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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 31 του
ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της πο−
λιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».
β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ125/
Α΄/23.5.2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δι−
καιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄/22.4.2005), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών
σε κείμενο κανονιστικών πράξεων.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ527/
Β΄/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.16974/10.9.2002 (ΦΕΚ
1173/τ. Β΄/10.9.2002) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Έναρξη
λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών».
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.1/οικ.17187/12.9.2002 (ΦΕΚ 1190/τ.
Β΄/12.9.2002) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Έναρξη λει−
τουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε Ο.Τ.Α.».
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ12235/25.6.2003 (ΦΕΚ
841/τ.Β΄/26.6.2003) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερι−
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Τηλεπικοινωνιών, ιδιώτης, τηλ. 210 6446789, 6944686182,
ως μέλος.
Β. Η Ομάδα Στήριξης του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
για το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
− Την ευθύνη υποβοήθησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την
παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης των έργων
και δράσεων,
− Την ευθύνη της συνεργασίας με τους υπευθύνους
των έργων και δράσεων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
− Την ευθύνη της συνεργασίας με τους υπευθύνους
των οικείων Υποπρογραμμάτων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και
των αντίστοιχων Ομάδων Στήριξης Υποπρογραμμάτων
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
− Την ευθύνη όλων των αναγκαίων ενεργειών και πα−
ρεμβάσεων για την εκτέλεση των έργων και δράσεων
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
− Την εξέταση της συνέργιας και διαλειτουργικότη−
τας των έργων ή δράσεων του Προγράμματος «ΠΟΛΙ−
ΤΕΙΑ», με έργα και δράσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εκτε−
λούνται μέσω άλλων προγραμμάτων, όπως η Κοινωνία
της Πληροφορίας.
Γ. Για την αμοιβή των μελών της Ομάδας Στήριξης του
προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις της παρ. 18 του αρ. 18 του ν. 2503/1997
και η αποζημίωσή της βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας
Γ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 29483
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των δικαστικών υπαλ−
λήλων που ασχολούνται στα Τμήματα Ασφαλιστικών
Μέτρων, αυτόφωρα, Ανακριτικά Γραφεία και Τμήματα
Εκτελέσεως Αποφάσεων κατά τις Κυριακές, εξαιρέσι−
μες και νυχτερινές ώρες, μέχρι τέλος του 2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τoυ αρ. 90 του κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις τoυ v. 745/1978 αρ.7 όπως αvτικαταστά−
θηκε με τo αρ. 5 τoυ v. 1041/1988, τo αρ. 18 τoυ v. 2470/1997
όπως αvτικαταστάθηκε με τo αρ. 15 τoυ v. 2592/1998.
3. Τo γεγovός ότι στα Δικαστήρια της Χώρας λειτουρ−
γούν τα Τμήματα Ασφαλιστικών Μέτρων, τα αυτόφω−
ρα και τα Ανακριτικά Γραφεία και στις Εισαγγελίας τα
Τμήματα Εκτελέσεως Αποφάσεων και κατά τις Κυρια−
κές και αργίες.
4. Τo γεγovός ότι από τηv παρoύσα απόφαση πρoκα−
λείται δαπάvη 83.538,00 ευρώ σε βάρoς τoυ ειδικoύ
φoρέα 17−210 και ΚΑΕ 0512 στov oπoίo oι εγγεγραμμέ−
vες πιστώσεις επαρκoύv.
5. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842/8.6.2004 τ.Β΄
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης,

στο Γεν. Γραμματέα, στους Γεν. Δ/ντές κ.λπ.», αποφασί−
ζoυμε:
Εγκρίvoυμε τηv 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 2006,
ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΩΡΕΣ
Πρωτοδικείο Αθηνών
5.000
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
1.500
Πρωτοδικείο Πειραιά
4.000
Πρωτοδικείο Λάρισας
500
Ειρηνοδικείο Αθηνών
700
Ειρηνοδικείο Πειραιά
600
1. Ως πρoς τη διαδικασία θα εφαρμoστεί η απόφασή
μας υπ’ αριθμ. 7310/26.4.1988.
2. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
σύμφωνα με την αριθμ. 2/803/0022/8.2.1999 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. ορίζονται οι προϊστάμενοι των δικ. υπηρεσιών.
3. Τα δικαιoλoγητικά τα oπoία θα πρέπει vα υπoβάλ−
λovται στηv Δ/vση Οικovoμικoύ − Τμήμα Α΄ τoυ Υπoυρ−
γείoυ Δικαιoσύvης για τo σχετικό έλεγχo και τηv
αvαγvώριση της δαπάvης είvαι τα εξής: 1) κατάσταση
πληρωμής υπερωριώv εις τριπλoύv, στην οποία να ανα−
γράφεται ο Α.Φ.Μ. του πρώτου αναφερόμενου υπαλλή−
λου, 2) η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Δικ/vης, 3) απόφαση συγκρότησης συvεργείoυ, 4)
ημερoλόγιo, 5) βεβαίωση ότι δεv εργάσθηκαv σε άλλo
συvεργείo υπερωριώv για τo ίδιo χρovικό διάστημα,
και 6) υπεύθυvη δήλωση για τo εάv είvαι ή μη μέτoχoι
τoυ ΜΤΠΥ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. Οικ. 18502/1153/
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1485/66/04 υπουργικής από−
φασης «περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των
σχολικών λεωφορείων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. που
κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας».
β. Του π.δ. 502/1983 (Α΄ 189) «Συμμόρφωση της νομοθεσί−
ας 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, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση
των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και
της αγκυρώσεώς τους)» όπως ισχύει σήμερα.
γ. Του π.δ. 503/1983 (Α΄ 190) «Συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμ−
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου
1977 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρα−
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τών−μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας
και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με
κινητήρα»» όπως ισχύει σήμερα.
δ. Του π.δ. 530/1983 (Α 204) «Συμμόρφωση προς τις δι−
ατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 «περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών−μελών, των
αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας
των οχημάτων με κινητήρα» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. 1485/66/04 (Β 1465/04) υπουργική
απόφαση «περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των
σχολικών λεωφορείων» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 34840/2589/05 (Β 822) και 62144/4549/05 (Β΄ 1743)
όμοιες.
3. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προδια−
γραφές−απαιτήσεις καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας
αναλόγων απαιτήσεων με τις οδηγίες της ΕΕ.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε το τελευταίο εδάφιο της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 1 της απόφασης 1485/66/04 όπως
ισχύει ως εξής:
«Από 31.12.2006 δεν χορηγείται έγκριση τύπου σε σχο−
λικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και μαθητών πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν δεν πλη−
ρούνται οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου».
2. Τροποποιούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της
1485/66/04 όπως ισχύει ως εξής:
«2. Από 31.12.2006 απαγορεύεται η ταξινόμηση και−
νούργιων σχολικών λεωφορείων μεταφοράς νηπίων,
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης εφόσον δεν είναι εφοδιασμένα με καθίσμα−
τα και ζώνες ασφαλείας−συστήματα συγκράτησης σε
κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανο−
μένων του συνοδηγού και του οδηγού σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της πρώτης παραγράφου του παρό−
ντος άρθρου».
3. Τροποποιούμε την πρώτη περίοδο της 3 παραγρά−
φου του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 1485/66/04 όπως ισχύ−
ει ως εξής:
«3. Από 31.12.2006 επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμηση
μεταχειρισμένων και η μεταβίβαση κυκλοφορούντων
λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθ−
μιας και δευτεροβάθμιας ως σχολικά λεωφορεία ανε−
ξάρτητα των μεταφερομένων νηπίων ή μαθητών μόνο
εφόσον:»
Άρθρο 2
1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη
διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ
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Αριθμ. Β−14406/1047
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β−1189/37/2003 (Β΄ 175) από−
φασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Βασικοί όροι σύμβασης μίσθωσης λεωφορείων στις
ΚΤΕΛ ΑΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 περίπτωση β΄ εδάφιο ΙΙΙ του
ν. 2963/2001, (Α΄ 268) «Οργάνωση και λειτουργία των
δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνι−
κός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μετα−
φορών και άλλες διατάξεις».
β. της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3333/2005
(Α΄ 91), «Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων
και άλλες διατάξεις.
γ. Του άρθρου 90 παρ. 1 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα» (Α΄ 98).
δ. Της υπ’ αριθμ. Β−1189/37/2003 (Β΄ 175) απόφασης
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Βασικοί
όροι συμβάσεων μίσθωσης λεωφορείων στις ΚΤΕΛ Α.Ε.»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. Β−
30161/2256/2004 (Β΄ 816) και Β−4740/340/2005 (Β΄ 171)
όμοιες.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Β−
1189/37/2003 (Β΄ 175) απόφασης του Υπουργού Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο συντελεστής πραγματικών χιλιομέτρων προσ−
διορίζεται ανάλογα με την ηλικία των λεωφορείων ως
ακολούθως:
α. Για λεωφορεία ηλικίας μέχρι και έντεκα (11) ετών,
σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή 0,25.
β. Για λεωφορεία ηλικίας άνω των έντεκα (11) ετών μέ−
χρι και είκοσι τριών (23) ετών, σε δεκαπέντε τοις εκα−
τό (15%) ή 0,15.
γ. Για λεωφορεία ηλικίας άνω των είκοσι τριών (23)
ετών, ο συντελεστής είναι μηδενικός.»
Άρθρο 2
Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της
υπ’ αριθμ. Β−1189/37/2003 (Β−175) απόφασης του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Εισάγεται ο όρος του συντελεστή δαπανών κάθε
μισθωμένου λεωφορείου ο οποίος είναι συνάρτηση της
κλάσης, του τύπου και της ηλικίας του και προσδιορί−
ζεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΕΛ Α.Ε.
ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΗ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ

ΚΛΑΣΗ
«6»
Υ−Δ
Η−Δ
Α−Δ
Α−ΑΡ

ΚΛΑΣΗ
«5»
Υ1, Υ2, Β100
Υ−5, Η−5, Α−5
Υ−50
Η−50
Α−100

ΚΛΑΣΗ
«4»
Υ4, Α, Α11
Υ−4 (πλην Ε)
Α−4, Υ−40, Η−40
Α−80

1,30

1,25

1,20

1,25

1,20

1,15

1,15

1,12

1,08

ΚΛΑΣΗ
«4»
Δ, ΔΕ, παρ. Ε (30 θέσεων
& άνω, συμπεριλαμβα−
νομένων & των αντίστοι−
χων τύπων που ανήκουν
στην κλάση «2» & είχαν
χαρακτηρισθεί ως μικρο−
λεωφορεία) Η−4

ΚΛΑΣΗ
«3» & «2»
Σ3−Σ3α, παρ. Ε
(κάτω των τριάντα
(30) θέσεων, Υ−3, Η−
3, Α−3, Α50, Η−30,
Υ−30
Αστικό μικρο−
λεωφορείο
ΚΛΑΣΗ «2»
ΜΛ−24, Τ1−Τ2

ΚΛΑΣΗ
«2»
ΜΛ−12 έως ΜΛ−18,
Υ−2,
Η−2, Α−2,Υ−20

1,10

1,05

Μέχρι και έντεκα (11) ετών
1,15

Άνω των έντεκα (11) ετών έως και είκοσι τριών (23) ετών
1,10

1,05

1,00

0,98

0,93

Άνω των είκοσι τριών (23) ετών
1,03

Ειδικά για τα λεωφορεία που είναι μισθωμένα σε ΚΤΕΛ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές λεωφορειακές
γραμμές, καθορίζονται συντελεστές δαπανών κατά κλάση και ηλικία λεωφορείου, όπως φαίνονται στον παρα−
κάτω πίνακα 2:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ
ΚΛΑΣΗ 6

ΚΛΑΣΗ 5

ΚΛΑΣΗ 4

ΚΛΑΣΗ 3

Για λεωφορεία μέχρι και έντεκα (11) ετών
1,30

1,25

1,20

1,05

Άνω των έντεκα (11) ετών έως και είκοσι τριών (23) ετών
1,25

1,20

1,10

1,00

Άνω των είκοσι τριών (23) ετών
1,20
1,15
1,05
0,90
Ο συντελεστής δαπανών δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου παρά μονάχα σε πε−
ρίπτωση αντικαταστάσεως του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή, για τα χιλιόμετρα που πραγματοποίησε το
λεωφορείο μέχρι και την ημέρα αντικατάστασης ισχύει ο συντελεστής δαπανών του παλαιού λεωφορείου και
από την ημέρα αντικατάστασης ο συντελεστής δαπανών του νέου λεωφορείου τροποποιημένου αντίστοιχα του
σχετικού όρου της σύμβασης μίσθωσης.»
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1.4.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ
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