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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. απόφ. 227 (1)
Μεταφορά στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 

«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη−
μοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσί−
ου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152).

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

(Συνεδρίαση 28.1.2013)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 

2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του Ν. 3049/2002 

(ΦΕΚ Α΄ 212).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 

Α΄ 141).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3861/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 112).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.  1558/1985, 

όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του 
Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), τροποποιήθηκε με την παρ. 2α 
του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 141).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144).
9. Το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011−2015» που 

περιλαμβάνεται ως Πίνακας II, του Κεφαλαίου Β΄ του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι−
κής 2012−2015 που εγκρίθηκε με το άρθρο μόνο του 
Ν. 3985/2011 (ΦΕΚ Α΄ 151).

10. Το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων» που περι−
λαμβάνεται ως Παράρτημα VI στο Μνημόνιο Οικονομι−
κής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 
που εγκρίθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28).
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11. Το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2013−2016» 
που περιλαμβάνεται ως Πίνακας II, του Κεφαλαίου Β΄ 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016 που εγκρίθηκε με την παράγραφο 
Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 66).

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου 
του Ν. 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180), με το οποίο καταργήθηκε 
η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ορ−
γανισμών και οι αρμοδιότητές της μεταφέρθηκαν στη 
Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.

14. Την περίπτωση Α της παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ. 
187/6.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2061) απόφασης της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσε−
ων (ΔΕΑΑ), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
206/25.04.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1363) απόφαση της ίδιας Επιτρο−
πής, με την οποία μεταβιβάστηκαν κατά πλήρη κυριό−
τητα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 
15.000 μετοχές της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Ελληνικό Α.Ε.», μαζί με τα σχετικά δικαιώματα 
ψήφου.

15. Την από 23.3.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό 
Α.Ε.» για αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου και την 
έκδοση 23.000 νέων μέτοχων τις οποίες ανέλαβε το 
Ελληνικό Δημόσιο.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, απο−
φασίζει:

Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγ−
μα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 
(Ταμείο), κατά πλήρη κυριότητα, 23.000 μετοχές της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Α.Ε.» οι 
οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της από 23.3.2012 απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για αύξηση του 
μετοχικού της κεφαλαίου, ανήκουν στην κυριότητα του 
Ελληνικού Δημοσίου και αντιστοιχούν στο 60,5263% του 
μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε μετά τη συγκεκριμένη αύξηση, μαζί με 
τα σχετικά δικαιώματα ψήφου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013

Η Διυπουργική Επιτροπή
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

    Αριθμ. 871/54 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α΄ 

380) «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βα−
ρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχη−
μάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρ−
μών», όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
i) του Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−

ταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 263) όπως ισχύει, 
ii) του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−

σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
iii) της υπ’ αριθμ. Υ43/6.7.2012 απόφασης του Πρωθυ−

πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη (ΦΕΚ Β΄ 
2094),

iν) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 2696/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α΄ 57), 
όπως ισχύει,

ν) του άρθρου 12 παρ. 2, περιπτ. ρ΄ του Ν.Δ. 3155/1955 
«περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών», όπως ισχύει,

vi) του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α΄ 380), όπως ισχύει, 
νii) του Π.Δ. 77/1998 (ΦΕΚ Α΄ 71), όπως ισχύει, με το 

οποίο εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθεσία με την οδη−
γία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996, 
σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήμα−
τα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων 
επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς 
μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών 
στις διεθνείς μεταφορές,

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού της μέγιστης απο−
δεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (Μ.Α.Μ.Φ.Ο.) για 
τα αρθρωτά οχήματα και τους συρμούς μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων.

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

Άρθρο 1

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1161/1977 
όπως ισχύει:

1. Αντικαθίσταται η περίπτωση ε) όπως τροποποιήθη−
κε και αναριθμήθηκε από το Π.Δ. 327/2000 (ΦΕΚ  267/
Α΄/8.12.2000) και ισχύει, ως εξής:

«ε) Η επί των δημοσίων οδών κυκλοφορία αρθρωτών 
οχημάτων ή συρμών που εκτελούν εθνικές εμπορευμα−
τικές μεταφορές με Μ.Α.Μ.Φ.Ο. μέχρι σαράντα χιλιάδες 
(40.000) χιλιόγραμμα στις περιπτώσεις:

αα) συνολικού αριθμού πέντε ή έξι αξόνων
ββ) συνολικού αριθμού τεσσάρων αξόνων για συνδυ−

ασμούς οχημάτων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
(ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ).

2. Αντικαθίσταται η περίπτωση στ) όπως έχει τροπο−
ποιηθεί από την υπ’ αριθμ. 49224/2982/2009 (ΦΕΚ 2117/
Β΄/30.9.2009) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει, ως 
εξής:
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«στ) Η επί δημοσίων οδών κυκλοφορία αρθρωτών 
οχημάτων ή οδικών συρμών με πέντε ή έξι άξονες που 
εκτελούν εθνικές μεταφορές με Μ.Α.Μ.Φ.Ο. μέχρι σαρά−
ντα δύο χιλιάδες (42.000) χιλιόγραμμα στις περιπτώσεις

αα) βυτιοφόρων υγρών καυσίμων και υγρών τροφίμων
ββ) συνδυασμών οχημάτων μεταφοράς εμπορευματο−

κιβωτίων (ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ).
3. Προστίθεται περίπτωση ζ) ως εξής:
«ζ) Για την εφαρμογή των περιπτώσεων ε) και στ) της 

παραγράφου αυτής:
αα) Για τις επί μέρους επιτρεπόμενες φορτίσεις, που 

αφορούν στη Μ.Α.Μ.Φ.Ο. των οχημάτων που συγκροτούν 
τους προαναφερθέντες οδικούς συρμούς και των αξό−
νων τους ή ομάδων αξόνων, ισχύουν οι οριακές τιμές 
του Π.Δ. 77/1998 όπως ισχύει

ββ) Ως προς τη Μ.Α.Μ.Φ.Ο. των ημιρυμουλκουμένων 
οχημάτων με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, μέρος 
συνδυασμών των κατηγοριών οχημάτων των αναφε−
ρομένων περιπτώσεων, τίθεται η προϋπόθεση να μην 
υπερβαίνει τα όρια:

ααα) Στα διαξονικά: τριανταμία χιλιάδες (31.000) χι−
λιόγραμμα.

βββ) Τριών ή περισσοτέρων αξόνων: τριαντατέσσερις 
χιλιάδες (34.000) χιλιόγραμμα.

Αυτή η προϋπόθεση εφαρμόζεται μόνο σε συνδυα−
σμούς πέντε ή έξι αξόνων.

γγ) Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης νέας άδειας 
κυκλοφορίας στα κυκλοφορούντα οχήματα των ανα−
φερόμενων περιπτώσεων, με επανακαθορισμό της 
Μ.Α.Μ.Φ.Ο. σύμφωνα με τις οριακές τιμές φορτίσεων 
κατά περίπτωση και μετά από υποβολή των απαιτού−
μενων δικαιολογητικών.»

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
      Αριθμ. Δ13/Φ6.78/ 1546 (3)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους 

που υπηρετούν ή έχουν διατεθεί στα Πολιτικά Γρα−
φεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και του Γενικού Γραμματέα 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις, για το έτος 2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α΄/1989) 

«Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας 
και Τεχνολογίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/

Α΄/2009) και του Π.Δ. 24/15.4.2010 «Ανακαθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α΄/2010).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
141/Α΄/2012). 

4. Την υπ’ αριθμ. 6939/26.11.2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(ΦΕΚ 505/ΥΟΔΔ/2009).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 297/Α΄/2003) καθώς 
επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2190/
1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/
Α΄/1994), όπως κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 55 του Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015» όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/2012) 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ».

7. Την υπ’ αριθμ. 2/16306/0022/23.2.2012 (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/
24.2.2012) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές 
μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των 
Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουρ−
γών και Γενικών Γραμματέων», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 2/24378/0022/22.3.2012 (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/
27.3.2012) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές 
μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των 
Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουρ−
γών και Γενικών Γραμματέων».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/13917/0022 (ΦΕΚ 414/Β΄/2012) κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

9. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου 
του Ν. 4024/2011 κ.λπ.».

10. Την ανάγκη, λόγω εκτάκτων και επειγουσών ανα−
γκών, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν των 
ωρών υποχρεωτικής εργασίας οι υπάλληλοι, μόνιμοι και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετούν ή 
έχουν διατεθεί στα Πολιτικά Γραφεία του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.




