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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/44349/1232 (1)
 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδι−

οκτησίας κληρονόμων Νικολάου Τσίρου και Σωκρά−
τη Κουγέα και Σοφίας Παπαδημητρίου στις οδούς 
Καρυάτιδων 8 και Καλησπέρη 9 στην περιοχή της 
Ακροπόλεως Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

β) του ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.6.2002) «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι−
στικής Κληρονομιάς».
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Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

β) του ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.6.2002) «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι−
στικής Κληρονομιάς».

γ) του ν. 2039/1992 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/13.4.1992) «περί Κύρωσης 
της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς της Ευρώπης».

δ) του π.δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.6.2003) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την  υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/20.1.2004 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές....» (Φ.Ε.Κ. 70/
Β/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟ−
ΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφαση «Οργάνωση 
και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» Φ.Ε.Κ. 
70/Β/20.1.2004).

3. Την πρόταση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων 
Αττικής, την εισήγηση της ΔΙΝΕΣΑΚ, καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου.

4. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Μνημείων υπ’ αριθμ. 3/26.1.2006 Πρακτικού, αποφασί−
ζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 6, παρ. 1γ του ν. 3028/2002, το κτίριο 
φερομένης ιδιοκτησίας Θεόδωρου Λύρα και Ιφιγένειας 
και Στυλιανού Μέλλιου, στην οδό Λουκά Ράλλη 33, στον 
Πειραιά, χωρίς την νεώτερη προσθήκη του 2ου ορόφου 
διότι πρόκειται για κτίριο με εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, σημαντικό 
για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στην 
περιοχή του Πειραιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/49539/1390/ (3)
    Αποσαφήνιση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/20520/588/ 

18.4.2006 υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρί−
θηκε η χωροθέτηση νέων οικοδομικών μονάδων στον 
περιβάλλοντα χώρο του διατηρητέου βιομηχανικού 
συγκροτήματος «ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ» στην 
Θεσσαλονίκη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

β) του ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.6.2002) «Για την 
Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι−
στικής Κληρονομιάς».

γ) του ν. 2039/1992 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/13.4.1992) «Περί Κύρωσης 
της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς της Ευρώπης». 

δ) του π.δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.6.2003) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/ 
20.1.2004 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιο−

τήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές ...» 
(Φ.Ε.Κ. 70/Β/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφα−
ση «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του
ν. 3028/2002» Φ.Ε.Κ. 70/Β/20.1.2004.

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/20520/588/18.4.2006 
υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η χωρο−
θέτηση νέων οικοδομικών μονάδων στον περιβάλλοντα 
χώρο του διαρητητέου βιομηχανικού συγκροτήματος 
«ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ» στη Θεσσαλονίκη.

4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγ−
χρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και τα λοιπά στοι−
χεία του φακέλου.

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ’ αριθμ. 17/31.5.2006 
Πρακτικού, αποφασίζουμε:

Αποσαφηνίζουμε το σημείο 2 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙ−
ΝΕΣΑΚ/20520/588/18.4.2006 υπουργικής απόφασης ως 
προς το κτίριο 24 ως ακολούθως:

Το κτίριο 24 και σε βάθος 3 φατνωμάτων, με πρώτο 
φάτνωμα εκείνο το οποίο γειτνιάζει προς την περιοχή 
της θάλασσας, να γίνει εκθεσιακός χώρος − «Μουσείο 
της ιστορίας του Βιομηχανικού Συγκροτήματος ΑΛ−
ΛΑΤΙΝΗ» με πληροφοριακά στοιχεία για την εν γένει 
βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης της Θεσσαλονίκης 
και συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό για τις απαρχές 
αυτής της βιομηχανικής ανάπτυξης. Το υπόλοιπο μέ−
ρος του κτιρίου θα έχει χρήσεις οι οποίες έχουν δοθεί 
για το βιομηχανικό αυτό συγκρότημα. Κατά τα λοιπά η 
υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/20520/588/18.4.2006 υπουργική 
απόφαση παραμένει εν ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/57636/4243 (4)
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια−

τάξεις της Οδηγίας 2005/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με τα οχήματα όσον αφο−
ρά τα καθίσματα, τις αγκυρώσεις τους και τα υπο−
στηρίγματα κεφαλής.

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 Κυκλο−
φορίας» (Α΄57).

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 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).
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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. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. της 
63/2005 (Α΄98).

ε. Του π.δ. 502/1983 «Συμμόρφωση της νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμ−
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 
1974, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών 
− Μελών, που αφορούν την εσωτερική διαρρύθμιση των 
οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της 
αγκυρώσεώς τους).

στ. Της υπ’ αριθμ. 11983/23.7.1984 κοινή υπουργική από−
φαση «Τροποποίηση του π.δ. 502/1983 «Συμμόρφωση της 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγί−
ας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 
22ας Ιουλίου 1974, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσι−
ών των Κρατών− Μελών, που αφορούν στην εσωτερική 
διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των 
καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους).

ζ. Την υπ’ αριθμ. 29088/2296/1997 κοινή υπουργική από−
φαση συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμ. 96/37/ΕΚ διατάξεις 
της οδηγίας της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 1996 «για 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 
74/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εσωτερικό 
εξοπλισμό των μηχανοκινήτων οχημάτων (αντοχή των 
καθισμάτων και των αγκυρώωσεών τους).

η. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθε−
σίας με τις υπ’ αριθμ. 2005/39/ΕΚ διατάξεις της οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 
74/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα οχήματα, 
όσον αφορά τα καθίσματα, τις αγκυρώσεις τους και τα 
υποστηρίγματα κεφαλής (ΕΕ L 255/143 της 30.9.2005).

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

Άρθρο 1
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 502/1983 όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 11983/23.7.1984 κοινές 
υπουργικές αποφάσεις και 29088/2296/10.1.1997 προστί−
θεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 υποδιαι−
ρούνται σε κλάσεις, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος I΄ της υπ’ αριθμ. 53495/2475/02 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2001/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20 Νοεµβρίου 2001, περί ειδικών 
διατάξεων για οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 
οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 502/1983 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 11983/23.7.1984 
και 29088/2296/10.1.1997 κοινές υπουργικές αποφάσεις, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παρούσα δεν εφαρμόζεται στα καθίσματα που βλέ−
πουν προς τα οπίσω».

3. Στο π.δ. 502/1983 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 11983/23.7.1984 και 29088/2296/10.1.1997 κοινές 
υπουργικές αποφάσεις προστίθεται το ακόλουθο άρ−
θρο.

«Άρθρο 3α»
1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πλευρικών καθισμάτων 

σε οχήματα των κατηγοριών M1, N1, M2 (των κλάσεων 
III ή B) και M 3 (των κλάσεων III ή B)

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα ασθενοφόρα ή 
τα οχήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 8, παρά−
γραφος 1, πρώτη περίπτωση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ 
όπως ισχύει 

3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα οχήματα της κα−
τηγορίας Μ3 (κλάση ΙΙΙ ή Β) µε τεχνικά επιτρεπτό μέγιστο 
βάρος φόρτωσης που υπερβαίνει τους 10 τόνους, στα 
οποία τα πλευρικά καθίσματα έχουν συγκεντρωθεί στο 
πίσω μέρος του οχήµατος έτσι ώστε να σχηµατίζουν 
έναν ολοκληρωμένο χώρο που περιλαμβάνει μέχρι και 10 
καθίσματα. Στα πλευρικά αυτά καθίσματα τοποθετείται 
τουλάχιστον ένα υποστήριγμα κεφαλής και μια ζώνη δύο 
σημείων με εντατήρα που έχει έγκριση τύπου σύμφωνα 
με την οδηγία 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 220 της 
29.8.1977, σ. 95 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από την πράξη προσχώρησης του 2003.). Οι αγκυρώσεις 
για τις ζώνες ασφαλείας τους συµµορφώνονται προς 
την οδηγία 76/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 
30.1.1976, σ. 6 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από την οδηγία 96/38/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 
26.7.1996, σ. 95).

Η εξαίρεση αυτή ισχύει για πέντε έτη από τις 20 
Οκτωβρίου 2005. Μπορεί να παραταθεί εφόσον διατίθε−
νται αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για ατυχήματα και 
έχουν σημειωθεί περαιτέρω εξελίξεις των συστημάτων 
συγκράτησης

4. Το παράρτημα ΙΙ του π.δ. 502/1983 όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 11983/23.7.1984 και  
29088/2296/10.1.1997 κοινές υπουργικές αποφάσεις τρο−
ποποιείται ως εξής:

α) το σημείο 1.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

1.1. «Οι απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος δεν 
ισχύουν για καθίσματα που βλέπουν προς τα οπίσω 
ή για τα υποστηρίγματα κεφαλής με τα οποία είναι 
εφοδιασμένα τα καθίσματα αυτά»

β) το σημείο 2.3. αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

2.3. «“Κάθισμα”, είναι η κατασκευή οποία μπορεί να 
ενσωματώνεται ή όχι στη δομή του οχήµατος, πλήρης, 
με το κάλυµµά της, προοριζόμενη να καθίζει έναν ενή−
λικα. Ο όρος καλύπτει τόσο το µεµονωµένο κάθισμα 
όσο και το προοριζόμενο για ένα άτομο τµήµα πάγκου 
καθισμάτων.

Ανάλογα με τον προσανατολισμό του, το κάθισμα 
ορίζεται ως εξής:

2.3.1. “Κάθισμα που βλέπει προς τα εμπρός”, είναι το 
κάθισμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται ενώ το 
όχημα κινείται και το οποίο βλέπει προς το εμπρόσθιο 
μέρος του οχήµατος έτσι ώστε το κατακόρυφο επίπε−
δο συµµετρίας του καθίσματος να σχηματίζει γωνία 
µικρότερη από +10ο ή −10ο με το κατακόρυφο επίπεδο 
συµµετρίας του οχήµατος.

2.3.2. “Κάθισμα που βλέπει προς τα οπίσω”, είναι το 
κάθισμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται ενώ το 
όχημα κινείται και το οποίο βλέπει προς το οπίσθιο 
μέρος του οχήµατος έτσι ώστε το κατακόρυφο επίπε−
δο συµµετρίας του καθίσματος να σχηματίζει γωνία 
μικρότερη από + 10οή − 10ο με το κατακόρυφο επίπεδο 
συµµετρίας του οχήµατος
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2.3.3. “Πλευρικό κάθισμα” είναι το κάθισμα το οποίο, 
όσον αφορά την ευθυγράµµισή του με το κατακόρυφο 
επίπεδο συµµετρίας του οχήµατος, δεν εμπίπτει σε 
κανέναν από τους ορισμούς που δίδονται στα σημεία 
2.3.1 ή 2.3.2.»

γ) Το σημείο 2.9 διαγράφεται.
5. Στο παράρτημα ΙΙΙ του π.δ. 502/1983 όπως τροπο−

ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 11983/23.7.1984 και 29088/
2296/10.1.1997 κοινές υπουργικές αποφάσεις το σημείο 
2.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.5. «“Κάθισμα”, είναι η κατασκευή οποία μπορεί να 
ενσωματώνεται μέσω αγκύλωσης ή µή, στη δομή του 
οχήµατος συµπεριλαµβανοµένου του καλύµµατός της 
και του εξοπλισμού πρόσδεσης, και προορίζεται για 
χρήση επί οχήµατος και για να καθίζει έναν ή περισ−
σότερους ενήλικες»

Ανάλογα με τον προσανατολισμό του, το κάθισμα 
ορίζεται ως εξής: 

2.5.1. “Κάθισμα που βλέπει προς τα εμπρός”, είναι το 
κάθισμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται ενώ το 
όχημα κινείται και το οποίο βλέπει προς το εμπρόσθιο 
μέρος του οχήµατος έτσι ώστε το κατακόρυφο επίπε−
δο συµµετρίας του καθίσματος να σχηματίζει γωνία 
μικρότερη από +10ο ή − 10ο με το κατακόρυφο επίπεδο 
συµµετρίας του οχήµατος.

2.5.2. “Κάθισμα που βλέπει προς τα οπίσω”, είναι το 
κάθισμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται ενώ το 
όχημα κινείται και το οποίο βλέπει προς το οπίσθιο 
μέρος του οχήµατος έτσι ώστε το κατακόρυφο επίπε−
δο συµµετρίας του καθίσματος να σχηματίζει γωνία 
μικρότερη από +10ο ή − 10ο με το κατακόρυφο επίπεδο 
συµµετρίας του οχήµατος.

2.5.3. “Πλευρικό κάθισμα”, είναι το κάθισμα, το οποίο, 
όσον αφορά την ευθυγράµµισή του με το κατακόρυφο 
επίπεδο συµµετρίας του οχήµατος, δεν εμπίπτει σε 
κανέναν από τους ορισμούς που δίδονται στα σημεία 
2.5.1 ή 2.5.2.»

6. Το παράρτημα IV του π.δ. 502/1983 όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 11983/23.7.1984 και 29088/
2296/10.1.1997 κοινές υπουργικές αποφάσεις τροποποι−
είται ως εξής:

α) το σηµείο 1.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

1.1. «Οι προδιαγραφές του παρόντος παραρτήματος 
εφαρμόζονται στα οχήματα των κατηγοριών N1, N2 και 
N3 και των κατηγοριών M2 και M3 που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος III. Εξαιρέ−
σει των διατάξεων του σημείου 2.5, οι προδιαγραφές 
εφαρμόζονται επίσης στα πλευρικά καθίσματα όλων 
των κατηγοριών οχημάτων».

β) το σημείο 2.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

2.4. «Όλα τα καθίσματα που είναι δυνατόν να αναδιπλώ−
νονται προς τα εμπρός ή που διαθέτουν συµπτυσσόµενο 
προς τα κάτω ερεισίνωτο, πρέπει να µανδαλώνονται 
αυτομάτως στην κανονική θέση καθημένου. Η απαίτηση 
αυτή δεν εφαρμόζεται για καθίσματα που είναι τοποθε−
τημένα στο χώρο για αναπηρικές καρέκλες των οχημά−
των των κατηγοριών Μ2 ή Μ3 των κλάσεων Ι, ΙΙ ή Α»

Άρθρο 2
Εφαρµογή

1. Από 20 Απριλίου 2006, και όσον αφορά τα καθίσμα−
τα, τις αγκυρώσεις τους και τα υποστηρίγματα κεφαλής 

που συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παρού−
σας, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν δύνανται:

α) να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή 
εθνικής έγκρισης τύπου, όσον αφορά τύπο οχήµατος.

β) να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη 
θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων.

2. Από 20 Οκτωβρίου 2006, και όσον αφορά τα καθίσμα−
τα, τις αγκυρώσεις τους και τα υποστηρίγματα κεφαλής 
που δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παρού−
σας, η αρμόδια υπηρεσία για κάθε νέο τύπο οχήµατος:

α) δεν χορηγεί πλέον την έγκριση τύπου ΕΚ.
β) αρνείται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου.
3. Από 20 Οκτωβρίου 2007, και όσον αφορά τα κα−

θίσματα, τις αγκυρώσεις τους και τα υποστηρίγματα 
κεφαλής που δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις 
της παρούσας οι αρμόδιες υπηρεσίες:

α) θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης τα 
οποία συνοδεύουν νέα οχήματα δεν ισχύουν πλέον για 
τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 
70/156/ΕΟΚ.

β) αρνούνται την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση 
σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, εκτός αν γίνεται χρή−
ση των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Άρθρο 3(21)
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τις 20 Απρι−

λίου 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθμ. 389/51 (5)
    Ορισμός της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών ευρυζωνικής 

πρόσβασης, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική 
ισχύ στην εν λόγω αγορά, και υποχρεώσεις αυτών.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

    Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006) «Περί Ηλεκτρο−

νικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», και ιδίως τα 
άρθρα 3, 12 περιπτώσεις α και ι, 16, 17, 35, 36, 37, 41, 42, 
43, 44, 45, το άρθρο 68 παρ. 1 καθώς και το άρθρο 69 
παρ. 5 αυτού, 

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε 
τα άρθρα 6, 7, 8, 14, 15 και 16 αυτής,

γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(οδηγία για την πρόσβαση), ιδίως δε τα άρθρα 7, 8, 9, 
10, 11, 12 και 13 αυτής, 

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 
2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον το−
μέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ 




