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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10154
(1)
Τροποποίηση – συμπλήρωση της 51716/13.9.2007 απόφα−
σης περί καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για
την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρα−
σκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της
16ης Σεπτεμβρίου 2007.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 131 του π.δ/τος 96/2007,
«Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/
Α΄/5.6.2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα – Κωδικοποίηση νο−
μοθεσίας».

3. Των άρθρων 3 περ. γ΄ και 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).
4. Την υπ’ αριθμ. 51716/13.9.2007 απόφασή μας.
5. Το υπ’ αριθμ. 260/23.8.2007 έγγραφο του Αρείου
Πάγου.
6. Το υπ’ αριθμ. 3629/23.8.2007 έγγραφο της Εισαγγε−
λίας του Αρείου Πάγου.
7. Το γεγονός ότι, δέκα τέσσερις (14) ανώτατοι δικα−
στικοί λειτουργοί του Αρείου Πάγου, απασχολήθηκαν
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθημερινά,
συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων, Κυριακών και
αργιών, για την προπαρασκευή των εκλογών της 16ης
Σεπτεμβρίου 2007.
8. Το γεγονός ότι, δύο (2) ανώτατοι εισαγγελικοί λει−
τουργοί της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, απασχο−
λήθηκαν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθη−
μερινά, συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων, Κυριακών
και αργιών, για την προπαρασκευή των εκλογών της
16ης Σεπτεμβρίου 2007.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα
χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (12.560 €) και θα
επιβαρύνει τον Φορέα 07−130 (Εκλογές) και τον ΚΑΕ
5262.
10. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ επιπλέον ειδικής
εκλογικής αποζημίωσης σε δέκα τέσσερις (14) ανώτα−
τους δικαστικούς λειτουργού του Αρείου Πάγου και
δύο (2) εισαγγελικούς λειτουργούς της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου για την απασχόλησή τους στη διαδικασία
προπαρασκευής των βουλευτικών εκλογών της 16ης
Σεπτεμβρίου 2007.
2. Καθορίζουμε την εφάπαξ επιπλέον εκλογική απο−
ζημίωση που θα καταβληθεί στον καθένα από τους
παραπάνω δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς
ποσού επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (785 €).
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 51716/13.9.2007
απόφασή μας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 10822
(2)
Μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Κορυ−
δαλλού σε Αυτοτελές Κατάστημα Κράτησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291/
τ.Α΄/29.12.1999).
β) του άρθρου 20 παράγραφος 3 του ν. 2776/1999 ΦΕΚ
291/τ.Α΄/29.12.1999) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 4Ζ του ν. 3388/2005.
2. Το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης Καταστήματος
Κράτησης στο Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας
3) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μετατρέπουμε το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κο−
ρυδαλλού σε αυτοτελές Κατάστημα Κράτησης Γυναικών
τύπου Α, το οποίο θα λειτουργεί με κοινή διοίκηση και
υποστηρικτικές λειτουργίες του Καταστήματος Κρά−
τησης Ανδρών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 13751
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας δικαστικών υπαλ−
λήλων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ.Α΄).
2. Το γεγονός ότι στα Δικαστήρια της Χώρας λειτουρ−
γούν τα Τμήματα Ασφαλιστικών Μέτρων, τα αυτόφωρα
και τα Ανακριτικά Γραφεία και στις Εισαγγελίας τα
Τμήματα Εκτελέσεως Αποφάσεων και κατά τις Κυριακές
και αργίες.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη 122.880,00 ευρώ σε βάρος του ειδικού
φορέα 17−210 και ΚΑΕ 0512 στον οποίο οι εγγεγραμμένες
πιστώσεις επαρκούν.
4. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 842/8.6.2004 τ.Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γεν. Γραμματέα, στους Γεν.
Δ/ντές κ.λπ.», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των δικαστι−
κών υπαλλήλων που ασχολούνται στα Τμήματα Ασφα−
λιστικών Μέτρων, αυτόφωρα, Ανακριτικά Γραφεία και

Τμήματα Εκτελέσεως Αποφάσεων κατά τις Κυριακές,
εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες, μέχρι τέλος του 2008,
ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΩΡΕΣ
Πρωτοδικείο Αθηνών
8.000
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
2.500
Πρωτοδικείο Πειραιά
5.000
Πρωτοδικείο Λάρισας
1.000
Ειρηνοδικείο Αθηνών
1.000
Ειρηνοδικείο Πειραιά
700
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
1.000
1. Ως προς τη διαδικασία θα εφαρμοστεί η υπ’ αριθμ.
7310/26.4.1988 απόφασή μας.
2. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/803/0022/8.2.1999 εγκύκλιο
του Γ.Λ.Κ. ορίζονται οι προϊστάμενοι των δικ. υπηρε−
σιών.
3. Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλο−
νται στην Δ/νση Οικονομικού −Τμήμα Α΄ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης για το σχετικό έλεγχο και την αναγνώριση
της δαπάνης είναι τα εξής: 1) κατάσταση πληρωμής
υπερωριών εις τριπλούν, στην οποία να αναγράφεται ο
Α.Φ.Μ. του πρώτου αναφερόμενου υπαλλήλου, 2) η από−
φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικ/νης,
3) απόφαση συγκρότησης συνεργείου, 4) ημερολόγιο, 5)
βεβαίωση ότι δεν εργάσθηκαν σε άλλο συνεργείο υπε−
ρωριών για το ίδιο χρονικό διάστημα, και 6) υπεύθυνη
δήλωση για το εάν είναι ή μη μέτοχοι του ΜΤΠΥ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
F
Αριθμ. 17243/1292/07
(4)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δια−
τάξεις της Οδηγίας 2007/15/ΕΚ της Επιτροπής της
14ης Μαρτίου 2007 για την τροποποίηση, με σκοπό
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρ−
τήματος Ι της οδηγίας 74/483/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τις εξωτερικές προεξοχές των οχημά−
των με κινητήρα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που
κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδι−
κής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
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 παρ. 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/
1983, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990
(Α΄ 39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντι−
καταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)
γ. του δεύτερου άρθρου του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύ−
ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των
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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
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
ε. του π.δ. 391/1983 (Α΄ 142/7.10.1983), «Συμμόρφωση
της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας
74/483/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
της 17ης Σεπτεμβρίου 1974, “περί προσεγγίσεως των
κρατών−μελών που αφορούν στις εξωτερικές προεξοχές
των οχημάτων με κινητήρα”, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την οδηγία 79/488/ΕΟΚ του
Συμβουλίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσίας
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/15/ΕΚ της Επιτροπής
της 14ης Μαρτίου 2007 για την τροποποίηση, με σκοπό την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος
Ι της οδηγίας 74/483/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με
τις εξωτερικές προεξοχές των οχημάτων με κινητήρα
(EE L 75 της 15.3.2007, σ. 21)
3. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το παράρτημα Ι του π.δ. 391/1983 (Α΄ 142/7.10.1983),
όπως ισχύει, τροποποιείται σύμφωνα με το παράρ−
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τημα της παρούσας Απόφασης, το οποίο ενσωμα−
τώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα−
ρούσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το σημείο 6.5.2 του παραρτήματος Ι του π.δ. 391/1983
(Α΄ 142/7.10.1983), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«6.5.2. Αν η γραμμή του εμπρόσθιου ή οπίσθιου
προφυλακτήρα, που αντιστοιχεί στο εξωτερικό πε−
ρίγραμμα του οχήματος, από μια κατακόρυφη προ−
βολή, είναι πάνω σε άκαμπτη επιφάνεια, η εν λόγω
επιφάνεια πρέπει να έχει ελάχιστη ακτίνα καμπυλό−
τητας 5 mm σε όλα τα σημεία που βρίσκονται μεταξύ
της γραμμής του περιγράμματος και των γραμμών
επάνω και κάτω από τη γραμμή περιγράμματος, οι
οποίες είναι τα ίχνη των σημείων 20 mm προς τα
μέσα και μετρήθηκαν κανονικά από κάθε σημείο της
γραμμής του περιγράμματος. Μία ελάχιστη ακτίνα
καμπυλότητας 2,5 mm ισχύει για όλα τα άλλα μέρη
των προφυλακτήρων.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στο τμήμα του προφυ−
λακτήρα που βρίσκεται μεταξύ των σημείων επαφής
εφαπτομένης με τη γραμμή περιγράμματος και των δύο
κάθετων επιπέδων καθένα από τα οποία σχηματίζει με
το επίμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος γωνία
15° (βλ. εικόνα 1).
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Άρθρο 2

Από τις 4 Απριλίου 2009, εάν δεν τηρούνται οι απαι−
τήσεις που ορίζονται στο π.δ. 391/1983 (Α΄ 142/7.10.1983),
όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την παρούσα Απόφα−
ση, οι αρμόδιες υπηρεσίες, για λόγους που συνδέονται
με τις εξωτερικές προεξοχές, θα αρνούνται τη χορήγη−
ση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου ενός
τύπου οχήματος.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 4 Απριλίου
2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 5116.04/02
(5)
Υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού ΟΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.) έτους 2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών/ Γ.Λ.Κ.
3. Το υπ’ αριθμ. 31765/24.12.2007 έγγραφο ΟΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΟΥ, με το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της

4874/50 Συνεδρίασης ΔΣ/Ο.Ν. της 5.12.2007, αποφα−
σίζουμε:
Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπερω−
ριακής εργασίας με αμοιβή 126.000 ωρών για τους εκα−
τόν εβδομήντα πέντε (175) μονίμους υπαλλήλους ΟΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΟΥ όπου υπηρετούν συνολικά διακόσιοι τριάντα
(230) υπάλληλοι, για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρε−
σιακών αναγκών για το έτος 2008 και ειδικότερα:
− Προετοιμασία και λειτουργία των Παιδικών Κατα−
σκηνώσεων.
− Έκτακτη επιδότηση ανέργων ναυτικών τις εορτές
των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
− Μηνιαία επιδότηση ανέργων ναυτικών.
− Έλεγχος των δαπανών περίθαλψης των ασφαλι−
σμένων (συμπεριλαμβανομένων Ιατρών − Εργαστηρίων
− Κλινικών − Νοσοκομείων, Ορθοπεδικών και Οπτικών
Καταστημάτων, Φαρμακείων κ.λπ.) η εξόφληση των
οποίων εκκρεμεί πέραν του εξαμήνου.
− Διενέργεια εκτάκτων ελέγχων σε νησηλευόμενους.
− Προληπτικοί έλεγχοι σε εντολές ιατροφαρμακευτι−
κής περίθαλψης.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
Υπεύθυνοι για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας
στον Οίκο Ναύτου ορίζονται οι Προϊστάμενοι Διευθύν−
σεων.
2. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την
ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 600.000 ευρώ
περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ανω−
τέρω φορέα έτους 2008 στον οποίο υπάρχει σχετική
εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0261.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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