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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25681 (1)
 Σύναψη 18 συμβάσεων μίσθωσης έργου από την Περι−

φέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α).

β) 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).

γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247/ Α).

δ) τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/ 
14.7.2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους 
εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δη−
μόσιο τομέα».

ε) του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
(ΦΕΚ 201/Α).

στ) του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 
231/Α/19.9.2007).

ζ) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/ Α).

η) της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφο−
ρά αρμοδιοτήτων από το Υπουργ. Συμβούλιο σε άλλα 
Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/
Α/17.6.1996).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/114/4027/21.4.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
33/2006 ΠΥΣ .

3. Την υπ’ αριθμ. 492/2007 γνωμοδότηση του Νομι−
κού Συμβουλίου του Κράτους, ότι πρόκειται για γνήσι−
ες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτεται 
εξαρτημένη εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Το υπ’ αριθμ. 1078484/5796/699/Β0014/12.10.2004 έγ−
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
που αφορά την υπαγωγή σε Φ.Π.Α. σύμβασης ανάθεσης 
έργου.
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6. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ποσού διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων 
τετρακοσίων (248.400) ευρώ η οποία θα αντιμετωπιστεί 
από τον Προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα από 
τη γραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 3299 του ειδικού φορέα 
07−110, αποφασίζουμε:

1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμ−
φωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ 
του Αστικού Κώδικα, σε δέκα οκτώ (18) άτομα από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τα οποία 
έχουν ως εξής:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Διοικητικού Οικονομικού) 6
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διοικητικού Λογιστικού) 12
ΣΥΝΟΛΟ 18

1. 2. Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά έχει ως 
αντικείμενο τη συλλογή, ταξινόμηση και καταγραφή 
στοιχείων που αφορούν σε ζητήματα εισόδου, διαμο−
νής, κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην 
Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα οι απαιτούμενες 
εργασίες αφορούν στη συλλογή στοιχείων για:

α) Την επιστροφή παραβόλων στους υπηκόους που 
αφορά, βάσει του ν. 3536/2007, Βουλγαρίας, Ρουμανίας 
και Αιγύπτου.

β) Την αρχειοθέτηση των αιτήσεων των υπηκόων που 
εντάχθηκαν στην Ε.Ε. (Βούλγαροι κ.τ.λ.)

γ) την επεξεργασία και ταξινόμηση των αιτήσεων από 
26.2.2007 των ανήλικων τέκνων των αλλοδαπών που 
δεν πλήρωναν παράβολο και τις επιστροφές αυτών
(ν. 3536/2007)

δ) την κατηγοριοποίηση των αιτήσεων που αφορά σε 
μετακλήσεις υπηκόων τρίτων χωρών.

3. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δώδεκα 
(12) μήνες.

4. Το έργο αυτό θα εκτελείται στην έδρα των αρμο−
δίων Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας Θράκης.

5. Το έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην παρά−
γραφο 1 α, β, γ και δ, συντελείται στα πλαίσια του ν. 
3536/2007 ειδικότερα στις ανάγκες που προκύπτουν 
με τις ρυθμίσεις που εισάγουν οι διατάξεις αυτές και 
οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο στις μέχρι 
τώρα απασχολήσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων, 
στα πλαίσια των συνήθων καθηκόντων τους. Επίσης οι 
ανάγκες αυτές δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν 
από το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια, δε−
δομένου ότι οι νέες ρυθμίσεις προϋποθέτουν για την 
ολοκλήρωση της εφαρμογής τους, την εντός τακτού 
χρόνου συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που 
αναφέρονται ανωτέρω και αποτελεί έκτακτη υπηρε−
σιακή ανάγκη, η οποία θα εκτελεστεί εντός δωδεκά−
μηνου χρονικού διαστήματος, το οποίο θα εξαντλήσει 
το αντικείμενο του έργου. Κατά συνέπεια το ανωτέρω 
αντικείμενο της μίσθωσης έργου δεν καλύπτει πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες, αλλά συνιστά έκτακτη ανάγκη, 
που θα ολοκληρωθεί σε δεδομένο χρονικό διάστημα, με 
την έννοια ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον, αλλά θα 
εξαντληθεί στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των διακο−
σίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (248.400) ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ 

F
   Αριθμ. 2/69042/0025 (2)
Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς τις Τράπε−

ζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάστα−
ση των ζημιών από την πυρκαγιά της 22ης Ιανουα−
ρίου 2007 σε περιοχές του Δήμου Βιστωνίδας του 
Νομού Ξάνθης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ τ. 143/1995).
2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/

Β/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

3. Την υπ’ αριθμ. 2043/Α32/23.8.2007 (ΦΕΚ 1737/
Β/30.8.2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 7/4.4.2008), 
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον 
Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για τη χορήγη−
ση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Το υπ’ αριθμ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) 
Προεδρικό Διάταγμα «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων, για την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά 
της 22ης Ιανουαρίου 2007 στον οικισμό Βαφέϊκων του 
Δ.Δ Γενισέας του Δήμου Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης, 
με τους εξής όρους:

• Χορήγηση δανείων επισκευής ή ανακατασκευής ή 
αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης για την αποκατάσταση 
ζημιών κτιριακών εγκαταστάσεων.

• Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανα−
κατασκευής ή αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης ορίζεται 
σε 15 χρόνια. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματο−
ποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές 
δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες 
μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.

• Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής διατη−
ρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων, ορίζεται σε 25 χρό−
νια. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε 
ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η 
πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την 
υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.

• Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των 
εντόκων γραμματίων Δημοσίου 12μηνης διάρκειας της 
εκάστοτε τελευταίας έκδοσης, που προηγείται χρονικά 
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της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, 
προσαυξημένο κατά 30%, χωρίς άλλη προσαύξηση για 
προμήθεια κλπ. επιδοτούμενο κατά 100% από το λογα−
ριασμό του ν. 128/1975.

• Για δάνεια μέχρι του ποσού των 10.000 € δεν απαι−
τείται εγγραφή υποθήκης

• Για την ασφάλεια κάθε δανείου άνω των 10.000 €, θα 
εγγράφεται υπέρ της δανείστριας τράπεζας, υποθήκη 
επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευ−
άζεται ή αγοράζεται ή αποπερατώνεται από το προϊόν 
του άτοκου δανείου ή αντ’ αυτού επί άλλου ακινήτου 
που τυχόν προσφέρεται από το δανειολήπτη, εφόσον η 
αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η 
υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων 
σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.

Σε περίπτωση που οι πρωτοφειλέτες δεν εξοφλήσουν 
τις ληξιπρόθεσμες δόσεις τους ή μέρος αυτών, οι Τρά−
πεζες αφότου παρέλθει ένα τρίμηνο από τη λήξη κάθε 
δόσης και προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο 
οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, οφείλουν να υποβάλ−
λουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 
478/4.1.2006 – ΦΕΚ 16/Τεύχος Β΄/13.1.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι Τράπεζες θα πρέπει να επιδιώκουν, μέσα στον ανω−
τέρω οριζόμενο χρόνο των τριών (3) μηνών, για τον 
οποίο το Δημόσιο καλύπτει με τη εγγύησή του τους 
τόκους υπερημερίας, την είσπραξη από τους πρωτο−
φειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων δόσεων, με 
την ίδια επιμέλεια που δείχνουν και για τα δάνεια που 
χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου. 

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής αναλαμβάνει την 
υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων 
των Τραπεζών που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο 
εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους 
μέχρι τρίμηνο και τέλος, τα έξοδα επίδοσης της αναγ−
γελίας κλεισίματος λογαριασμού.

Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Δ.25 :

1. κάθε μήνα, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην 
οποία να αναφέρονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον 
προηγούμενο μήνα με τα παρακάτω στοιχεία :

 •  Κωδικός Τράπεζας
 • Αριθμός λογαριασμού 
 • Υποκατάστημα 
 • Επώνυμο δανειολήπτη 
 • Όνομα δανειολήπτη 
 • Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
 • Κωδικός Δ.Ο.Υ.
 • Δ.Ο.Υ. 
 • Αρχική Κ.Υ.Α.
 • Ημερομηνία αρχικής Κ.Υ.Α.
 • Τροποποιητική Κ.Υ.Α
 • Ημερομηνία τροποποιητικής Κ.Υ.Α.
 • Απόφαση εγγύησης
 • Ημερομηνία απόφασης
 • Αριθμός σύμβασης
 • Ημερομηνία σύμβασης
 • Εγκριθέν κεφάλαιο δανεισμού
 • Ημερομηνία εκταμίευσης
 • Ποσό εκταμίευσης
 • Ποσοστό εγγυημένου δανείου

 • Διάρκεια δανείου
 • Συνολικός αριθμός δόσεων

 • Ενυπόθηκη διασφάλιση
 • Λοιπές ασφάλειες
 • Ύψος εμπράγματων ασφαλειών
 • Είδος εμπράγματων ασφαλειών
2. κάθε τρίμηνο, κατάσταση στην οποία να αναφέ−

ρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, με διαχωρισμό ανά 
απόφαση εγγύησης.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια 
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαί−
ων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη, η οποία δεν είναι δυνατόν να προσδι−
ορισθεί σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του 
Δημοσίου και θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό 
GR 1301000230000000002340396 «Γ.Λ.Κ. Δ25 – Κεφά−
λαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή 
εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ 

F
(3)

       Περίληψη Καταλογιστικής Πράξης υπ’ αριθμ. 43/2002/2008.

     Με την υπ’ αριθμ. 43/2002/2008 Καταλογιστική Πρά−
ξη με αριθμ. 15036/29.5.2008 του Ε’ Τελωνείου Πειραιά 
επιβλήθηκαν για λαθρεμπορία (949) χ/τιων με τσιγάρα 
μάρκας MARLBORO, πολλαπλά τέλη ύψους 3.127.614,060 
€ (τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εξακό−
σια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά) στο Νικόλαο 
Φωτιάδη του Πέτρου και της Μαρίας ΑΔΤ Τ532701, ΑΦΜ 
114006160 αγνώστου διαμονής. Το παραπάνω βεβαιω−
θέν ποσό επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής (Π.Ε.Κ.) καθώς και 2% Τ.Χ επί ΟΓΑ.

   O Προϊστάμενος

ΗΛΙΑΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
F

     Αριθμ. Δ15/οικ/13333 (4)
Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−

βερνητικά όργανα».
Β) Τις διατάξεις του π.δ. 456/1985 «Περί μεταφοράς 

αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουρ−
γεία ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» κ.λπ.

Γ) Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέ−
λεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συ−
ναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» παρ. 3 και 4 
του άρθρου 45.

Δ) Τις διατάξεις του ν. 716/1977 «περί Μητρώου Μελε−
τητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών».

Ε) Τις διατάξεις του π.δ. 798/1978 «Περί καθορισμού 
ορίων προεκτιμούμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη 
πτυχίου».
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ΣΤ) Τα υπ’ αριθμ. 675/Θ73/17.1.1986, 27039/Θ86/14.1.1987, 
1810/Θ183/26.1.1988, 1906/Θ59/23.1.1989, 1635/Δ397/1.2.1990, 
1866/Δ242/24.1.1991, 1241/Η18/22.1.1992, 1603/Η99/26.1.1993, 
4561/Η224/2.3.1993, 941/Η192/8.2.1994, 1284/Ζ104/20.1.1995, 
1614/Ζ114/24.1.1996, 1919/Ζ103/3.2.1997, 984/Ζ80/26.1.1998, 
98/Ζ95/21.1.1999, 1395/Ζ−99/1.2.2000, 1023/Γ7−79 29.1.2001, 
1380/Γ−127/6.2.2002, Γ7−21/16.1.2003 − Γ7−137/3.2.2004 1426/
Γ7−105/2.2.2005, 1030/Γ7−72/31.1.2006, Γ7−90/5.2.2007, Γ7−
193/14.3.2008 έγγραφα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρε−
σίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού 
Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των 
αναφερομένων σε αυτή ετών.

Z) Δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2008 ο χρησιμοποιούμε−
νος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής 
των άρθρων 2, 3 και 4 του π.δ. 798/1978 είναι ίσος προς 
τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών 
καταναλωτή του Δ’ τριμήνου των ετών 2007 και 1978,

 108.293 
ήτοι  =25,22 μ
 4,294
2) Κατόπιν των ανωτέρω τα όρια αμοιβής κάθε τάξης 

πτυχίου καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω:
Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του π.δ. 

798/1978: 1−10−13−14−16
 ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως  37.007 EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 18.503 EURO Εως  92.517 EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 55.510 EURO έως  333.059 EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 148.026 EURO έως  740.132 EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 222.040 EURO και άνω 

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του π.δ. 798/ 
1978: 2−6−11−15−19−20−21−22−27
 ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως  22.116 EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 11.093 EURO έως  55.510 EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 33.309 EURO έως  199.824 EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 88.804 EURO έως  444.079 EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 133.236 EURO και άνω 

Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του π.δ. 
798/1978:  3−4−5−7−8−9−12−17−18−23−24−25−26
 ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως  11.093  EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 5.547 EURO έως  27.762  EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 16.640 EURO έως  99.927  EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 44.402 EURO έως  222.040  EURO
 ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 66.618 EURO και άνω 

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης 
αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά 
καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/9104/25.4.2007 
απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε 
καταργείται από τότε η υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/9104/25.4.2007 
απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

     Αριθμ. Φ10057/14278/1190 (5)
Αύξηση των συντάξεων των συνταξιούχων του Ταμεί−

ου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών για το έτος 
2008. 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 

(165Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52, και 90 του π.δ 

63/2005 (98Α).
3. Τις διατάξεις του π.δ 238/2007 (278 Α).
4. Τα υπ’ αριθμ. 16343/167/9.4.2008 και 21962/232/

15.5.2008 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών.

5. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών που διατυπώθηκε 
κατά την υπ’ αριθμ. 6231/14.5.2008 συνεδρίασή του.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος των προϋ−
πολογισμών των Κλάδων Συντάξεων Τεχνικών Τύπου 
Αθηνών και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής 
Τεχνολογίας και Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου 
Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΝΠΔΔ) ύψους 
892.000,00 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό 
έτος.

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0611−0618, 0636, 0637 και 
0621 των προϋπολογισμών των παραπάνω κλάδων, οι 
οποίες ανέρχονται στο ποσό των είκοσι τριών εκατομ−
μυρίων διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εκατό τριάντα 
οκτώ (23.239.138,00) και δύο εκατομμυρίων εξακοσίων 
ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα 
(2.698.779) ευρώ αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

 1. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Κλάδου Συντά−
ξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών και χορηγήσεως Ειδικού 
Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας και του κλάδου Επι−
κουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως Τεχνικών 
Τύπου Αθηνών αυξάνονται ως εξής:

α) από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3% υπολογιζόμενο επί 
του ποσού των συντάξεων όπως έχουν διαμορφωθεί 
την 31.12.2007 και

β) από 1.10.2008 κατά ποσοστό 2% υπολογιζόμενο επί 
του ποσού των συντάξεων όπως θα έχουν διαμορφωθεί 
την 30.9.2008.

Τα ποσοστά των περιπτώσεων α και β θα χορηγηθούν 
σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31.12.2007 καθώς και σε 
εκείνους που η έναρξη συνταξιοδότησής τους εμπίπτει 
στο μέχρι την 31.12.2007 χρονικό διάστημα.

Το ποσοστό της περίπτωσης β θα χορηγηθεί σε όσους 
καταστούν συνταξιούχοι από 1.1.2008 μέχρι και 30.9.2008, 
καθώς και σε εκείνους που η έναρξη συνταξιοδότησής 
τους εμπίπτει στο εν λόγω χρονικό διάστημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ− ΠΕΤΡΑΛΙΑ 
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    Αριθμ.Φ.20116/14420/585 (6)
Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων του Ταμεί−

ου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προ−
σωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για το έτος 
2008.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 66 

του ν. 2084/1992 (Α, 165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του 
ν. 2606/1998 (Α, 89).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α, 
1998).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α, 
49), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 
1275/1982 (Α, 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α, 111) «Ασφάλιση ομο−
γενών, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της 
νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. και ρύθμιση διαφόρων ασφαλι−
στικών θεμάτων».

4. Τα υπ’ αριθμ. 16343/167/9.4.2008 και 21962/232/15.5.2008 
έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
με τα οποία έχει καθορισθεί το ποσοστό αύξησης των 
συντάξεων για το τρέχον έτος.

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα−
μείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσω−
πικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που λήφθηκε στην 
υπ’ αριθμ. 3150/26/22.4.2008 συνεδρίασή του.

6. Την υπ’ αριθμ. 12225/172/27.5.2008 οικονομική έκθεση 
της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού 
του ανωτέρω Ταμείου, η οποία κατά το τρέχον έτος 
υπολογίζεται να ανέλθει στο ύψος των 973.000 € περί−
που και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0629, 
0636 και 0637, αποφασίζουμε:

Οι καταβαλλόμενες από το Ταμείο Επικουρικής Ασφά−
λισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επι−
χειρήσεων συντάξεις στους συνταξιούχους του, των 
οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι 
31.12.2007 χρονικό διάστημα, αυξάνονται από 1.1.2008 
κατά ποσοστό 3% επί του ποσού της σύνταξης, όπως 
έχει διαμορφωθεί την 31.12.2007, και από 1.10.2008 κατά 
ποσοστό 2% επί του ποσού της σύνταξης, όπως θα έχει 
διαμορφωθεί την 30.9.2008.

Το από 1.10.2008 ποσοστό αύξησης 2% θα χορηγηθεί 
και σε όσους καταστούν συνταξιούχοι από 1.1.2008 μέ−
χρι και 30.9.2008, καθώς και σε εκείνους που η έναρξη 
συνταξιοδότησής τους εμπίπτει στο εν λόγω χρονικό 
διάστημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

     Αριθμ. Φ.20021/14741/612 (7)
Αύξηση των συντάξεων των συνταξιούχων του εντα−

χθέντος στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Κλάδου Επικουρικής Σύντα−
ξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπι−
κού Εταιρειών Τσιμέντων για το έτος 2008.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 66 

του ν. 2084/1992 (Α, 165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του 
ν. 2606/1998 (Α, 89).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν. 3655/2008 
(Α, 58).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α, 
1998).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α, 49), 
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 1275/1982 
(Α, 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
43 του ν. 1469/1984 (Α, 111) «Ασφάλιση ομογενών, τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του 
Ι.Κ.Α. και ρύθμιση διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων».

5. Τα υπ’ αριθμ. 16343/167/9.4.2008 και 21962/232/15.5.2008 
έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
με τα οποία έχει καθορισθεί το ποσοστό αύξησης των 
συντάξεων για το τρέχον έτος.

6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα−
μείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών 
Τσιμέντων, που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 16/30.4.2008 
συνεδρίασή του.

7. Την υπ’ αριθμ. 13828/204/30.5.2008 οικονομική έκ−
θεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού 
του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., η οποία κατά το τρέχον έτος υπολογίζε−
ται να ανέλθει στο ύψος των 620.000 € περίπου και θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0621, 0623 − 0626, 
0636 και 0637, αποφασίζουμε:

1. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του ενταχθέντος 
από 1.6.2008 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης του 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών 
Τσιμέντων, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
εμπίπτει στο μέχρι 31.12.2007 χρονικό διάστημα, αυξά−
νονται ως εξής:

α) από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3% επί του ποσού της 
σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί την 31.12.2007 και

β) από 1.10.2008 κατά ποσοστό 2% επί του ποσού 
της σύνταξης όπως θα έχει διαμορφωθεί την 30.9.2008, 
εφαρμοζομένων αναλόγως στην περίπτωση αυτή των 
σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Το από 1.10.2008 ποσοστό αύξησης 2% θα χορηγηθεί 
και σε όσους καταστούν συνταξιούχοι από 1.1.2008 μέ−
χρι και 30.9.2008, καθώς και σε εκείνους που η έναρξη 
συνταξιοδότησής τους εμπίπτει στο εν λόγω χρονικό 
διάστημα.

2. Από 1.1.2008 τα κατώτατα όρια σύνταξης του εντα−
χθέντος στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης 
του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ. καθορίζονται στο ποσό των 180,00 € 
μηνιαίως για τις κατηγορίες γήρατος και αναπηρίας και 
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στο ποσό των 166,00 € για την κατηγορία συντάξεων 
δικαιοδόχων, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης της 
συνταξιοδότησης.

Τα ανωτέρω κατώτατα όρια δεν ισχύουν σε κάθε πε−
ρίπτωση που χορηγείται μειωμένη σύνταξη.

3. Κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω αυξήσεων δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα επιδόματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ.     ΔΥΓ3γ/12846 (8)
Μεταφορά φαρμακευτικής ουσίας από τον Πίνακα Γ΄ 

στον Πίνακα Δ΄ του ν. 3459/2006.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για 

τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5 και 22 (ΦΕΚ 103/
Α/25.5.2006).

2. Το υπ’ αριθμ. 12846/29.1.2008 έγγραφο της εταιρείας 
Meditrina.

3. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, θέμα 
8 συνεδρία υπ’ αριθμ.2/4.3.2008.

4. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ. 125549/4.10.2007 
Απόφασης Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Πα−
παγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά από τον Πίνακα Γ΄ στον Πίνακα Δ΄ του 
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3459/2006 της ουσίας:

Tramadol: 2−[(Dimethylamino)Methyl]−1 −(3−Methoxyphenyl) 
Cycloexanol

Τραμαδόλη: 2−[(διμεθυλαμινο)μεθυλ]−1−(3−μεθοξυφαι−
νυλο) κυκλοεξανόλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 60014/4371/07 (9)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2007/35/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουνί−
ου 2007 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμο−
γή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων 
φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημά−
των με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που 

κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδι−
κής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

β. των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 
1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 
1440/1984 (Α΄ 70), της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983, 
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α΄ 
39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικα−
ταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101),

γ. του δεύτερου άρθρου του ν. 2077/1992 (Α 136) «Κύ−
ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβά−
νονται στην Τελική πράξη»,

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΄ 1998),

ε. της υπ’ αριθμ. 47271/3950/92 (Β΄764/31.12.1992) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Διαδικασία έγκρισης τύπου οχη−
μάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης 
Ιουνίου 1992»,

ζ. του π.δ. 534/1983 (Α΄ 207/31.12.1983), «Συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμ−
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 
1976, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών−
μελών που αφορούν στην τοποθέτηση των διατάξεων 
φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημά−
των με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους», όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 33/233/ΕΟΚ», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και την κοινή υπουργική 
απόφαση 22406/1707/16.12.1997 (Β1212/31.12.1997).

2. την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσί−
ας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/35/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 18ης Ιουνίου 2007 για την τροποποίηση, με σκο−
πό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 
76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση 
των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσε−
ως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων 
τους (ΕΕ L 157 της 19.6.2007, σ. 14 έως 16).

3. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του π.δ. 534/1983, όπως τροποποιήθη−
κε με την κοινή υπουργική απόφαση 22406/1707/16.12.1997, 
αντικαθίσταται από το παρακάτω παράρτημα της πα−
ρούσας απόφασης, το οποίο ενσωματώνεται και απο−
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Οι τεχνικές απαιτήσεις είναι οι καθοριζόμενες στις 

παραγράφους 2, 5 και 6, και στα παραρτήματα 3 έως 
9 του κανονισμού αριθ. 48 της ΟΕΕ/ΗΕ (ΕΕ L 137 της 
30.5.2007).

2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 
που αναφέρονται στο σημείο 1, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) ως «όχημα χωρίς φορτίο» νοείται όχημα του οποίου 
η μάζα περιγράφεται στο σημείο 2.6 του προσαρτήμα−
τος 1 στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας, χωρίς 
όμως οδηγό˙
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β) ως «έντυπο κοινοποίησης» νοείται το «πιστοποιητικό 
έγκρισης τύπου» που περιγράφεται στο προσάρτημα 2 
του παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας˙

γ) ως «συμβαλλόμενα μέρη στους σχετικούς κανονι−
σμούς» νοούνται τα «κράτη μέλη»˙

δ) η παραπομπή στον κανονισμό αριθ. 3 νοείται πα−
ραπομπή στην οδηγία 76/757/ΕΟΚ˙

ε) η υποσημείωση 2 στο σημείο 2.7.25 δεν ισχύει˙
στ) η υποσημείωση 8 στο σημείο 6.19 δεν ισχύει˙
ζ) η υποσημείωση 1 στο παράρτημα 5 διατυπώνεται 

ως εξής: «Όσον αφορά τους ορισμούς των κατηγοριών, 
βλέπε παράρτημα II Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ».

3. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ) και στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, στο 
παρόν παράρτημα, καθώς και των απαιτήσεων σε οποι−
αδήποτε από τις χωριστές οδηγίες, απαγορεύεται η 
εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού ή φωτεινής σημα−
τοδότησης, άλλων από αυτές που ορίζονται στην παρά−
γραφο 2.7 του κανονισμού αριθ. 48 της ΟΕΕ/ΗΕ.

Άρθρο 2
Από τις 10 Ιουλίου 2011, εάν δεν τηρούνται οι απαιτή−

σεις που ορίζονται στο π.δ. 534/1983, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί μέχρι και την παρούσα απόφαση, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες για λόγους που συνδέονται με την τοποθέ−
τηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματο−
δότησης, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που 
συνοδεύουν τα νέα οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 431/1983 (Α 160/7.11.1983), όπως τροποποιήθηκε 
με την κοινή υπουργική απόφαση 47271/3950/92 και ισχύ−
ει, ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 
7 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 9 Ιουλίου 2008. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011241806080008*

   )  
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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