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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ387  (1) 
 Συμπλήρωση της Υ386/17−10−2011 απόφασης του Πρω−

θυπουργού «Πολιτική κινητοποίηση των οδηγών των 
απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών 
οχημάτων όλων των δήμων της Περιφέρειας Αττι−
κής και εξουσιοδότηση Υπουργών και Περιφερειάρχη 
Αττικής να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών των 
παραπάνω οδηγών, καθώς και επίταξη της χρήσης 
των πιο πάνω οχημάτων» (Β΄ 2326) και πολιτική κινη−
τοποίηση του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρε−
σίες καθαριότητας όλων των δήμων της περιφέρειας 
Αττικής και εξουσιοδότηση Υπουργού Εσωτερικών 
και Περιφερειάρχη Αττικής να προβούν σε επίταξη 
των υπηρεσιών των εργαζομένων αυτών.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

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

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

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

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

δ) του άρθρου 186 παρ. II τομέας Θ περ. 8 του ν. 3852/ 
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α΄ 87).

2. Την 62/18−10−2011 εισήγηση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών.

3. Την επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη να απο−
τραπούν οι σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία 
εξαιτίας της μακροχρόνιας μη αποκομιδής των απορ−
ριμμάτων από τους εργαζομένους στις υπηρεσίες κα−
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θαριότητας όλων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 1 της Υ386/17−10−2011 απόφασης του 
Πρωθυπουργού συμπληρώνεται ως εξής: «Κηρύσσουμε, 
επίσης, σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύ−
νολο των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας 
όλων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής.».

2. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 της πιο πάνω 
απόφασης του Πρωθυπουργού συμπληρώνεται ως εξής: 
«καθώς και σε επίταξη των υπηρεσιών του συνόλου των 
εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας όλων των 
δήμων της Περιφέρειας Αττικής,».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ386/17−10−2011 απόφαση 
του Πρωθυπουργού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ö
Αριθμ. Υ388 (2)
    Πολιτική κινητοποίηση των οδηγών των απορριμματο−

φόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων των 
Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού−Ευόσμου, Νεάπο−
λης−Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων−Μενεμέ−
νης και Καλαμαριάς, καθώς και του συνόλου των ερ−
γαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων 
δήμων και εξουσιοδότηση Υπουργών και Περιφερει−
άρχη Κεντρικής Μακεδονίας να προβούν σε επίτα−
ξη των υπηρεσιών των παραπάνω οδηγών και ερ−
γαζομένων, καθώς και επίταξη της χρήσης των πιο 
πάνω οχημάτων.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

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

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

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

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

δ) του άρθρου 186 παρ. II τομέας Θ περ. 8 του ν. 3852/ 
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α΄ 87).

2. Την 62/18−10−2011 εισήγηση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών.

3. Την επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη να απο−
τραπούν οι σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία 
εξαιτίας της μακροχρόνιας μη αποκομιδής των απορριμ−
μάτων από τους εργαζομένους στις υπηρεσίες καθαρι−
ότητας των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού−Ευόσμου, 
Νεάπολης−Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων−Μενε−
μένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης 
τους οδηγούς των απορριμματοφόρων οχημάτων και 
των φορτηγών οχημάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης, 

Κορδελιού−Ευόσμου, Νεάπολης−Συκεών, Παύλου Μελά, 
Αμπελοκήπων−Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και το σύνολο των 
εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων 
δήμων.

2. Εξουσιοδοτούμε:
α) τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Περιφερειάρ−

χη Κεντρικής Μακεδονίας να προβούν σε επίταξη των 
υπηρεσιών των οδηγών των απορριμματοφόρων οχη−
μάτων και των φορτηγών οχημάτων των αναφερόμενων 
στην παράγραφο 1 δήμων, καθώς και του συνόλου των 
εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων 
δήμων,

β) τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, 
καθώς και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
να προβούν σε επίταξη της χρήσης των απορριμμα−
τοφόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 δήμων,

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, 18 Οκτωβρίου 2011

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ö
Αριθμ. 44005 (3)
    Συμπλήρωση της 44003/17−10−2011 απόφασης του Υπουρ−

γού Εσωτερικών «Επίταξη των προσωπικών υπηρεσι−
ών των οδηγών των απορριμματοφόρων οχημάτων 
και των φορτηγών οχημάτων όλων των δήμων της 
Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 2326) και επίταξη του συνό−
λου των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας 
όλων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

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

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

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

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

2. Την Υ387/18.10.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 
με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πολιτικής κι−
νητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων στις υπηρε−
σίες καθαριότητας όλων των δήμων της Περιφέρειας 
Αττικής.

3. Την επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη να απο−
τραπούν οι σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία 
εξαιτίας της μακροχρόνιας μη αποκομιδής των απορ−
ριμμάτων από τους εργαζομένους στις υπηρεσίες κα−
θαριότητας όλων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε:
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1. Η παράγραφος 1 της 44003/17−10−2011 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών συμπληρώνεται ως εξής: 
«Επιτάσσουμε, επίσης, από την 18.00 ώρα της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, έως την έκδοση νεότερης απόφασης, 
τις υπηρεσίες του συνόλου των εργαζομένων στις υπη−
ρεσίες καθαριότητας όλων των δήμων της Περιφέρειας 
Αττικής.».

2. Η παράγραφος 2 της 44003/17−10−2011 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών συμπληρώνεται ως εξής: 
«καθώς και στο σύνολο των εργαζομένων στις υπηρε−
σίες καθαριότητας όλων των δήμων της Περιφέρειας 
Αττικής.».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η 44003/17−10−2011 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Ö
Αριθμ. 44006 (4)
    Επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των οδηγών των 

απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών 
οχημάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού−Ευ−
όσμου, Νεάπολης−Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελο−
κήπων−Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του συνόλου των 
εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδι−
ων δήμων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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

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

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

2. Την Υ388/18.10.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού με την 
οποία κηρύσσονται σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίη−
σης οι οδηγοί των απορριμματοφόρων οχημάτων και των 
φορτηγών οχημάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελι−
ού−Ευόσμου, Νεάπολης−Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκή−
πων−Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς και το σύνολο των εργαζομένων στις 
υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων δήμων.

3. Την επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη να απο−
τραπούν οι σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία 
εξαιτίας της μακροχρόνιας μη αποκομιδής των απορριμ−
μάτων από τους εργαζομένους στις υπηρεσίες καθαρι−
ότητας των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού−Ευόσμου, 
Νεάπολης−Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων−Μενε−
μένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε από την 18.00 ώρα της 18ης Οκτωβρίου 
2011, έως την έκδοση νεότερης απόφασης, τις υπηρεσί−
ες των οδηγών των απορριμματοφόρων οχημάτων και 
των φορτηγών οχημάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης, 
Κορδελιού−Ευόσμου, Νεάπολης−Συκεών, Παύλου Μελά, 

Αμπελοκήπων−Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του συνόλου 
των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των 
ίδιων δήμων.

2. Αναθέτουμε την ευθύνη εκτέλεσης της παρούσας 
στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον οποίο 
εξουσιοδοτούμε για την έκδοση των «Φύλλων Επίτα−
ξης» και την επίδοση αυτών αρμοδίως στους οδηγούς 
των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών 
οχημάτων των αναφερόμενων στην προηγούμενη παρά−
γραφο δήμων, καθώς και στο σύνολο των εργαζομένων 
στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων δήμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Ö
Αριθμ. 44007 (5)
    Επίταξη της χρήσης των απορριμματοφόρων οχημάτων 

και των φορτηγών οχημάτων των Δήμων Θεσσαλο−
νίκης, Κορδελιού−Ευόσμου, Νεάπολης−Συκεών, Παύ−
λου Μελά, Αμπελοκήπων−Μενεμένης και Καλαμαριάς 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

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

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

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

2. Την Υ388/18.10.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού με 
την οποία κηρύσσονται σε κατάσταση πολιτικής κινητο−
ποίησης οι οδηγοί των απορριμματοφόρων οχημάτων 
και των φορτηγών οχημάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης, 
Κορδελιού−Ευόσμου, Νεάπολης−Συκεών, Παύλου Μελά, 
Αμπελοκήπων−Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και το σύνολο των 
εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων 
δήμων.

3. Την επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη να απο−
τραπούν οι σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία 
εξαιτίας της μακροχρόνιας μη αποκομιδής των απορριμ−
μάτων από τους εργαζομένους στις υπηρεσίες καθαρι−
ότητας των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού−Ευόσμου, 
Νεάπολης−Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων−Μενε−
μένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε από την 18.00 ώρα της 18ης Οκτωβρίου 
2011, έως την έκδοση νεότερης απόφασης, τη χρήση 
των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών 
οχημάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού−Ευό−
σμου, Νεάπολης−Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων−
Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.
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2. Αναθέτουμε την ευθύνη εκτέλεσης της παρούσας 
στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον οποίο 
εξουσιοδοτούμε για την έκδοση των «Φύλλων Επίτα−
ξης» και την επίδοση αυτών αρμοδίως στους οδηγούς 
των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών 
οχημάτων των αναφερόμενων στην προηγούμενη πα−
ράγραφο δήμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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