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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Φ.10035/14724/2965 (1)
Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στον Οργανισμό Ασφά−

λισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Τ.Ε.Β.Ε. (Ο.Α.Ε.Ε.−
Τ.Ε.Β.Ε.) Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 

204 Α΄).
2. Τα άρθρα 48 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

3. Το π.δ. 33/15.2.2006 (ΦΕΚ 35/Α΄) «Διορισμός μελών 
της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Την από 27.4.2006 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανι−
σμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Τ.Ε.Β.Ε. 
(Ο.Α.Ε.Ε.−Τ.Ε.Β.Ε.) σχετικά με την ανάγκη άμεσης Σύ−
στασης Πάγιας Προκαταβολής για την αντιμετώπιση 
δαπανών κίνησης, συντήρησης και στάθμευσης και υπη−
ρεσιακού αυτοκινήτου στην Δ/νση ΤΕΒΕ Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευ−
θέρων Επαγγελματιών Τ.Ε.Β.Ε (Ο.Α.Ε.Ε.−Τ.Ε.Β.Ε.) οικονο−
μικού έτους 2006, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής πο−
σού οχτακοσίων (800,00) ευρώ στην Δ/νση του Οργα−
νισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Τ.Ε.Β.Ε. 
(Ο.Α.Ε.Ε.−Τ.Ε.Β.Ε.) Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για 
την αντιμετώπιση των εξόδων κίνησης, συντήρησης και 
στάθμευσης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΗΥ 8330, 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Απασχόλησης

και Κοινωνικής Προστασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F     
 Αριθμ. 4059 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Δήμου Αθηναίων Ν. Αττικής.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις 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 98 Α΄).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991. 

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας. 

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών». 

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων». 

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων». 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991». 

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003. 
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση. 
13. Την υπ’ αριθμ. 3818/23.6.2006 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Β΄ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2006».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α΄/30.5.1997). 

15. Το υπ’ αριθμ. 43232/7.8.2006 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και το υπ’ αριθμ. 4021/1.8.2006 έγγραφο της Περιφέρειας 
Αττικής. 

16. Την από 8.8.2006 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ). 

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 
Κ.Α 6022.00 Φ.15 ποσόν 310.000,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για πέντε 
(5) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου χρόνου. αποσπασμένου προσωπικού στις παι−
δικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων ως εξής: 
για α) 2 οδηγούς και 1 φύλακα έως 22 ώρες το μήνα ο 
καθένας και β) 1 καθαρίστρια και 1 εργάτη έως 16 ώρες 
το μήνα ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερω−
ριακής εργασίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 6.10.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
    F

  Αριθμ. 57635/4242 (10)
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 530/1983 

(Α΄ 204/31.12.1983) περί προσέγγισης των νομοθεσιών, 
των κρατών μελών, των αναφερομένων στις αγκυ−
ρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κι−
νητήρα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/41/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 84 του κ.ο.κ. που κυρώθηκε με το 

ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ−
κλοφορίας»,

β. Το δεύτερο άρθρο του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύρωση 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σχετικά 
πρωτόκολλα και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην 
Τελική πράξη»,

γ. Τα άρθρα 1 παρ. 1,2,3 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως το άρθρο 
1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 
70) και το άρθρο 3 με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 
(Α΄ 101),

δ. Το 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/τος 
63/2005 (Α΄ 98),

ε. Το π.δ. 530/1983 (Α΄ 204/31.12.1983) «Συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβου−
λίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 
1975, περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών 
μελών των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών 
ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 12652/1984 (Β΄ 636/11.9.1984), 
39163/4598/1991 (Β΄ 956/20.11.1991), 30419/2468/1996 (Β΄ 
1190/31.12.1996) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει 
μέχρι σήμερα.
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2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομο−
θεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/41/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του οδηγίας 
76/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νο−
μοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις 
αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με 
κινητήρα, (ΕΕ L 255/449 της 30.9.2005).

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

Άρθρο 1 
Τροποποίηση του π.δ. 530 (Α΄ 204/31.12.1983)

Το π.δ. 530/1983 (Α΄ 204/31.12.1983) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, του παραπάνω π.δ. όπως τροποποιή−

θηκε από τις υπ’ αριθμ. 12652/1984 (Β΄ 636/11.9.1984) και 
30419/2468/1996 (Β΄ 1190/31.12.1996) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Τα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 υποδιαιρού−
νται σε κλάσεις όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρ−
τήματος Ι της υπ’ αριθμ. 53495/2475/2002 (Β΄ 116/5.2.2003) 
κοινής υπουργικής απόφασης, περί ειδικών διατάξεων 
για οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των οκτώ θέ−
σεων εκτός της θέσεως του οδηγού.

2. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: 
α) Το σημείο 1.9 διαγράφεται
β) Το σημείο 4.3.1. του παραπάνω π.δ., όπως είχε 

τροποποιηθεί από την υπ’ αριθμ. 30419/2468/1996 (Β΄ 
1190/31.12.1996) κοινή υπουργική απόφαση αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο: 

«4.3.1. Τα οχήματα που ανήκουν στις κατηγορίες Μ1, Μ2 
(κλάση III ή Β), Μ3 (κλάση III ή Β) και Ν πρέπει να είναι 
εξοπλισμένα με αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας ανταπο−
κρινόμενες στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης»

γ) Το σημείο 4.3.8 του παραπάνω π.δ., όπως είχε 
τροποποιηθεί από τις υπ’ αριθμ. 39163/4598/1991 (Β΄ 
956/20.11.1991) και 30419/2468/1996 (Β΄ 1190/31.12.1996) 
κοινές υπουργικές αποφάσεις αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«4.3.8. Για τα καθίσματα τα οποία προορίζονται για 
χρήση μόνον όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, καθώς 
και για κάθε άλλο κάθισμα οχήματος που δεν καλύπτε−
ται από τα σημεία 4.3.1 έως 4.3.5, δεν απαιτούνται αγκυ−
ρώσεις για τις ζώνες. Αν το όχημα είναι εφοδιασμένο 
με αγκυρώσεις για παρόμοια καθίσματα, οι αγκυρώσεις 
αυτές πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης. Εντούτοις, οι αγκυρώσεις 
που προορίζονται για χρήση μόνο σε συνδυασμό με 
ζώνη ατόμου με αναπηρίες, ή με κάθε άλλο σύστημα 
συγκράτησης που αναφέρεται στο άρθρο 2α του π.δ. 
503/1983 (Α΄ 190/28.12.1983), περί προσεγγίσεως των νο−
μοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις 
ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως 
των οχημάτων με κινητήρα, δεν χρειάζεται να πληρούν 
τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, με την προϋ−
πόθεση ότι έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας ώστε 
να παρέχουν το μέγιστο εφικτό επίπεδο ασφάλειας».

Άρθρο 2 
Εφαρμογή

1. Από τις 20 Απριλίου 2006, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
δε δύνανται, για λόγους που αφορούν τις αγκυρώσεις 

ζωνών ασφαλείας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
του π.δ. 530/1983 (Α΄ 204/31.12.1983), όπως τροποποιείται 
από την παρούσα απόφαση:

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 τις 20 Οκτωβρίου 2006, και όσον αφορά τις 
αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας που δεν ανταποκρίνο−
νται στις απαιτήσεις του π.δ. 530/1983 (Α΄ 204/31.12.1983), 
όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση, οι αρ−
μόδιες υπηρεσίες, για κάθε νέο τύπο οχήματος:

α) δεν χορηγούν πλέον την έγκριση τύπου ΕΚ
β) αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου.
3. Από 20 Οκτωβρίου 2007, και όσον αφορά τις αγκυ−

ρώσεις ζωνών ασφαλείας που δεν ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις του π.δ. 530 (Α΄ 204/31.12.1983), όπως 
τροποποιείται από την παρούσα απόφαση, 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, πώληση ή θέση σε κυ−
κλοφορία νέων οχημάτων, εκτός αν γίνεται χρήση των 
διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 
70/156/ΕΟΚ.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από 21 Απρι−
λίου 2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

    F 

Αριθμ. 7001/2/1273−μστ (11)
Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας Υπηρεσιών 

Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τα άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του ν. 1481/1984 «Ορ−

γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το 
δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 
του ν. 1590/1986 (Α΄ 49). 

2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρω−
ση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 41). 

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το άρθρο 1 περίπτωση β΄ εδάφιο 27 της υπ’ αριθμ. 
7004/3/40−ν΄/20.2.2006 απόφασης του Υπουργού Δη−
μόσιας Τάξης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» 
(Β΄ 242). 




