
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερ-
ματικής εξυπηρέτησης έτους 2017 και ρυθμίσεις 
απαλλαγών.

2 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της Δι-
εθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρω-
τόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή - Τρο-
ποποιήσεις στο Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 
(Τροποποιήσεις στο υπόδειγμα του έντυπου Β 
του Συμπληρώματος στο Διεθνές Πιστοποιητικό 
Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο).

3 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μει-
ωμένου ωραρίου του Δήμου Αμαρουσίου.

4 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 361/2016 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Δ11/Γ/10259/7471 (1)
Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερ-

ματικής εξυπηρέτησης έτους 2017 και ρυθμίσεις 

απαλλαγών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/

νσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ-
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α’/238/5-7.11.1970), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργεί-
ου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’/28/1-2-1989). 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 «περί αναδιοργά-
νωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/18/17-2-2011), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4146/2013 «περί διαμόρφωσης 
φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές 
επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/90/18-4-2013).

5. Τις διατάξεις του ν. 4427/2016 «περί Σύστασης Αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσί-
ας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
188/8-10-2016).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 1815/1988 περί 
κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α’ 
250/11-11-1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
πέμπτο του ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης 
Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας 
στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άλ-
λων διατάξεων (ΦΕΚ Α’ 202/14-9-1995).

7. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α’/98/22-4-2005) «περί Κωδικοποίησης της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις διατάξεις του ν. 3315/2005 «περί κυρώσεως της 
Τελικής Πράξης της Διπλωματικής Συνδιάσκεψης σχετι-
κά με το Πρωτόκολλο Ενοποίησης της Διεθνούς Σύμβα-
σης EUROCONTROL της σχετικής με τη συνεργασία για 
την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 
1960 σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που 
έγιναν».

9. Τις αποφάσεις 145 και 146 της Διευρυμένης Μό-
νιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του 
EUROCONTROL, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από 
την 1n Ιανουαρίου 2017 και σχετικά με τον καθορισμό 
του τόκου υπερημερίας για καθυστερούμενες πληρωμές 
τελών διαδρομής για την περίοδο εφαρμογής που αρχί-
ζει από 1ης Ιανουαρίου 2017, αντίστοιχα.

10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 391/2013 της 
Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 για τον καθορισμό κοινού 
συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών

11. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013 
της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 για καθορισμό μη-
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πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκ-
μηριώνεται με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης· 
οι πτήσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά 
εντός του εναέριου χώρου του αντίστοιχου κράτους 
μέλους και να μην χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
επιβατών ή/και φορτίου, ούτε για τη μετακίνηση ή την 
αυτομεταφορά του αεροσκάφους·

ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τον 
έλεγχο ή τη δοκιμή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ή 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αεροναυτιλιακό βοή-
θημα εδάφους, εξαιρουμένων των πτήσεων για τη με-
τακίνηση των σχετικών αεροσκαφών

η) οι πτήσεις που τερματίζονται στον αερολιμένα από 
τον οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος και κατά τη δι-
άρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση 
προσγείωση·

θ) οι πτήσεις εξ όψεως (VFR).
6. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προη-

γούμενη, κατά το μέρος που τα θέματά της ρυθμίζονται 
με την παρούσα.

7. Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί σε όλους τους εν-
διαφερόμενους φορείς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ελληνικό, 19 Μαΐου 2017

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών 
Οικονομικών  και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 2263.1-2/36288/2017 (2)
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της 

Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της ρύ-

πανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθη-

κε με το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται 

με αυτή - Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι της 

Δ.Σ. MARPOL (Τροποποιήσεις στο υπόδειγμα του 

έντυπου Β του Συμπληρώματος στο Διεθνές Πι-

στοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέ-

λαιο).

  ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του 

ν. 1269/1982 (Α’ 89), «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμ-
βασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης 
από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» 
που αναφέρεται σ’ αυτή τη Σύμβαση», όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3104/2003 (Α’ 28).

β) Του π.δ. 27/2007 «Αποδοχή τροποποιήσεων στα 
Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά 
με τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι και II 
της Δ.Σ. MARPOL 73/78)» (Α’ 19). 

γ) Του ν.3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

ε) Της υπ’ αριθ.:531.4-3/2013/3052/31.08.2013 από-
φασης των Υπουργών Εξωτερικών, Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτι-
λίας και Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιότητος έκδοσης 
αποφάσεων στους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων 
Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Β’ 1957).

στ) Του Άρθρου 24 παρ.4.(β) του π.δ. 103/2014 «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170).

ζ) Του Άρθρου 2 του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114).

η) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

θ) της υπ’ αριθμ. 2901.01/14108/17/23-02-2017 από-
φασης «Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και διορισμός 
νέου» (ΥΟΔΔ 89/28.02.2017).

2. Την απόφαση MEPC.276(70) της 28ης Οκτωβρίου 
2016 της Επιτροπής Προστασίας θαλασσίου Περιβάλ-
λοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ) «Τροποποιήσεις στο Παράρτημα της Διεθνούς 
Σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 
1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 
που σχετίζεται με αυτή- Τροποποιήσεις στο Παραρτήμα-
τος Ι της Δ.Σ. MARPOL (Τροποποιήσεις στο υπόδειγμα 
του έντυπου Β του Συμπληρώματος στο Διεθνές Πιστο-
ποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο)».

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

Άρθρο Πρώτο
1. Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις του Παραρ-

τήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL, όπως αναφέρονται στην 
απόφαση MEPC.276(70) της Επιτροπής Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ.

2. Το κείμενο της αποφάσεως της παραγράφου 1 σε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένο 
στην ελληνική γλώσσα, παρατίθεται κατωτέρω.

3. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αγγλικού και 
του ελληνικού κειμένου της ως άνω αποφάσεως, υπε-
ρισχύει το αγγλικό.
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RESOLUTION MEPC.276(70) 

(Adopted on 28 October 2016) 
 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF 
POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 

 
Amendments to MARPOL Annex I 

 
(Form B of the Supplement to the International Oil Pollution 

Prevention Certificate) 

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE, 

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the 
functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international 
conventions for the prevention and control of marine pollution from ships, 

NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as 
modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment procedure 
and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting 
amendments thereto, 

HAVING CONSIDERED, at its seventieth session, proposed amendments to appendix II of MARPOL Annex 
I concerning the Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate, 
1 ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to appendix II of 
MARPOL Annex I, the text of which is set out in the annex to the present resolution; 
2 DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be 
deemed to have been accepted on 1 September 2017 unless prior to that date, not less than one third 
of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the 
gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to 
the amendments; 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18495Τεύχος Β’ 1836/25.05.2017

3 INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said 
amendments shall enter into force on 1 March 2018 upon their acceptance in accordance with 
paragraph 2 above; 
4 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit 
certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all 
Parties to MARPOL; 
5 REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its 
annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL. 
 

                                ANNEX 
 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX I  
 

(Form B of the Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate) 
 

ANNEX I 
 

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY OIL 
 

Appendix II 
 

Form of IOPP Certificate and Supplements 
 

Form B of the Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate 

RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR OIL TANKERS 

Section 1 - Particulars of ship 

1 Paragraphs 1.11.8 and 1.11.9 are deleted. 

Section 5 - Construction (regulations 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 and 33) 

2 Paragraph 5.1 is replaced with the following: 

"5.1 In accordance with the requirements of regulation 18, the ship is 
qualified as a segregated ballast tanker in compliance with 
regulation 18.9 ..................................................................................................  

3 Existing paragraphs 5.1.1 to 5.1.6 are deleted. 

4 Paragraph 5.2 is replaced with the following: 
 
"5.2 Segregated ballast tanks (SBT) in compliance with regulation 18 are distributed 
as follows:  

Tank Volume (m3) Tank Volume (m3) 

Total 
volume ...................... m3 

5 Existing paragraphs 5.2.1 to 5.2.3, 5.3 and 5.3.1 to 5.3.5 are deleted. 

6 Existing paragraphs 5.4 and 5.4.1 to 5.4.4 are renumbered as 5.3 and 5.3.1 to 5.3.4. 
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7 Existing paragraphs 5.5 and 5.5.1 to 5.5.2 are deleted. 

8 All subsequent paragraphs in section 5 are renumbered accordingly. 
 

MEPC.276(70) 

   

 
 
MARPOL I 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

MARPOL o o 

 
  

 I 
I MARPOL

 
 
1. 

II MARPOL
 

 
2.    iii  

 

 
 
3.      ii MARPOL

  
 

 
4.    MARPOL

MARPOL  
 

 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18497Τεύχος Β’ 1836/25.05.2017

 
MARPOL  

 
 

 
MARPOL 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                  
 
IOPP  

 
  

 
 

-  
 
1   

   
 
2  
               

 

3  

4  
               SBT

 

  m3)  m3) 

 m3 

5  

6  

7  

8   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18498 Τεύχος Β’ 1836/25.05.2017

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Μαρ-

τίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 19 Μαΐου 2017 

Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων

Εξωτερικών  Ναυτιλίας και
 Νησιωτικής Πολιτικής

ΔΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΙΟΝ. - ΧΑΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

    Ι 

(3)
 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Αμαρουσίου.

  Με την υπ’ αριθ. 56/3980/13.02.2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 
1 του ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ’ 52580/21.11.2016 
αίτησης της ΝΤΕΝΑΙ ΒΙΟΛΤΣΑ του ΚΟΤΣΙ, της υπ’ αριθμ. 
3868/26.01.2017 βεβαίωσης του Δήμου Αμαρουσίου, 
περί μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων 
στο Δήμο Αμαρουσίου, και της υπ’αριθ. 26325/9768/ 
21-04.2017 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας της 
υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, ΝΤΕΝΑΙ ΒΙΟΛΤΣΑΣ του ΚΟΤΣΙ, κατηγορίας 
ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων από 1,5 σε 8 ώρες 
ημερησίως.

(Αριθ. οικονομικών βεβαιώσεων του Δήμου Αμαρου-
σίου: 1179/11.01.2017).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
26325/9768/21.04.2017).

  Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

    Ι 

 Αριθμ. 20269/193 (4)
Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 361/2016 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α’/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-

μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 
9 του ν. 4313/2014.

5. Το άρθρο 109 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το αριθ. 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α’/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (Φ.Ε.Κ 24/Α’/06-02-2015) και το άρθρο 56 
του ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ 93/Α’/14.04.2014) περί άσκησης 
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 §1 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α’/11.05.2015).

8. Το π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α’/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β’/ 
16.09.2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον 
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκρο-
τημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

10. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/
νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

11. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του ν. 2696/1999».

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφο-
ριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων».

14. Την υπ’αριθμ. πρωτ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015 
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α 
του ν.2696/1999».




