς Επιτροπής, είναι 
δυνατόν να τροποποιούνται προσωρινά τα όρια του 
δακτυλίου, καθώς και η χρονική διάρκεια εφαρμογής 
αυτού σε τοπική κλίμακα για τις ανάγκες εκτέλεσης 
εργασιών της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2015 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
F

Αριθμ.       Φ2/141441/Δ4 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04−06−2015 (Β΄ 1053)

υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμ−
μα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων 
και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδι−
κότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2, εδάφιο ι του 

Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 45 του 
Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 25 του 
Ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
6 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4327/2015 
(Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευ−
τεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δι−
ατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 
(Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων/Ιδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Το Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την αριθμ. 30/22−05−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04−06−2015 
(Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
1. Το μάθημα με α/α 1 και τίτλο «Δομή και Συστήματα 

Αεροσκαφών» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός 
Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανο−

λογίας των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το 
μάθημα «Αρχές Αεροδυναμικής − Δομή και Συστήματα 
Αεροσκαφών». Αντίστοιχα, το μάθημα με α/α 3 και τίτλο 
«Αρχές Αεροδυναμικής − θεωρία Πτήσεων Αεροσκα−
φών» της Γ' τάξης της ίδιας ειδικότητας των Ημερή−
σιων ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το μάθημα «Δομή και 
Συστήματα Αεροσκαφών». Κατά συνέπεια, το ωρολόγιο 
πρόγραμμα της Β΄ και της Γ΄ τάξης της ειδικότητας «Τε−
χνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» των Ημερήσιων 
ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
Β΄ τάξη

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες

1 Αρχές Αεροδυναμικής − 
Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών 2Θ+4Ε

2 Κινητήρες Αεροσκαφών Ι 3Θ+4Ε

3 Σχέδιο Ειδικότητας 2Ε

4 Τεχνολογία Μηχανολογικών 
Κατασκευών − Συγκολλήσεις 2Θ+4Ε

5 Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

Γ΄ τάξη

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες

1 Κινητήρες Αεροσκαφών II 3Θ+4Ε

2 Στοιχεία Μηχανών 3Θ

3 Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών 2Θ

4 Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών 3Θ + 4Ε

5 Μετρήσεις−Όργανα Μετρήσεων 1Θ+3Ε

ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥ−
ΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων

2. Ο χαρακτηρισμός του μαθήματος με α/α 4 και τίτ−
λο «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» της 
Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα 
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των 
Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. τροποποιείται από «Σχεδιαστικό» σε 
«Εργαστηριακό» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδι−
κότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Β΄ τάξη

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες

1 Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος − 
Ηλεκτρομαγνητισμός 3Θ+3Ε

2 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι 4Θ+4Ε

3 Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τε−
χνολογίας 1Θ+3Ε

4 Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστά−
σεων 3Ε

5 Αγγλικά ειδικότητας 2Θ
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες
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Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
3. Η αναλογία Θεωρητικού και Εργαστηριακού Μέρους 

του μαθήματος με α/α 5 και τίτλο «Βοηθητικά Μηχανή−
ματα II και Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου II» της 
Γ' τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. της ειδικότητας «Μηχανικός 
Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Μηχανικών τροποποι−
είται από «2Θ + 4Ε» σε «4Θ + 2Ε» και το ωρολόγιο πρό−
γραμμα της ειδικότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Γ΄ τάξη

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες

1 Στοιχεία Μηχανών 3Θ

2 Μηχανές Πλοίου II 4Θ+3Ε

3 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου II 2Θ

4 Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ 2Ε

5 Βοηθητικά Μηχανήματα II και Μηχανο−
λογικές Κατασκευές Πλοίου II 4Θ + 2Ε

6 Αγγλικά Ειδικότητας II 3Θ

ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ.
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
1. Το μάθημα με α/α 1 και τίτλο «Αρχές Αεροδυναμι−

κής − Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών» της Β΄ τάξης της 
ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» 
του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολι−
σμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
αντικαθίσταται από το μάθημα «Αρχές Αεροδυναμικής −
Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών» και το ωρολόγιο 
πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας διαμορφώνε−
ται ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
Β΄ Τάξη

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες

1 Αρχές Αεροδυναμικής − Δομή και Συ−
στήματα Αεροσκαφών 2Θ

2 Κινητήρες Αεροσκαφών Ι 3Θ+4Ε

3 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευ−
ών − Συγκολλήσεις 2Θ+4Ε

ΣΥΝΟΛΛΟ 15 ώρες

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥ−
ΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων

2. Ο χαρακτηρισμός του μαθήματος με α/α 3 και τίτ−
λο «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» της 
Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα 
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τροποποιείται από «Σχεδιαστικό» σε 
«Εργαστηριακό» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ 
τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συ−
στημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» των Εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Β΄ Τάξη

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες

1 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι 4Θ+4Ε

2 Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τε−
χνολογίας 1Θ+3Ε

3 Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκατα−
στάσεων 3Ε

ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

Στ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών 
και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ειδικότητα: Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αποκατά−

στασης
3. Στη σελίδα 11384 της αριθμ. 88070/Δ4/04−06−2015 

(Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης μετά το ωρολόγιο 
πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Αργυροχρυ−
σοχοϊα» των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πριν το ωρολόγιο 
πρόγραμμα που ακολουθεί προστίθεται ο τίτλος της 
ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατά−
στασης» της Β΄ τάξης που είχε εκ παραδρομής παρα−
λειφθεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας 
είναι το ακόλουθο:

Ειδικότητα: Συντήρησης έργων τέχνης και αποκατά−
στασης

Β΄ Τάξη

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες

1 Φωτογραφική τεκμηρίωση έργων τέ−
χνης 2Ε

2 Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2Θ

3 Αντίγραφο Έργων Τέχνης 5Ε

4 Συντήρηση Έργων Τέχνης 4Ε

5 Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 
2015−2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 88070/Δ4/04−06−2015 
(Β΄ 1053) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2015 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 141579/Ζ1 (3)
Επανακαθορισμός του ποσού συμμετοχής στις δαπάνες 

σπουδών για τους φοιτητές των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ 
από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 Α΄) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης».
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2. Της παραγράφου 6 του άρθρου 5 και του άρθρου 10 
του Ν. 2552/1997(ΦΕΚ 266 Α΄) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι−
στήμιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με 
το στοιχείο ζ της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2000 
(ΦΕΚ 152 τ. Α΄) και του άρθρου 14 του Ν. 2817/2002 (ΦΕΚ 
78 Α΄) και ισχύουν.

3. Την αριθμ. 87352/Β7/2012 (ΦΕΚ 2272 Β΄) υπουργική 
απόφαση «Επανακαθορισμός του ποσού συμμετοχής 
στις δαπάνες σπουδών για τους φοιτητές των προπτυ−
χιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του 
ΕΑΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014».

4. Τη Γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνι−
κού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η οποία διατυπώθηκε στο 
πρακτικό της 274ης/23−6−2015 συνεδρίασής της.

5. Το αριθμ. ΤΕΚ−1132/6−8−2015 έγγραφο του Τμήματος 
Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Επανακαθορίζουμε το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες 
σπουδών των νεοεισαχθέντων και των επανεγγραφέ−
ντων φοιτητών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημί−
ου από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 στο ποσό των 
πεντακοσίων (500) ευρώ ανά θεματική Ενότητα για τα 
προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και εξακοσίων 
πενήντα (650) ευρώ ανά θεματική Ενότητα για τα με−
ταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2015 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ
F

     Αριθμ. 12494 (4)
Υπέρβαση ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί−

νησης εκτός έδρας υπαλλήλων Π.Ε Ροδόπης οικο−
νομικού έτους 2015.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010): 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35/Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων 
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/15.3.2010).

4)Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/
Α΄)«Κώδικας Ν.Α.».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄/9.9.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη 
Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί−
στου χρόνου και άλλες διατάξεις».

6) Το αριθμ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7) Τις αριθμ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 2/66700/ 
0022/30.8.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Γεωργίας.

8) Την αριθμ. .25142/19−2−2015 (ΦΕΚ 406/B΄/24/3/2015) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ. Διοικ/σης 
Μακεδονίας − Θράκης σχετικά με το ανώτατο όριο Ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στην Π.Ε Ροδόπης.

9) Το αριθμ Δ.Δ 3205/06−8−2015 έγγραφο του Τμ. Προ−
σωπικού Π.Ε Ροδόπης.

10) Την αριθμ. Δ.Ο 1231 απόφαση ανάληψης− Βεβαίωση 
εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οι−
κονομικού έτους 2015 ύψους 6.150 ευρώ, για την κάλυψη 
της συγκεκριμένης δαπάνης.

11) Το αριθμ. Δ.Ο 3602/03−09−2015 έγγραφο με συ−
νημμένη την αριθμ. ΔΟ οικ. 3134 βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός Έδρας των παρακάτω 
υπαλλήλων των υπηρετούντων στην Αυτοτελής Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ Π.Ε. Ροδόπης ως εξής:

Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΠΙ−
ΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

ΚΑΤΑ
2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε 20 ΗΜΕΡΕΣ

1 ΤΕΧΝ. ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Δ.Ε 20 ΗΜΕΡΕΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 7 Σεπτεμβρίου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Η. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• 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.: τηλ.: 210 8220885.

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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