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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Υ242 (1)
    Πολιτική κινητοποίηση των ιδιοκτητών και οδηγών αυ−

τοκινήτων φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και των βυ−
τιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και εξουσι−
οδότηση Υπουργών και Νομαρχών να προβούν σε 
επίταξη των υπηρεσιών τους καθώς και επίταξη της 
χρήσης των πιο πάνω φορτηγών. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Σ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 3, 22 παρ. 4 και 

112 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 41 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42).
3. Το ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου 

Ανάγκης» (ΦΕΚ Α΄ 236).
4. Την υπ’ αριθμ. 1 Εισήγηση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων.
5. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των δυσμενών 

συνεπειών της παρατεινόμενης απεργίας των ιδιοκτη−

τών και οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρή−
σης και των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων, 
που έχει προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην κοινωνική 
και οικονομική ζωή της Χώρας, ενέχει σοβαρούς κινδύ−
νους για τη δημόσια υγεία από την έλλειψη επαρκούς 
εφοδιασμού των πολιτών σε καύσιμα, τρόφιμα και φάρ−
μακα και είδη πρώτης ανάγκης, απειλεί τη διακοπή της 
ομαλής λειτουργίας των μονάδων παροχής υπηρεσιών 
υγείας και πρόνοιας και απειλεί επίσης κατ’ επέκταση 
τη δημόσια τάξη, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε τους ανά τη Χώρα ιδιοκτήτες και οδη−
γούς φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και των βυτιοφόρων 
μεταφοράς υγρών καυσίμων, σε κατάσταση πολιτικής 
κινητοποίησης.

2. Εξουσιοδοτούμε:
α) Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

και κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, τους οικεί−
ους Νομάρχες να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών 
των ιδιοκτητών και οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων Δη−
μόσιας Χρήσης και των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών 
καυσίμων.

β) Τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων και Οικονομικών καθώς και κατά το μέρος της 
αρμοδιότητάς τους, τους οικείους Νομάρχες να προ−
βούν σε επίταξη της χρήσης των φορτηγών αυτοκινή−
των Δημόσιας Χρήσης και των βυτιοφόρων μεταφοράς 
υγρών καυσίμων.

γ) Τους πιο πάνω να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο 
μέτρο για τη διασφάλιση των δημόσιων αγαθών που 
κινδυνεύουν από την κατά τα άνω διατάραξη της ομα−
λής λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής 
της Χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 



  Αριθ. 37269/3545 (2)
Επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των ανά την Χώρα 

ιδιοκτητών και των οδηγών των φορτηγών δημόσι−
ας χρήσης αυτοκινήτων και των βυτιοφόρων μετα−
φοράς υγρών καυσίμων.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 18 παρ. 3 και 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 

Συντάγματος.
2. Το ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου 

Ανάγκης» (ΦΕΚ Α΄ 236).
3. Το άρθρο 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42).
4. Την υπ’ αριθ. Υ242/28−7−2010 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού, με την οποία κηρύσσονται οι ανά την Χώρα 
ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και 
των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων σε κατά−
σταση πολιτικής κινητοποίησης.

5. Το γεγονός ότι από την συνεχιζόμενη απεργία των 
ιδιοκτητών ΦΔΧ αυτοκινήτων και βυτιοφόρων μεταφο−
ράς υγρών καυσίμων, προκαλείται σοβαρή διαταραχή 
της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Κράτους και 
απειλείται άμεσα η δημόσια υγεία από την έλλειψη 
επαρκούς εφοδιασμού των πολιτών σε καύσιμα, τρό−
φιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και η 
διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των μονάδων παρο−
χής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και κατ’ επέκταση 
η δημόσια τάξη, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε από την 06:00 ώρα της 29ης Ιουλίου 
2010, μέχρι νεωτέρας απόφασης, τις υπηρεσίες των 
ιδιοκτητών και των οδηγών των φορτηγών αυτοκινή−
των δημόσιας χρήσης και των βυτιοφόρων μεταφοράς 
υγρών καυσίμων.

2. Αναθέτουμε την ευθύνη εκτέλεσης της παρούσας 
στους κατά τόπους Νομάρχες, τους οποίους εξουσιοδο−
τούμε για την έκδοση των «Φύλλων Επίταξης Προσωπι−
κών Υπηρεσιών» και την επίδοση αυτών αρμοδίως στους 
ιδιοκτήτες και οδηγούς των φορτηγών δημόσιας χρήσης 
και των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 28 Ιουλίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ 

Αριθ.  37223/3544 (3)
Επίταξη της χρήσης των φορτηγών δημόσιας χρήσης 

αυτοκινήτων και των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών 
καυσίμων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 18 παρ. 3 και 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 

Συντάγματος.
2. Το ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου 

Ανάγκης» (ΦΕΚ Α΄ 236).
3. Το άρθρο 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42).
4. Την υπ’ αριθ. Υ242/28−7−2010 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού, με την οποία κηρύσσονται οι ανά την Χώρα 
ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και 
των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων σε κατά−
σταση πολιτικής κινητοποίησης.

5. Το γεγονός ότι από την συνεχιζόμενη απεργία των 
ιδιοκτητών ΦΔΧ αυτοκινήτων και βυτιοφόρων μεταφο−
ράς υγρών καυσίμων, προκαλείται σοβαρή διαταραχή 
της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Κράτους και 
απειλείται άμεσα η δημόσια υγεία από την έλλειψη 
επαρκούς εφοδιασμού των πολιτών σε καύσιμα, τρό−
φιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και η 
διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των μονάδων παρο−
χής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και κατ’ επέκταση 
η δημόσια τάξη, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε από την 06:00 ώρα της 29ης Ιουλίου 
2010, μέχρι νεωτέρας απόφασης, τη χρήση των φορτη−
γών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και των βυτιοφόρων 
μεταφοράς υγρών καυσίμων.

2. Αναθέτουμε την ευθύνη εκτέλεσης της παρούσας 
στους κατά τόπους Νομάρχες, τους οποίους εξουσιο−
δοτούμε για την έκδοση των «Φύλλων Επίταξης» και την 
επίδοση αυτών αρμοδίως στους ιδιοκτήτες των φορτη−
γών δημόσιας χρήσης και των βυτιοφόρων μεταφοράς 
υγρών καυσίμων.

3. Οι διατάξεις περί κομίστρων δεν θίγονται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 28 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ 
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