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1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 122/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Μεταμόρφωσης.

2 Διαπιστωτική πράξη περί επάρκειας της ελάχι-
στης στελέχωσης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δό-
μησης του Δήμου Περιστερίου.

3 Διαπιστωτική πράξη περί επάρκειας της ελάχι-
στης στελέχωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Δό-
μησης του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.

4 Ορισμός ημερών υποχρεωτικής αργίας, κατά τις 
τοπικές εορτές, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλ-
λεύσεις και εργασίες γενικά, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Φλώρινας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 55690 (1) 
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 122/2021 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις.
2. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα - 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (Κ.Ο.Κ.), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 του 
ν. 4313/2014.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί Δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συμπληρώθηκε με τις διατά-
ξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

8. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

9. Την υπ’ αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίσθηκε στη θέση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την υπ’ αρ. οικ.47601/17682/14.06.2017 (Β’ 2056)  
(ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δι-
καιώματος υπογραφής.

11. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

12. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αρ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση αρμοδιότητας 
έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθ-
μισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων ανα-
φορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999».

14. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  
«Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαί-
ους χώρους λιμένων».

15. Την υπ’ αρ. οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο-
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κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση αρμοδιότητας 
έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθ-
μισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων ανα-
φορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999».

16. Την υπ’ αρ. οικ. 41663/10866/01.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ-
ΤΙΟΡ1Κ-9ΗΚ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας».

17. Την υπ’ αρ. 97109/31-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί αυ-
τοδίκαιης απαλλαγής του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του 
Χρήστου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ορισμός ασκούσης 
καθήκοντα Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

18. Το υπ’ αρ. 169361/29-12-2021 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, με το οποίο διαβιβάσθηκε η νομοτύπως ληφθεί-
σα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, 
υπ’ αρ. 122/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Μεταμόρφωσης, που αφορά σε κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

19. Την υπ’ αρ. 13002/09-6-2021 Κυκλοφοριακή Μελέ-
τη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης, 
η οποία διαβιβάσθηκε με το 18918/25-07-2021 έγγραφο 
του Δήμου, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ’ αρ. 122/2021 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεταμόρ-
φωσης, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

20. Την υπ’ αρ. 122/2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Μεταμόρφωσης, για τις υπόψη κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις.

21. Το υπ’ αρ. 15289/14-04-2022 έγγραφο του Δήμου 
Μεταμόρφωσης περί μη επιβάρυνσης του τρέχοντος 
προϋπολογισμού του Δήμου.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση Κυκλο-
φοριακών Ρυθμίσεων δεν προκαλείται επιβάρυνση στον 
τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, όπως προκύπτει 
από το παραπάνω (21) σχετικό έγγραφο του Δήμου Με-
ταμόρφωσης, και επειδή:

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-
γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Μεταμόρφωσης και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των 
πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθη-
κών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κανονιστικής απόφασης σχετικά με την 
μονοδρόμηση της οδού Αμαράντου, με κατεύθυνση από 
την οδό Παύλου Μελά προς την οδό Αγίας Βαρβάρας.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 

(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Μεταμόρφωσης σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 
οδοστρώματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη 
και ασφαλής κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρ-
φωσης, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσεων 
(κινδύνου, πληροφοριακών, σημάνσεων που βελτιώνουν 
και διευκολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυ-
κλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

9. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν. Επίσης, 
κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά περιγραφεί-
σες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτό, 
διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με αντίστοι-
χες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε προγενέστερες 
συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές εκθέσεις, με-
λέτες, σχέδια ή σκαριφήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 15 Απριλίου 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

   Αριθμ. 57138 (2)
Διαπιστωτική πράξη περί επάρκειας της ελάχι-

στης στελέχωσης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δό-

μησης του Δήμου Περιστερίου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ειδικότερα το άρθρο 97Α.

2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικι-
ών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συμπληρώθηκε με 
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τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 21).

4. Το άρθρο 103 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 251).

5. Την υπ’ αρ. 97109/31-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί 
Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του 
Χρήστου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής και ορισμό Ασκούσης καθήκο-
ντα Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Το υπ’ αρ. 58424/30.12.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Υπηρεσίας Δόμησης περί λειτουργίας Υ.ΔΟΜ.

7. Το υπ’ αρ. οικ.16247/6.04.2022 έγγραφο του Δημάρ-
χου Περιστερίου με το οποίο μας γνωρίζει ότι πληρού-
νται οι προϋποθέσεις της παρ. 2Α του άρθρου 97Α του 
ν. 3852/2010, διαπιστώνει:

Ότι η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Πε-
ριστερίου διαθέτει την επάρκεια της ελάχιστης στελέχω-
σης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010. 
Η παρούσα διαπιστωτική πράξη ισχύει υπό την αίρεση 
της πλήρωσης των προϋποθέσεων που βεβαιώνεται με 
το υπ’ αρ. οικ. 16247/06.04.2022 έγγραφο του Δημάρχου 
Περιστερίου. Σε περίπτωση άρσης της ισχύος οποιασ-
δήποτε εκ των εν λόγω προϋποθέσεων, αίρεται άμεσα 
και αυτοδίκαια και η παρούσα πράξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

   Αριθμ. 57256 (3)
Διαπιστωτική πράξη περί επάρκειας της ελάχι-

στης στελέχωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Δό-

μησης του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ειδικότερα του άρθρου 97Α.

2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικι-
ών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 21).

4. Το άρθρο 103 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 251).

5. Την υπ’ αρ. 97109/31-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί 
Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη 
του Χρήστου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ορισμό Ασκούσης 
καθήκοντα Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

6. Το υπ’ αρ. 12464/25.2.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

7. Το υπ’ αρ. 2715/11.2.2022 έγγραφο του Τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του 
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου «Παροχή στοιχείων σχετικά 
με τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης 
του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου», διαπιστώνει:

Ότι το Αυτοτελές Τμήμα Δόμησης του Δήμου Ραφή-
νας - Πικερμίου διαθέτει την επάρκεια της ελάχιστης 
στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97Α του 
ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

 Αριθμ. 61759 (4)
Ορισμός ημερών υποχρεωτικής αργίας, κατά τις 

τοπικές εορτές, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμε-

ταλλεύσεις και εργασίες γενικά, στην Περιφερει-

ακή Ενότητα Φλώρινας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Την υπ’ αρ. 6405/19-1-2022 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας» (Β’ 563).

3. Τα άρθρα 60 και 63 του ν. 4808/2021 «Για την Προ-
στασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επι-
θεώρηση Εργασίας” - Κύρωση της Σύμβασης 190 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας 
και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση 
της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας 
στην Εργασία -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγ-
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γελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).

4. Το άρθρο 46 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων 
εργασίας συνδικαλιστών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπουργεί-
ου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών 
προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

5. Το β.δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργή-
σεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατά-
ξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και 
Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» (Α’ 179).

6. Το υπ’ αρ. 13086/28-01-2022 έγγραφο «Προτάσεις 
για τοπικές αργίες» προς τους Εμπορικούς Συλλόγους 
της Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

7. Την από 04/02/2022 απάντηση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, του Εμπορικού Συλλόγου Φλώρινας.

8. Την από 18/02/2022 απάντηση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, του Εμπορικού Συλλόγου Αμυνταίου.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-

γισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό ημερών υποχρεωτικής αργίας για όλες 
τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι 
οποίες θα παραμείνουν κλειστές, ως κατωτέρω:

1. Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορί-
ων της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας της Δημοτικής 
Ενότητας Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας, η 27η Ιουλίου, 
ως μέρα εορτής του πολιούχου αγίου, καθώς και η 8η Νο-
εμβρίου, ως μέρα απελευθέρωσης της πόλης.

2. Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορί-
ων της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου της Δημοτικής 
Ενότητας Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου, η 21η Μαΐου, 
ως μέρα εορτής του πολιούχου αγίου, καθώς και η 6η Νο-
εμβρίου, ως μέρα απελευθέρωσης της πόλης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Φλώρινα, 20 Απριλίου 2022

O Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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