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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 59252/2013 (1)
  Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογε−

νών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις 
ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής 
Επικράτειας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Τα άρθρα 1 (παρ. 15), 2 (παρ. 1, εδάφιο β), 3 (παρ. 1, 2 
και 3), 4 και 13 (παρ. 1) του ν.2790/2000 «Αποκατάσταση 
των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική 
Ένωση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄). 

2. Το άρθρο 76 (παρ. 11 και 12) του ν.2910/2001, «Είσοδος 
και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. 
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91/Α΄). 

3. Το ν. 1266/1982, «Περί οργάνων ασκήσεως της Νο−
μισματικής, Πιστωτικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄). 

4. Το ν. 2362/1995» «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
247/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄)

5. Το άρθρο 29α του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α΄), που 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154/
Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2 
του ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄).

6. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 234 (ΦΕΚ 272/Α΄/ 
5.12.2007), το οποίο αφορά στη σύσταση Γενικής Διεύθυν−
σης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία συγκροτείται από 
την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη Δι−
εύθυνση Κοινωνικής Ένταξης.

7. Το Π.Δ. αριθμ. 189 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

8. To Π.Δ. αριθμ. 11 (ΦΕΚ 15/Α΄/26.2.2010) «Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης».

9. Την αριθμ. 265/2004 απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, «Καθορισμός του τρόπου 
διοίκησης και διαχείρισης των ακινήτων του πρώην Εθνι−
κού Ιδρύματος Υποδοχής Αποκατάστασης Αποδήμων και 
Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.), των 
όρων και των προϋποθέσεων παραχώρησης των ακινήτων 
αυτών για την αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών, 
καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος ή διαδικασίας που 
αφορά στον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης της περιου−
σίας ή στην παραχώρηση των ακινήτων του» (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄).

10. Το άρθρο 26 του ν.3156/2003, «Ομολογιακά δάνεια, 
τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 157/Α΄).
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11. Την αριθμ. 2780/2004 απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Καθορισμός προϋπο−
θέσεων και κριτηρίων για την προσωρινή στεγαστική 
αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών μέσω της 
επιδότησης ενοικίου μέχρι 31.12.2004» (Φ.Ε.Κ. 419/Β΄)

12. Την αριθμ. 14979/2004 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Στεγαστική αποκατάστα−
ση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως 
Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες εγκατάστασης Α, Β, Γ και 
Δ της ελληνικής επικράτειας» (Φ.Ε.Κ. 1510/Β΄/7.10.2004), 
με την οποία η διάρκεια επιδότησης του ενοικίου πα−
ρατάθηκε μέχρι 30.06.2005 (παρ. 6, αρθρ. 6).

13. Την αριθμ. 14552/5−8.2005 (Φ.Ε.Κ. 1111/Β΄) Κοινή Από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παρά−
ταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι 31−12.2005.

14. Την αριθμ. 24201/2005 (Φ.Ε.Κ. 6/Β΄/4.1.2006) Κοινή Από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονο−
μίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παράταση της 
διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι 30.06.2006.

15. Την αριθμ. 16012/2006 (Φ.Ε.Κ. 1303/Β΄/13.9.2006) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παρά−
ταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι 31.12.2006.

16. Την αριθμ. 9605/2007 (ΦΕΚ 850/B΄/1.6.2007) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, 
η οποία αφορά στην παράταση της διάρκειας επιδότη−
σης ενοικίου, μέχρι 31.12.2007.

17. Την αριθμ. 1316/2008 (ΦΕΚ 150/Β΄/1.2.2008) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας 
και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παράταση της 
διάρκειας ενοικίου, μέχρι 31.12.2008.

18. Την αριθμ. 8825/2009 (ΦΕΚ 631/Β΄/3.4.2009) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας 
και Οικονομικών, η οποία αφορά στη παράταση της 
διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι 31.12.2009.

19. Την αριθμ. 13728/2010 (ΦΕΚ 918/Β΄/24.6.2010) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας 
και Οικονομικών, η οποία αφορά στη παράταση της 
διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι 31.12.2010.

20. Την αριθμ. 32570/2011/23−12−2011 (ΦΕΚ 2987/τ.Β΄/
27−12−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Οικονομίας, η οποία αφορά στη παράταση της διάρκει−
ας επιδότησης ενοικίου, μέχρι 31.12.2011.

21. Την αριθμ. 33334/2012/19−12−2012 (ΦΕΚ 3412/τ.Β΄/
20−12−2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, η οποία αφορά στη παράταση της 
διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι 31.12.2012.

22. Το αριθμ. πρωτ. 17687/1−11−2013 έγγραφο της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης με το 
οποίο μας γνωστοποίησε ότι οι ανάγκες επιδότησης 
ενοικίων για τους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης 
και Έβρου ανέρχονται στο ποσό των 750.000,00 ευρώ.

23. Το αριθμ. πρωτ. 67447/10−9−2013 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης με το 
οποίο μας γνωστοποίησε ότι οι ανάγκες επιδότησης 
ενοικίων για το νομό Ημαθίας ανέρχονται στο ποσό 
των 18.500,00 ευρώ.

24. Την ανάγκη για στεγαστική αποκατάσταση των 
παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σο−
βιετικής Ένωσης μέσω της παράτασης της προθεσμίας 
επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών τους για ένα 
έτος, προκειμένου να προστατευθούν οικογένειες, που 
αδυνατούν προς το παρόν να αποκτήσουν δική τους 
στέγη, αλλά και να καλύψουν τη δαπάνη του ενοικίου 
με δικούς τους πόρους.

25. Την με αριθμ. πρωτ. Υ 48/9−7−2013 (ΦΕΚ 2105/τ. Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα»

26. Την με αριθμ. πρωτ. Υ 305/1−7−2013 (ΦΕΚ 1628/
τ. Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα 
Γρηγοράκου».

27. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄141/21−6−2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

28. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄).
29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

προκαλείται δαπάνη ύψους 768.500 € περίπου σε βάρος 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 031, 
Κωδικός 2003ΣΕ03100001), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 33334/2012/19−12−2012 (ΦΕΚ 
3412/τ.Β΄/20−12−2012) ως εξής:

Άρθρο 6

Η διάρκεια της επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών 
των παλιννοστούντων ομογενών παρατείνεται μέχρι 
31.12.2013 και αφορά σε όλες τις μισθωτικές συμβάσεις, 
που έχουν συναφθεί από τις Περιφέρειες της χώρας.

Άρθρο 7 
Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και η χρηματοδότηση της θα πραγ−
ματοποιηθεί από τη ΣΑΕ 031 του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 
Θράκης μέχρι του ποσού των 768.500,00 €.

Η συνολική επιβάρυνση για το ΠΔΕ ανέρχεται μέχρι 
του ποσού των 768.500,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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Αριθμ. 9882/694 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης 

49958/6532/13 «Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χα−
ρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχη−
μάτων» (Β΄3359). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

που κυρώθηκε με το ν.2696/1999 (ΦΕΚ Α΄57).
β) του ν.δ. 570/1970 (ΦΕΚ Α΄125) όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

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

δ) του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263) όπως ισχύει. 

ε) του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 
(ΦΕΚ Α΄152)

στ) της υπ’ αριθμ. 329/3−7−2013 (ΦΕΚ Β΄1655/4−7−2013) 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου»

2. Την ανάγκη προσαρμογής των κυκλοφορούντων εκ−
παιδευτικών οχημάτων ενόψει την εφαρμογής των νέων 
προδιαγραφών όπως ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α΄101) 
όπως τροποποιήθηκε από τις Α3/15664/2548/13 (Β΄2008) 
και Α3/οικ.67914/10190/13/14 (Β΄245/2014) και ισχύει.

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

Άρθρο 1

Η υπουργική απόφαση 49958/6532/13 «Επιτρεπόμενες 
αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκ−
παιδευτικών οχημάτων» (Β΄3359), τροποποιείται ως εξής:

1. Το Άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Πέραν των προβλεπομένων από την υπουργική από−
φαση ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/Β΄/31.7.1973) «περί αλλαγής 
κυρίων χαρακτηριστικών» όπως ισχύει, επιτρεπόμενων 
αλλαγών κυρίων χαρακτηριστικών, για τα κυκλοφορού−
ντα εκπαιδευτικά οχήματα επιτρέπονται επιπλέον αλλα−
γές κυρίων χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα κεφάλαια 
Α, Β και Γ της παρούσης.» 

2. Τα Άρθρα 6 και 7 αναριθμούνται σε 7 και 8 αντί−
στοιχα

3. Μετά το άρθρο 5 του Κεφαλαίου Β προστίθεται 
Κεφάλαιο Γ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΑ

Άρθρο 6

Επιτρέπεται η διασκευή του κινητήρα των (εν κυκλο−
φορία) κυκλοφορουσών εκπαιδευτικών δικύκλων μοτο−
σικλετών η οποία συνίσταται σε προσθήκη ορισμένων 
εξαρτημάτων επί της μοτοσικλέτας που θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της μέγιστης καθαρής ισχύος 
του κινητήρα της.

1. Προϋποθέσεις
α. Η μέγιστη καθαρή ισχύς ή η φορολογήσιμη ισχύς 

του διασκευασμένου κινητήρα να επιτρέπεται από τις 
για κάθε περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

β. Να είναι τεχνικά δυνατή, η ασφαλής και λειτουργικά 
ορθή, σύμφωνα με τις ανάλογες προδιαγραφές και τους 
κανόνες της τέχνης, τοποθέτηση και συνεργασία των 
πρόσθετων εξαρτημάτων, με τα υπόλοιπα συστήματα 
της μοτοσικλέτας.

γ. Η μοτοσικλέτα μετά τη διασκευή να βρίσκεται εντός 
ορίων εκπομπής καυσαερίων ή θορύβων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Η μοτοσικλέτα μετά τη διασκευή να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 5.2 του παραρτήματος ΙΙ 
του Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει αναφορικά με την κατη−
γορία οχημάτων Α2.

2. Προδιαγραφές 
α. Η μέγιστη καθαρή ισχύς της μοτοσικλέτας να πι−

στοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/1/ΕΚ ή εθνική 
νομοθεσία κράτους−μέλους, από πιστοποιημένο εργα−
στήριο κράτους−μέλους.

β. Τα πρόσθετα εξαρτήματα να είναι κατάλληλα για 
τη χρήση τους στη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα.

γ. Τα πρόσθετα εξαρτήματα να τοποθετούνται και 
να σφραγίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα−
σκευαστή τους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
σφράγισή τους, η αδυναμία αυτή βεβαιώνεται από τον 
κατασκευαστή. 

3. Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης της δι−
ασκευής εκπαιδευτικής δίκυκλης μοτοσικλέτας μετά 
την προσθήκη εξαρτημάτων για μείωση της μέγιστης 
καθαρής ισχύος του κινητήρα της. 

3.1. Μετά την προσθήκη εξαρτημάτων επί κυκλοφο−
ρούσης εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας που θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της μέγιστης καθαρής ισχύος 
του κινητήρα του, η διασκευή εγκρίνεται από Δημόσιο 
ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. 

3.2. Σκοπός του κατά τα ανωτέρω ειδικού ελέγχου από 
τα ΚΤΕΟ είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη διασκευή 
πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις και 
προδιαγραφές. 

3.3. Για την έγκριση της διασκευής η μοτοσικλέτα 
προσκομίζεται από τον κάτοχό της ή εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν εκπρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια 
ειδικού τεχνικού ελέγχου.

3.4. Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου διασκευ−
ής της μοτοσικλέτας ο κάτοχός της ή ο εκπρόσωπός 
του:

3.4.1 Υποβάλλει:
α. Αίτηση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού 

ελέγχου διασκευής.
β. Πιστοποιητικό έγκρισης από αρμόδια αρχή κράτους−

μέλους της Ε.Ε ή Φύλλο δοκιμών του εξαρτήματος από 
κοινοποιημένο εργαστήριο κράτους−μέλους της Ε.Ε, σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 95/1/ΕΚ (όσον αφορά την 
ιπποδύναμη) και 97/24/ΕΚ (όσον αφορά τις εκπομπές 
ρύπων και τον θόρυβο) ή εθνική νομοθεσία του κράτους−
μέλους που εξέδωσε την πιστοποίηση.

Στην περίπτωση που δεν υφίσταται το παραπάνω 
δικαιολογητικό τότε εναλλακτικά κατατίθεται: 

− Τεχνική μελέτη διπλωματούχου Μηχανολόγου Μη−
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χανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή 
άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώμα−
τα, στην οποία περιγράφονται τα πρόσθετα εξαρτήματα 
που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της διασκευής, 
αναφέρεται ο κατασκευαστής αυτών και καταγράφονται 
οι οδηγίες τοποθέτησης ή ρύθμισής τους καθώς επίσης 
και ο τρόπος σφράγισης της διασκευής.

− Πρακτικό Δοκιμής της μέγιστης καθαρής ισχύος πριν 
και μετά τη διασκευή, από συνεργείο επισκευής και 
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοπο−
δηλάτων κατάλληλης ειδικότητας που στον εξοπλισμό 
του διαθέτει δυναμόμετρο, με εγκατεστημένο λογισμι−
κό για τη διενέργεια της μέτρησης της ιπποδύναμης 
σύμφωνα με την οδηγία 95/1/ΕΚ. Η διαδικασία έκδοσης 
του Πρακτικού θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία 
του Υπ. Υπο. Με. Δι.

γ. Εγχειρίδιο του κατασκευαστή του συστήματος δια−
σκευής με τις οδηγίες τοποθέτησης και σφράγισης της 
διασκευής, κατά προτίμηση στην ελληνική ή την αγγλική 
γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα με μετάφραση 
στα Ελληνικά. 

δ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σφράγιση 
συστήματος διασκευής, επιστολή του εργοστασίου 
κατασκευής του συστήματος διασκευής, επικυρωμένη 
επίσημα και θεωρημένη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυ−
νου του συνεργείου που λειτουργεί νόμιμα στο οποίο 
πραγματοποιήθηκε η διασκευή, εις διπλούν, στην οποία 
δηλώνονται :

− Ο αριθμός άδειας λειτουργίας του συνεργείου και 
η διεύθυνσή του 

− Ο αριθμός άδειας άσκησης επαγγέλματος 
Ν. 1575/1985 και η ειδικότητα του υπεύθυνου του συνερ−
γείου ή του τεχνίτη που διασκεύασε τη μοτοσικλέτα. 

− Η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της παραγρά−
φου 1 της παρούσης.

− Η ημερομηνία εγκατάστασης της διασκευής.
− Τα στοιχεία της μοτοσικλέτας (Αριθμός κυκλοφορί−

ας−− Εργοστάσιο κατασκευής (Μάρκα)−− Εργοστασιακός 
τύπος ή Εμπορική ονομασία −− Αριθμός πλαισίου (VIN)).

− Για τη διασκευή : το εργοστάσιο κατασκευής της −− ο 
εργοστασιακός τύπος της −− τα επί μέρους εξαρτήμα−
τα που τοποθετήθηκαν −− λεπτομερής περιγραφή των 
σημείων σφράγισης και των τυχόν πρόσθετων εξαρτη−
μάτων που είναι οπτικά προσπελάσιμα

− Η πλήρωση των απαιτήσεων τοποθέτησης και σφρά−
γισης της διασκευής με βάση τις οδηγίες του κατασκευ−
αστή του εξαρτήματος..

− Ότι έγινε έλεγχος καταλληλότητάς της για το συ−
γκεκριμένο τύπο μοτοσικλέτας

− Η μέγιστη καθαρή ισχύς και ο λόγος ισχύος/βάρος 
του διασκευασμένου κινητήρα.

Η τιθέμενη ημερομηνία της Υπεύθυνης δήλωσης και 
η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, 
βάσει του προβλεπόμενου τυποποιημένου εντύπου, δεν 
μπορεί να είναι προγενέστερη της δηλούμενης ημερο−
μηνίας εγκατάστασης της διασκευής.

3.4.2. Επιδεικνύει:
α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
β. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο οποίο 

δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. 
γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προ−

βλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά 

του, εάν ο έλεγχος διενεργείται σε Δημόσιο ΚΤΕΟ.
Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών τηρού−

νται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 6 του 

παρόντος, εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα δικαιο−
λογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα από−
φαση, δε διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής της 
δίκυκλης εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας και ενημερώνεται 
σχετικά ο ενδιαφερόμενος και η αρμόδια Υπηρεσία Με−
ταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

3.5. Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευής της 
μοτοσικλέτας με προσθήκη ορισμένων εξαρτημάτων 
για τη μείωση της μέγιστης καθαρής ισχύος του κι−
νητήρα της, διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι ακόλουθοι 
έλεγχοι: 

α. Οπτικός έλεγχος των πρόσθετων εξαρτημάτων, 
όπου αυτά είναι οπτικά προσπελάσιμα και περιγρά−
φονται στην Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του 
υπεύθυνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων 
που λειτουργεί νόμιμα, στις εγκαταστάσεις του οποίου 
έγιναν οι σχετικές εργασίες.

β. Οπτικός έλεγχος της διάταξης σφράγισης (εφ’ όσον 
αυτή υπάρχει), όσον αφορά την ύπαρξη, την ταυτοποί−
ηση με την περιγραφή του κατασκευαστή και ότι δεν 
είναι παραβιασμένη.

γ. Έλεγχος σύμφωνα με τον Πίνακα των Σημείων 
προς έλεγχο και διαβάθμισης των ελλείψεων της 
αριθμ.Φ.23/24327/2887/09 (Β΄945/20.05.2009) υπουργική 
απόφαση για:

ι) Τον εκπεμπόμενο θόρυβο «εν στάσει», 
Ως τιμή αναφοράς (στάθμη θορύβου – στροφές κινη−

τήρα) για τη μέτρηση λαμβάνεται η αναγραφόμενη στο 
Πιστοποιητικό έγκρισης από αρμόδια αρχή κράτους−
μέλους της Ε.Ε ή στο Φύλλο δοκιμών του εξαρτήματος 
από κοινοποιημένο εργαστήριο κράτους−μέλους της Ε.Ε 
(δικαιολογητικό 3.4.1.β).

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται ως τιμή αναφοράς 
της στάθμης θορύβου, λαμβάνεται η αναγραφόμενη 
στην άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, πριν τη 
διασκευή.

ii) Τα εκπεμπόμενα καυσαέρια, σύμφωνα με τις οριακές 
τιμές που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1/31571/3756 (ΦΕΚ 
Β΄ 1189 2009) κοινή υπουργική απόφαση.

δ. Έλεγχος με τις αυτές διατάξεις {σημεία ελέγχου 
και κριτήρια καταλληλότητας της αριθμ. Φ.23/24327/2887 
απόφαση (Β’ 945 2009)} σε περίπτωση διαπίστωσης εμ−
φανών ελλείψεων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν άμεση 
επίπτωση με την οδική ασφάλεια.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θορύβου και καυσαε−
ρίων αναγράφονται στο «πρακτικό» έγκρισης της δια−
σκευής που συντάσσεται από το ΚΤΕΟ.

4. Έκδοση από το ΚΤΕΟ Πρακτικού Έγκρισης ή Απόρ−
ριψης της διασκευής δίκυκλης εκπαιδευτικής μοτοσικλέ−
τας μετά την προσθήκη ορισμένων εξαρτημάτων για τη 
μείωση της μέγιστης καθαρής ισχύος του κινητήρα της

4.1 Πρακτικό έγκρισης της διασκευής :
α. Χορηγείται εφόσον, κατά τους αναφερόμενους στην 

προηγούμενη παράγραφο 3 ελέγχους :
• Δεν υπάρξουν παρατηρήσεις (αποκλίσεις) από τις 

απαιτήσεις των ανωτέρω εδαφίων 3.5.α, 3.5.β και 3.5.γ 
του ειδικού ελέγχου της διασκευής, καθώς και μετά την 
αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά τη 
διενέργεια επανελέγχου. 
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• Δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις 
κατά τους ελέγχους του εδαφίου 3.5.δ, καθώς και μετά 
την αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά 
τη διενέργεια επανελέγχου. 

β. Εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτο−
χο της δίκυκλης εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας, ένα για 
την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής Ενότητας που θα εκδώσει της νέα 
άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε επό−
μενη παράγραφο της παρούσας και ένα για το αρχείο 
του ΚΤΕΟ.

γ. Στο πρακτικό έγκρισης αναφέρονται απαραιτήτως 
− τα στοιχεία της μοτοσικλέτας 
− η νέα μέγιστη καθαρή ισχύο της μοτοσικλέτας (στη 

θέση P2)
− ο λόγος ισχύς/βάρος (στη θέση Q)
− η νέα στάθμη θορύβου «εν στάσει» και ο αριθμός 

στροφών του κινητήρα (εφόσον αυτά μεταβάλλονται) 
(στις θέσεις (U.1) σε στάση [σε dB(A)], και (U.2) στροφές 
του κινητήρα (σε min−1)

4.2 Πρακτικό απόρριψης της διασκευής :
α. Χορηγείται εφόσον κατά τους αναφερόμενους 

στην προηγούμενη παράγραφο 3 ελέγχους υπάρξουν 
παρατηρήσεις (αποκλίσεις) στα σημεία των ανωτέρω 
εδαφίων 3.5.α, 3.5.β και 3.5.γ του ειδικού ελέγχου της 
διασκευής οι οποίες και καταγράφονται ή/και διαπι−
στωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τους 
ελέγχους του εδαφίου 3.5.δ. 

β. Εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο 
του οχήματος και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.

γ. Συνοδεύεται από ΔΤΕ στη περίπτωση διαπίστω−
σης σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων που αφορούν 
τα σημεία ελέγχου της της υπ’ αριθμ. Φ.23/24327/2887 
απόφαση (Β΄ 945 2009). Η καταγραφή των ελλείψεων 
γίνεται επί του ΔΤΕ, στο δε απορριπτικό πρακτικό γί−
νεται αναφορά ότι αυτό συνοδεύεται από ΔΤΕ. 

δ. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψε−
ων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ 
Φ.23/24327/2887 απόφαση (Β΄ 945 2009) ή παρατηρή−
σεων (αποκλίσεων) στα σημεία ελέγχου των ανωτέρω 
εδαφίων 3.5.α , 3.5.β και 3.5.γ του ειδικού ελέγχου της 
διασκευής:

Σε δίκυκλη εκπαιδευτική μοτοσικλέτα εφοδιασμένη με 
ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού ελέγχου το ισχύον ΔΤΕ 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου ακυρώνεται και αποκολλά−
ται από την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας το ενδεικτικό 
σήμα (ΕΣΤΕ). Για τη χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.23/24327/2887 
(Β΄ 945 2009) υπουργική απόφαση όπως ισχύει.

Ειδικότερα στην περίπτωση που υπάρξουν παρατη−
ρήσεις (αποκλίσεις) στα σημεία ελέγχου των ανωτέρω 
εδαφίων 3.5.α, 3.5.β και 3.5.γ του ειδικού ελέγχου της 
διασκευής, στο ΔΤΕ που θα εκδοθεί σημειώνεται σο−
βαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1402 με αιτιολογία 
"λόγω αποκλίσεων στον ειδικό έλεγχο διασκευής μετά 
την προσθήκη ορισμένων εξαρτημάτων για τη μείωση 
της μέγιστης καθαρής ισχύος του κινητήρα, όπως αυτές 
καταγράφονται στο αριθμ. ..................πρακτικό απόρριψης".

Για τη αποκατάσταση, κατόπιν επανελέγχου, αυτής 
της σοβαρής έλλειψης, προηγείται επανέλεγχος του 
ειδικού ελέγχου της διασκευής.

ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικινδύνων ελλείψε−
ων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ. 

Φ.23/24327/2887 (Β΄ 945 2009) υπουργική απόφαση, η 
δίκυκλη εκπαιδευτική μοτοσικλέτα ακινητοποιείται δηλ. 
της αφαιρείται η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις 
καθώς και το ΔΤΕ εφόσον υπάρχει, μέχρι την αποκα−
τάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.

5. Έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας νέας άδειας 
κυκλοφορίας:

α. Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο 
διασκευής δίκυκλης εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας λόγω 
προσθήκης ορισμένων εξαρτημάτων για τη μείωση της 
μέγιστης καθαρής ισχύος του κινητήρα της αποστέλλει 
στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής Ενότητας :

− το πρακτικό έγκρισης 
− τη μία εκ των δύο υπεύθυνων δηλώσεων του εδα−

φίου ε της παραγράφου 3.4.1 του παρόντος άρθρου 
της παρούσης. 

β. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλο−
φορίας με την αναγραφή :

− της νέας μέγιστης καθαρής ισχύος της μοτοσικλέτας 
(στη θέση P2)

− του λόγου ισχύς/βάρος (στη θέση Q),
− της νέας στάθμης θορύβου «εν στάσει» και του αριθ−

μού στροφών του κινητήρα (εφόσον αυτά μεταβάλλο−
νται) ( στις θέσεις (U.1) σε στάση [σε dB(A)], και (U.2) 
ταχύτητα του κινητήρα (σε min−1)

− της παρατήρησης Νο 129 «Εγκεκρ. Διασκευή…ελάτ−
τωση ισχύος κινητήρα….». Η πλάγια αναγραφή συμπλη−
ρώνεται από την υπηρεσία, εφόσον με το πρακτικό που 
της απέστειλε το ΚΤΕΟ εγκρίνεται η διασκευή.

6. Στην περίπτωση δίκυκλης εκπαιδευτικής μοτοσικλέ−
τας μετά την προσθήκη ορισμένων εξαρτημάτων για 
τη μείωση της μέγιστης καθαρής ισχύος του κινητήρα 
της που προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του 
ειδικού τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής και 
δεν είναι εφοδιασμένη με ισχύον ΔΤΕ ως όφειλε, τότε:

α. Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος 
και εκδίδεται ΔΤΕ (με ημερομηνία επανελέγχου), στο 
οποίο σημειώνονται ελλείψεις που τυχόν διαπιστωθούν.

β. Διενεργείται ακολούθως ο ειδικός τεχνικός έλεγχος 
της διασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω 
εδάφια 3.5.α , 3.5.β και 3.5.γ. 

γ. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής χορηγείται εφό−
σον ικανοποιούνται ή ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
εδαφίου 4.1α προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυ−
κλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία θα 
αναγράφεται η παρατήρηση του εδαφίου 5.β.

δ. Πρακτικό απόρριψης της διασκευής χορηγείται 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου 4.2.α.

ε. Μετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, 
διενεργείται επανέλεγχος του περιοδικού τεχνικού 
ελέγχου και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ημε−
ρομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται 
Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).»

7. Σε κάθε περιοδικό τεχνικό έλεγχο της διασκευα−
σμένης μοτοσικλέτας, πέραν των προβλεπομένων θα 
διενεργείται έλεγχος της σφράγισης και των τυχόν πρό−
σθετων εξαρτημάτων που είναι οπτικά προσπελάσιμα 
της διασκευής, με βάση το πρακτικό έγκρισης της δια−
σκευής, που ο κάτοχος της μοτοσικλέτας υποχρεούται 
να επιδεικνύει.
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4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 7 της 
49958/6532/13 που προήλθε από αναρίθμηση του άρθρου 
6 ως εξής:

«1. Η κυκλοφορία των λεωφορείων και φορτηγών 
στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι μετατροπές της 
παρούσας, επιτρέπεται όσο αυτά διατηρούν το χαρα−
κτηρισμό των εκπαιδευτικών. Πριν από οποιαδήποτε 
αλλαγή χρήσης, τα οχήματα πρέπει να επανέλθουν στην 
προηγούμενη κατάσταση και να πραγματοποιηθεί επι−
θεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών μετά 
από υποβολή σχετικής μελέτης.»

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 8008/1/35−α΄ (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/72000/0022 από 4−12−2001 

κοινής υπουργικής απόφασης «Οδοιπορικά και λοιπά 
έξοδα, εκπαιδευτική αποζημίωση του αστυνομικού 
προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ει−
δικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Β΄ 1702).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπόψη:
 1. Το άρθρο 3 του Ν.617/1977 «περί επεκτάσεως των 

διατάξεων του Ν.Δ.334/1969 «περί των οδοιπορικών εξό−
δων του Στρατιωτικού προσωπικού και επί του προ−
σωπικού των Σωμάτων της Χωροφυλακής, Αστυνομίας 
Πόλεων και Πυροσβεστικού και άλλων τινών διατάξεων» 
(Α΄ 166).

2. Τα άρθρα 36 παρ. 6 και 37 του Ν.1481/1984 «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152).

3. Το Π.Δ. 200/1993 «περί οδοιπορικών εξόδων εσω−
τερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων» (Α΄ 75).

4. Το Ν.2685/1999 «Δαπάνες κίνησης των μετακινου−
μένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και 
εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 35).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄ 98). 

6. Την υπ’ αριθμ. Υ48 από 09−07−2012 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» 
(Β΄ 2105/09.07.2012).

7. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (Α΄ 232), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 57).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, από τη μηνιαία 
εκπαιδευτική αποζημίωση λόγω φοίτησης στη Σχολή 
Εθνικής Άμυνας, η οποία ανέρχεται: για το έτος 2014 
λόγω αναδρομικότητας στα 7.560,00 ευρώ περίπου και 

για την επόμενη πενταετία στα 3.780,00 ευρώ περίπου 
ετησίως. Οι εν λόγω δαπάνες του έτους 2014 θα βαρύ−
νουν την εγγεγραμμένη πίστωση στον τακτικό προϋπο−
λογισμό εξόδων του Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» 
(ΚΑΕ 0881) και για την επόμενη πενταετία οι αντίστοιχες 
δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγ−
γράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό. 

9. Την υπ’ αριθμ. 8008/1/823−α΄/12−3−2014 βεβαίωση δέ−
σμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχη−
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίζουμε :

 Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 2/72000/0022 από 
4−12−2001 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1702), προ−
στίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Την ημερήσια αποζημίωση των δοκίμων αστυφυλά−
κων που μετακινούνται για πρακτική εκπαίδευση εκτός 
έδρας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 43 του 
π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων Ελλη−
νικής Αστυνομίας» (Α΄ 174), όπως ισχύει».

Άρθρο 2

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ 
2/72000/0022 από 4−12−2001 κοινής υπουργικής απόφα−
σης, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Κατ’ εξαίρεση και προς αντιμετώπιση των αυξη−
μένων εκπαιδευτικών αναγκών εξαιτίας της φύσης της 
μετεκπαίδευσης και του χαρακτήρα της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας της Αστυνομικής Ακαδημίας, του Τμήματος 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών − Στελε−
χών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της 
Αστυνομικής Ακαδημίας και της Σχολής Εθνικής Άμυνας, 
για όσους φοιτούν σ` αυτές και μετακινούνται σε από−
σταση μικρότερη των δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων από 
την έδρα της Υπηρεσίας τους ή μέσα στην περιοχή της 
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή μεταξύ πόλεων, που 
εξυπηρετούνται μεταξύ τους με αστική συγκοινωνία 
χορηγείται μηνιαία εκπαιδευτική αποζημίωση, η οποία 
καθορίζεται, σε ποσοστό στον εκάστοτε βασικό μισθό 
ως ακολούθως:

α. Έγγαμοι ή άγαμοι ή σε χηρεία ή σε διάζευξη με 
παιδιά φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, ποσοστό 30%.

β. Έγγαμοι χωρίς παιδιά, ποσοστό 25%.
γ. Άγαμοι ή σε χηρεία ή σε διάζευξη χωρίς παιδιά, 

ποσοστό 20%».
2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ−

ουν αναδρομικά από 1−9−2013.

Άρθρο 3

1. Στο άρθρο 14 της υπ’ αριθμ 2/72000/0022 από 
4−12−2001 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1702), προ−
στίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

7. Οι δόκιμοι αστυφύλακες που μετακινούνται εκτός 
έδρας για πρακτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 43 του π.δ. 352/1995, όπως ισχύει, δικαι−
ολογούν για κάθε μήνα πρακτικής τους εκπαίδευσης 
δέκα ημέρες εκτός έδρας, συμπεριλαμβανομένων των 
ημερών ταξιδίου.»

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η υπ’ 
αριθμ. 2/72000/0022/4−12−2001 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη. 
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 Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά στο περιεχόμενό της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. 8518/7110 (4)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ: «Δη−

μοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοι−
νωνικής Αλληλέγγυας (Δ.Ο.Π.Α.Κ.Α.)» Δήμου Μοσχά−
του − Ταύρου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π. Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α΄/228/2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 225, 238 και 280 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις των άρθ. 239 έως 241 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α΄114/06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο−
τήτων».

4. Το αρ. πρωτ. οικ.4569/2011 (ενκ. 11) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Δι−
ακυβέρνησης.

Την αριθμ. 45/2011 (ΦΕΚ 1600 /2011 Β΄) απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου Δήμου Μοσχάτου−Ταύρου, περί σύστα−
σης νπδδ: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.Α.)». 
Την αριθμ. 25/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Μοσχάτου−Ταύρου, περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης ίδρυσης του ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)».

5. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β΄/597/2011) απόφαση Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε 45/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλί−
ου Δήμου Μοσχάτου − Ταύρου, ως προς το εδάφιο (α) 
του άρθρου ΠΟΡΟΙ ως εξής:

ΠΟΡΟΙ
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

ανέρχεται μέχρι 1.700.000,00€ και η τυχόν επιχορήγηση 
το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
ύψους 300.000,00€ εγγεγραμμένη στον ΚΑ 00.6715.0012

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 45/2011 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μοσχάτου−Ταύρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ 
F

Αριθμ. 44559/ΞΔΤΕ/1751 (5)
   Καθιέρωση εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης για όλους τους μήνες 
του έτους 2014. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 282 παράγραφος 

1α, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄/1999) όπως ισχύουν σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 
263/Α΄/2007)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/2011) καθώς και την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/
14−11−2011 εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Συνταξιοδοτι−
κές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργα−
σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015»

5. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

6. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/2004 απόφαση (ΦΕΚ 215/
Β΄/5−2−2004) « Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»

7. Την με αριθμ. πρωτ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύ−
κλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»

8. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών για όλους τους Μήνες του έτους 2014, της Διεύθυν−
σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, και συγκεκριμένα 
αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω έκτακτων καιρικών 
φαινομένων (πυρκαγιές, πλημμύρες, παγετός, χιονοπτώ−
σεις) και αποκατάσταση εν συνεχεία των βλαβών (άρση 
καταπτώσεων, επούλωση φθορών του οδικού δικτύου, 
αποκατάσταση στηθαίων, πινακίδων, κ.λπ., αποχιονισμός).

9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παρα−
πάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι 
ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου του ότι 
δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εν λόγω εργα−
σίες ταυτόχρονα με τις λοιπές υπηρεσιακές υποχρεώ−
σεις εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας, καθόσον 
υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού, αυξημένες 
αρμοδιότητες και όγκος εργασίας.
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10. Το γεγονός ότι για την παραπάνω εργασία Κυρια−
κών και εξαιρέσιμων ημερών έχει εγκριθεί ποσό 5.000,00 
ευρώ (πέντε χιλιάδες ευρώ), στον ειδικό φορέα 2311 
ΚΑΕ 0512, στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2014 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας −Θράκης.

11. Την υπ’ αριθμό 1919/10−02−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ50Ρ1Υ−ΕΓΥ/ 
ΦΕΚ 583/10−03−2014 τ.Β΄] Απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

12. Την Αρ. Οικ. 39/14−1−2011 απόφαση του Περιφερει−
άρχη Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.] με θέμα «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Ανι: 
περιφερειάρχες» [ΦΕΚ 122/8−2−2011/τ.Β΄)

13. Την υπ’ αρ. ΔΔ.Οικ 620/15−03−2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) με 
θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγ−
μένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Α.Μ.Θ., εγκρίνουμε:

α) Την καθιέρωση εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών με αμοιβή, για σαράντα τέσσερις (44) συνολικά 
υπάλληλους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που ανήκουν στην 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης.

β) Οι ώρες για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές ώρες ορίζονται κατά ανώτατο όριο σε 
δέκα έξι (16) ώρες το μήνα με αμοιβή, για κάθε υπάλληλο.

γ) Για την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης της Πε−
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας −Θράκης, θα εκδοθεί 
απόφαση συγκρότησης συνεργείου εργασίας Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης, στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
το αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και 
οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε ένα, κατά μήνα.

δ) Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την 
εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλ−
λήλων και θα τηρείται ειδικό βιβλίο για το υπερωριακά 
παρασχεθέν έργο.

ε) Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογί−
ζεται να ανέλθει στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 
#5.000,00# συνολικά για την παραπάνω εργασία κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και θα κα−
λυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικο−
νομικού έτους 2014, Ειδικού Φορέα 2311 και ΚΑΕ 0512.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ξάνθη, 2 Απριλίου 2014

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
     Στην αριθμ. 708/022 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 712/τ.Β΄/20.3.2014, στη σελίδα 11439 και 
στον αριθμό αυτής, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από τον εσφαλμένο: «708/02»
Στον ορθό: «708/022».

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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