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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 10700 (1)
Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαι−

ρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλή−
λων του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2006.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 135 παρ. 11 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/24.3.1998 

τ.Α΄), «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297Α/23.12.2003).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993, περί 
αναδρομικότητας των αποφάσεων.

5. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρ−
χουν Διευθύνσεις που είναι υποχρεωμένες να εργάζο−
νται υπερωριακά, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περι−
στατικών και κρίσεων, ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη 
βάση, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία με τις 
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, λόγω της κατά χώρα 
διαφοράς ώρας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη 1.060.000,00 περίπου ΕΥΡΩ, για την 
οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 
0511 και 0512 του Φορέα 09−110 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου μας τρέχοντος οικονομικού 
έτους, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, την πληρωμή αποζημιώσεως για παροχή 
υπερωριακής, νυκτερινής. Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας στους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εξωτερικών, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 
31.12.2006, ως εξής:

1. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση σε (25) υπαλλήλους του Γραφείου Υπουργού, σε 
(14) υπαλλήλους του Γραφείου Υφυπουργού Βαληνάκη, 
σε (14) υπαλλήλους του Γραφείου Υφυπουργού Σκανδα−
λάκη και σε (14) υπαλλήλους του Γραφείου Υφυπουργού 
Στυλιανίδη, μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον καθένα.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 23146/1740 (5)
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια−

τάξεις της Οδηγίας 2005/27/ΕΚ της Επιτροπής της 
29 Μαρτίου 2005 για την τροποποίηση με σκοπό 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 
2003/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των συ−
σκευών έμμεσης όρασης, καθώς και των οχημάτων 
που είναι εξοπλισμένα με τις εν λόγω διατάξεις. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 

2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57)
β. των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 

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

γ. Του άρθρου δεύτερου 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. Την υπ’ αριθμ. 21377/15719−4−05 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 
2003 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών− 
Μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των συσκευών 
έμμεσης όρασης, καθώς και των οχημάτων που είναι 
εξοπλισμένα με τις εν λόγω διατάξεις, για την τροπο−
ποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και την κατάργηση της 
οδηγίας 71/127/ΕΟΚ» (Β΄ 517).

2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσίας 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/27/ΕΚ της Επιτροπής 
της 29 Μαρτίου 2005 για την τροποποίηση με σκοπό την 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 2003/97/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με την έγκριση τύπου των συσκευών έμμεσης όρασης, 
καθώς και των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με τις 
εν λόγω διατάξεις. (EEL 81/44 της 30.3.2005).

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

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα I και III της υπ’ αριθμ. 21377/15719−

4−05 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιούνται ως 
εξής:

1) Στο παράρτημα I σημείο 1.1.1.12, μετά την πρώτη 
πρόταση προστίθεται η ακόλουθη νέα πρόταση:

«Στην περίπτωση καθίσματος με σταθερή γωνία 
κλίσης του ερεισινώτου, η θέση των προσοφθάλμιων 
σημείων ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προ−
σαρτήματος 7 του παρόντος παραρτήματος.»

2) Στο προσάρτημα 5 του παραρτήματος I, στην αρίθ−
μηση των διακριτικών αριθμών στο σημείο 1.1 προστί−
θεται το ακόλουθο κείμενο:

«“8 για την Τσεχική Δημοκρατία”, “29 για την Εσθο−
νία”, “49 για την Κύπρο”, “32 για τη Λεττονία”, “36 για 
τη Λιθουανία”, “7 για την Ουγγαρία”, “50 για τη Μάλτα”, 
“20 για την Πολωνία”, “26 για τη Σλοβενία”, “27 για τη 
Σλοβακία”.».

3) Στο παράρτημα I προστίθεται το ακόλουθο προ−
σάρτημα 7:

«Προσάρτημα 7»
Καθορισμός των προσοφθάλμιων σημείων για κάθισμα 

με σταθερή γωνία κλίσης του ερεισινώτου
1) Η θέση των προσοφθάλμιων σημείων σε σχέση με 

το σημείο R προσαρμόζεται όπως φαίνεται στον κα−
τωτέρω πίνακα κατά X συντεταγμένες από το τρισδι−
άστατο σύστημα αναφοράς. Ο πίνακας παρουσιάζει τις 
βασικές συντεταγμένες για σταθερή γωνία κλίσης του 
ερεισινώτου 25ο. Το τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς 
για τις συντεταγμένες είναι εκείνο το οποίο ορίζεται 
στο σημείο 2.3 του παραρτήματος I της οδηγίας 77/649/
ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε.

Γωνία κλίσης του 
ερεισινώτου

Οριζόντιες
συντεταγμένες

(μοίρες) ΔΧ
25 68mm

2) Περαιτέρω διόρθωση για σταθερές γωνίες κλίσης 
του ερεισινώτου διαφορετικές των 25ο.

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει τις περαιτέρω δι−
ορθώσεις, από το προσοφθάλμιο σημείο με σταθερή 
γωνία κλίσης του ερεισινώτου 25 μοιρών, οι οποίες 
πραγματοποιούνται στις συντεταγμένες X και Z των 
προσοφθάλμιων σημείων όταν η προβλεπόμενη γωνία 
κλίσης δεν είναι 25ο.

γωνία κλίσης του 
ερεισινώτου

Οριζόντιες 
συντεταγμένες

 Κάθετες 
συντεταγμένες

(μοίρες) ΔΧ ΔΖ
5 −186mm 28mm
6 −177mm 27mm
7 −167mm 27mm
8 −157mm 27mm
9 −147mm 26mm
10 −137mm 25mm
11 −128mm 24mm
12 −118mm 23mm
13 −109mm 22mm
14 −99mm 21mm
15 −90mm 20mm
16 −81mm 18mm
17 −72mm 17mm
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18 −62mm 15mm
19 −53mm 13mm
20 −44mm 11mm
21 −35mm 9mm
22 −26mm 7mm
23 −18mm 5mm
24 −9mm 3mm
25 0 mm 0mm
26 9mm −3mm
27 17mm −5mm
28 26mm −8mm
29 34mm −11mm
30 43mm −14mm
31 51mm −18mm
32 59mm −21mm
33 67mm −24mm
34 76mm −28mm
35 84mm −32mm
36 92mm −35mm
37 100mm −39mm
38 108mm −43mm
39 115mm −48mm
40 123mm −52mm4)

4) Στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ και στη θέση 
«Ευρυγώνιο κάτοπτρο Κλάση IV» για οχήματα της κα−
τηγορίας Ν2 < 7,5 το κείμενο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Υποχρεωτικό
Και για τις δύο πλευρές, εάν υπάρχει δυνατότητα 

εγκατάστασης κατόπτρου της κλάσης V
Προαιρετικό
Και για τις δύο πλευρές μαζί, εάν δεν υπάρχει τέτοια 

δυνατότητα»
5) Στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ και στη θέση 

«Κάτοπτρο άμεσης εγγύτητας Κλάση V» για οχήματα 
της κατηγορίας Ν2<7,5 t, το κείμενο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Υποχρεωτικό, βλέπε παράρτημα ΙΙΙ σημεία 3.7 και 
5.5.5

1 στην πλευρά του συνοδηγού 
Προαιρετικό 
1 στην πλευρά του οδηγού
(αμφότερα πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος τουλά−

χιστον 2m από το έδαφος)
Επιτρέπεται ανοχή + 10cm»

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

Αριθμ. 16703/1286 (6)
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 49/6/30.4.1996 (Β΄ 353) κοινής 

υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατά−
ξεις της οδηγίας 95/56/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπα−
ϊκών Κοινοτήτων της 8ης Νοεμβρίου 1995 “για την προ−
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/61/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με την παράνομη χρήση των 
μηχανοκίνητων οχημάτων (αντικλεπτικά συστήματα)’’».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε 

με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο−
φορίας» (Α΄ 57). 

β. Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμ−
μετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EYRATOM» (Α΄ 
70), της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α΄ 39) και του 
άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). 

γ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών 
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην 
Τελική πράξη» (Α΄ 136).

δ. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως κωδικοποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 90 του π.δ... 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ... 1259/1981 (Α΄ 309) «περί συμμορφώσεως 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 74/61/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, της 17.12.1973, περί προσεγγίσεως των νο−
μοθεσιών των Κρατών − μελών, των αφορωσών εις τας 
διατάξεις προστασίας των οχημάτων με κινητήρα κατά 
μιας μη επιτρεπόμενης χρήσεως».

3. Την ανάγκη διόρθωσης της υπ’ αριθμ. 49/6/30.4.1996 
κοινής υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 95/56/ΕΚ της Επιτροπής των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Νοεμβρίου 1995 “για την 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/61/
ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παράνομη χρήση 
των μηχανοκίνητων οχημάτων (αντικλεπτικά συστήμα−
τα)’’» και των παραρτημάτων αυτής, σύμφωνα με το 
διορθωτικό που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα 
στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
με αριθμ. L62 της 9.3.2005 (σελ. 42 και 43).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Όπου στην υπ’ αριθμ. 49/6/30.4.1996 κοινή υπουργική 

απόφαση αναφέρεται η 95/96/ΕΚ διορθώνεται στο σω−
στό 95/56/ΕΚ. 

Άρθρο δεύτερο
Τα παραρτήματα της υπ’ αριθμ. 49/6/30.4.1996 κοινής 

υπουργικής απόφασης διορθώνονται ως εξής:

manos
Αριθμ. 16703/1286

manos
95/56/ΕΚ

manos
Διόρθωση
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“Στο παράρτημα ΙV σημείο 2, μετά το σημείο 2.1 πα−
ρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2.1.1:

«την ένδειξη του τύπου οχήματος που δίδεται από 
τον κατασκευαστή».

Στο παράρτημα V σημείο 4.5.1:
αντί: «Η απενεργοποίηση επιτυγχάνεται με τη χρήση 

μιας ή συνδυασμού των κάτωθι διατάξεων:»,
διάβαζε: «Η απενεργοποίηση επιτυγχάνεται με τη χρή−

ση μιας ή συνδυασμού των κάτωθι διατάξεων. Επιτρέ−
πονται άλλες διατάξεις ισοδυνάμων επιδόσεων.»

Στο παράρτημα VΙ, σημείο 5.1.3:
αντί: «Επτά σύμφωνα με το IEC 68−2−30−1980»,
διάβαζε: «Επτά ημέρες σύμφωνα με το IEC 68−2−30−

1980».
Στο παράρτημα VΙ σημείο 5.1.4:
αντί: «Ηλεκτρικές συνθήκες
Ονομαστική τάση παροχής ρεύματος: 12 V
Κλίμακα τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας: 

από 9 V έως την κλίμακα θερμοκρασίας που ορίζει το 
σημείο 5.1.1

Χρόνος ανοχής για υπερβάλλουσες τάσεις σε 24 οC:
U = 18 V, μέγιστο όριο 1 h
U = 18 V, μέγιστο όριο 1 min.»,
διάβαζε: «Ηλεκτρικές συνθήκες
Ονομαστική τάση παροχής ρεύματος: 12 V
Κλίμακα τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας: 

από 9 V έως 15 V στην κλίμακα θερμοκρασίας που 
ορίζει το σημείο 5.1.1

Χρόνος ανοχής για υπερβάλλουσες τάσεις σε 23 οC:
U = 18 V, μέγιστο όριο 1 h
U = 24 V, μέγιστο όριο 1 min.»
Στο παράρτημα VΙ σημείο 5.2.13 δεύτερο εδάφιο:
αντί: «Πρέπει να επαληθεύεται ότι η κρούση έως 4,5 

Joules ενός ημισφαιρικού σώματος διαμέτρου 165 mm 
και σκληρότητας (70 ±) Shore A, η οποία επέρχεται σε 
οιοδήποτε σημείο του αμαξώματος ή των υαλοπινάκων 
του οχήματος με την εν λόγω καμπύλη επιφάνεια δεν 
προκαλεί εσφαλμένους συναγερμούς», διάβαζε: «Πρέπει 
να επαληθεύεται ότι η κρούση έως 4,5 Joules ενός ημι−
σφαιρικού σώματος διαμέτρου 165 mm και σκληρότητας 
(70 ± 10) Shore A, η οποία επέρχεται σε οιοδήποτε 
σημείο του αμαξώματος ή των υαλοπινάκων του οχή−
ματος με την εν λόγω καμπύλη επιφάνεια δεν προκαλεί 
εσφαλμένους συναγερμούς».

Στο παράρτημα VΙ, σημείο 9.11:
αντί: «Προδιαγραφές για τις οπτικές λειτουργίες»,
διάβαζε: «Προδιαγραφές για τις προαιρετικές λειτουρ−

γίες».
Στο παράρτημα VΙ προσάρτημα 4 σημείο 2.1.3, δια−

γράφεται η φράση:
«σε μία από τις τάσεις δοκιμής 6,5, 13 ή 26 Volts μετρούμε−

νες στην έξοδο της πηγής ηλεκτρικής ισχύος και οι οποίες 
αντιστοιχούν στις ονομαστικές τάσεις 6, 12 ή 24 Volts»‘’.

Άρθρο τρίτο
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα της δημοσίευ−

σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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