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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/19609/0022

(1)
Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του
προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών που υπη−
ρετεί στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές κα−
θώς και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 1256/1982,
2. Το άρθρο 25 του ν. 1884/1990,
3. Το άρθρο 3 του ν. 2606/1998,
4. To άρθρο 135 του ν. 2594/1998
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»
(ΦΕΚ 1432−Β΄/14.10.2005),
6. Το άρθρο 2 παρ. 1,η) του π.δ. 104/2005 (ΦΕΚ 137−
Α΄/15.6.2005)
7. Την υπ’ αριθμ. 083/ΕΥΑ/ΑΣ 11254/22.1.2001 Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός επιδόματος υπη−
ρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού του ΥΠΕΞ (ΦΕΚ
390/τ.Β΄/9.4.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
κοινές Υπουργικές αποφάσεις: α) 2/62751/0022/29.1.2004
(ΦΕΚ 254/Β/9.02.04), β) 2/65055/0022/28.12.2004 (ΦΕΚ 4/
2Β 10.1.2005) γ) 2/5002/0022/21.3.2005 (ΦΕΚ 404/Τεύχος
Β΄/29.3.2005) και δ) 2/66565/0022/14.12.2004 (ΦΕΚ 1887
–Β΄/20.12.2004),
8. Τη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 135 του ν.
2594/1998, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
083/2594/ΑΣ 14931/25.10.2005 απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών (Πρακτικό αριθ. 12/2005), αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε, από 1.1.2006, το επίδομα υπηρεσίας
αλλοδαπής του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερι−
κών που υπηρετεί στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρ−
χές καθώς και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες ως εξής:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 15709/19.12.2005 απόφαση
«Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Υπουργεί−
ου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ/Α/29.12.2005) και συ−
μπληρώνουμε την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
από 1.4.2006 έως και 31.12.2006 για δέκα (10) Ειδικούς
Συμβούλους και Συνεργάτες με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εξήντα (60) ώρες
απογευματινές κατά μήνα και κατ’ άτομο.
Κατά τα λοιπά η απόφαση 15709/19.12.2005 ισχύει ως
έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθ. Α−ΟΙΚ. 23013/1911
(7)
Ταξινόμηση και χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και κρα−
τικών πινακίδων σε καινουργή αυτοκίνητα οχήματα
μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων που στερούνται
ψηφιακού ταχογράφου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Aριθ. 4900
Σύσταση Επιτροπής νομοθετικών ρυθμίσεων.

3. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής, θα καθορισθεί
με μεταγενέστερη σχετική απόφαση.
4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

(6)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 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).
2) Το π.δ. 33/2006 (Α΄ 35) Διορισμός μελών της Κυβέρ−
νησης και Υφυπουργών.
3) Το π.δ. 122/2004 (Α΄ 85) Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού.
4) Την υπ’ αριθμ. 2864/3.3.2006 Κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουριστ. Ανάπτυξης
«Διορισμός Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης» (Γ/65).
5) Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187),
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Διαρκή Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο
Τουριστικής Ανάπτυξης, αποτελούμενη από τους:
• Μαρία Γιαννίρη, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης ως Πρόεδρο με αναπληρωτή
τον Φώτιο Τάτση.
• Φώτιο Τάτση, Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια
την Αικατερίνη Γρηγορίου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.
• Ευθύμιο Αποστολόπουλο, Προϊστάμενο Δ/νσης Του−
ριστ. Πολιτικής και Συντονισμού του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης
• Λεωνίδα Αντωνόπουλο, υπάλληλο Δ/νσης Τουριστ.
Πολιτικής και Συντονισμού του Υπουργείου Τουριστικής
Ανάπτυξης
• Αγγελική Κρότση, υπάλληλο Δ/νσης Τουριστ. Πο−
λιτικής και Συντονισμού του Υπουργείου Τουριστικής
Ανάπτυξης.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Αθηνά Κολο−
τούρα, υπάλληλος του Υπουργείου Τουριστικής Ανά−
πτυξης, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Παπαδοπούλου,
υπάλληλο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία και ει−
σήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων που εμπίπτουν στο
πεδίο της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 2367/1953 (Α΄ 82) «Περί τίτλων κυριότητας,
ταξινόμησης αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυ−
τοκινήτων».
2. Του ν.δ. 1146/1992 (Α΄ 64) «Περί τρόπου μεταβίβασης
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων
και μοτοσικλετών».
3. Του β.δ. 109/1973 (Α΄ 33) «Περί καθορισμού όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχωρήσεως πάσης
συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητας ή κτήσεως
ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων
οχημάτων ή μοτοσικλετών, εις το βιβλιάριο μεταβολών
κυριότητος και κατοχής τούτων ως και περί ακυρώσεως
των αδειών κυκλοφορίας αυτών».
4. Τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) «Για τις οδικές
μεταφορές τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».
5. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) με αριθμό 3821/1985 του Συμ−
βουλίου, όπως ισχύει, σχετικά με τη συσκευή ελέγχου
στον τομέα των οδικών μεταφορών.
6. Τον ν. 2873/2001 (Α΄ 285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις
και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».
7. 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).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καινουργή αυτοκίνητα οχήματα ή βάσεις πλαισίου
κάθε κατηγορίας, μικτού βάρους άνω των τρεισήμισι (3,5)
τόνων, επιτρέπεται να ταξινομηθούν, με αναλογικό ταχο−
γράφο, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό ταξινόμησης
μέχρι 28 Απριλίου 2006.
β. Να έχουν ισχύουσα έγκριση τύπου αυτοκινήτου
οχήματος ή βάσης πλαισίου.
2. Πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να προβούν στην
ταξινόμηση και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, είναι
εκείνα, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί το πιστο−
ποιητικό ταξινόμησης, σαν αυτοκινήτου οχήματος ή βά−
σης πλαισίου. Ειδικότερα ταξινόμησης βάσης πλαισίου
δικαιούνται και τα πρόσωπα εκείνα στα οποία έχει με−
ταβιβασθεί, η βάση πλαισίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.δ. 1146/1972.
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Άρθρο 2
1. Προκειμένου να ταξινομηθούν και να χορηγηθεί
άδεια κυκλοφορίας, στα αυτοκίνητα οχήματα ή βάσεις
πλαισίου, θα πρέπει να υποβληθούν, στην κατά τόπο
αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του αιτούντος προσώπου.
β. Έγκριση τύπου του αυτοκινήτου οχήματος ή της
βάσης πλαισίου.
γ. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του αυτοκινήτου οχή−
ματος ή της βάσης πλαισίου.
δ. Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητος, συ−
μπληρωμένο κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του προσώπου
στο όνομα του οποίου έχει τελωνισθεί το αυτοκίνητο
όχημα ή η βάση πλαισίου, στην οποία θα δηλούται:
1. Ότι φέρει ταχογράφο αναλογικού τύπου.
2. Ότι πληροί όλους τους όρους της έγκρισης τύπου
του οχήματος.
3. Τα τεχνικά στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 2 του
συγκεκριμένου οχήματος με αποτύπωμα του αριθμού
πλαισίου.
2. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και χωρίς
τη διενέργεια επιθεώρησης, εάν απαιτείται, θα ακο−
λουθείται η διαδικασία της χορήγησης αριθμού κυκλο−
φορίας με κοινές κρατικές πινακίδες και στη συνέχεια
εισαγωγή στο σύστημα ON LINE για τη καταχώρηση
του αυτοκινήτου οχήματος ή της βάσης του πλαισίου
και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας.
3. Στην εκδιδόμενη άδεια κυκλοφορίας θα περιλαμ−
βάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
α. Αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος ή
της βάσης του πλαισίου (κοινές πινακίδες).
β. Εργοστάσιο κατασκευής.
γ. Αριθμός πλαισίου.
δ. Τύπος κινητήρα.
ε. Μικτό βάρος, όπου προβλέπεται.
στ. Την ένδειξη χρήσης του αυτοκινήτου οχήματος
ή της βάσης του πλαισίου (θα αναγράφεται, πάντοτε
ΙΔΙΩΤΙΚΗ).
4. Μετά την προαναφερόμενη διαδικασία, θα εκδίδε−
ται άδεια κυκλοφορίας και θα χορηγούνται κρατικές
πινακίδες. Στην εκδιδόμενη άδεια κυκλοφορίας και στο
σώμα αυτής θα αναγράφεται η ένδειξη «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».
5. Η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες,
μετά την περαίωση της διαδικασίας ταξινόμησης, δεν
θα χορηγούνται αλλά θα κρατούνται στο αρχείο της
υπηρεσίας.
6. Για την ταξινόμηση και τη χορήγηση άδειας κυκλο−
φορίας στα προαναφερόμενα αυτοκίνητα οχήματα και
βάσεις πλαισίου, δεν θα ελέγχεται το νόμιμο της θέσης
σε κυκλοφορία, από πλευράς δικαιώματος.
Άρθρο 3
1. Όταν τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα οχήματα
ή βάσεις πλαισίου μεταβιβάζονται προς τρίτους, ο
φάκελος που έχει σχηματισθεί μαζί με την άδεια κυ−
κλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες, αποστέλλονται
στην αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών, όπου είναι κάτοικος ή έχει την έδρα η
επιχείρηση του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται το
αυτοκίνητο όχημα ή οι βάσεις πλαισίου.
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2. Επιτρέπεται η ταξινόμηση και η έκδοση αδειών κυ−
κλοφορίας, σε αυτοκίνητα οχήματα ή βάσεις πλαισίου
και στα πρόσωπα εκείνα που θα υποβάλουν δικαιο−
λογητικά μέχρι 5.5.2006, υπό την προϋπόθεση, ότι το
πιστοποιητικό ταξινόμησης αυτών θα έχει εκδοθεί μέχρι
29.4.2006. Στη περίπτωση αυτή ανεξάρτητα, αν στο σύ−
στημα ON LINE η καταχώρηση και έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας έγινε μετά την 28.4.2006 και πάντως όχι
πέραν της 5.5.2006, σαν ημερομηνία πρώτης (1ης) άδειας
κυκλοφορίας, θα τίθεται η 28.4.2006.
3. Ημερομηνία πρώτης (1ης) άδειας κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου οχήματος ή της βάσης πλαισίου, στην εκ−
διδόμενη άδεια κυκλοφορίας, ύστερα από μεταβίβαση
θα αναγράφεται η αρχική ημερομηνία καταχώρησης
στο σύστημα ON LINE.
4. Κατά τη μεταβίβαση των προαναφερομένων αυ−
τοκινήτων οχημάτων ή βάσεων πλαισίου, σε πρόσω−
πα τα οποία δικαιούνται να τα θέσουν σε κυκλοφορία,
θα ακολουθούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
ανάλογα με τη χρήση και τη κατηγορία των αυτοκινή−
των οχημάτων. Στην άδεια που θα εκδίδεται στο νέο
πρόσωπο, σαν ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας, θα
αναγράφεται η ημερομηνία που έχει καταχωρηθεί στο
σύστημα ON LINE και στον κωδικό χαρακτηρισμού σαν
«ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Ή ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ» θα αναγράφεται η
ένδειξη «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ».
Άρθρο 4.
1. Κατά την ταξινόμηση και την έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας, δεν θα καταβάλλονται τα αναλογούντα
τέλη κυκλοφορίας, τέλη ταξινόμησης, τέλος αδείας αυ−
τοκινήτου οχήματος και η εισφορά του ν. 1959/1991.
2. Οι παραπάνω προβλεπόμενες οικονομικές επιβα−
ρύνσεις θα καταβάλλονται, όταν αυτά μεταβιβασθούν
και επανακυκλοφορήσουν, ανάλογα και με τη χρήση
αυτών.
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, 14 Απριλίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διευ−
θύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ−
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας» και ιδίως του άρθρου 16, (ΦΕΚ 238/Α).
2. Το άρθρο 153 του ν. 1815/1988 περί κύρωσης του
Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ 250/Α).
3. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 95/1993 του Συμβουλίου «Περί
κοινών κανόνων κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρή−
σης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες».
4. Την υπ’ αριθ. 4 Αερολιμενική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄
956), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/

