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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4037 (1)
  Τροποποίηση της 2790 από 10.9.2007 απόφασης του 

Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός τοπικής αρ−
μοδιότητας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλα−
κής» (Β΄ −1848).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3585/2007 «Προστασία 

του Περιβάλλοντος, Αγροτική Ασφάλεια και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄− 148).

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

3. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση 
Υπουργείων» (Α΄− 231).

4. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 215/2007 «Σύσταση Γενι−
κών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Α΄− 241).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της 2790 από 
10.9.2007 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Δυτικής Μα−
κεδονίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
F

Αριθμ. Φ80427/οικ. 751/218 (7)
      Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις 

απογευματινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που υπηρετούν στην 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το 
χρονικό διάστημα από 1/.1.2008 μέχρι 31.12.2008. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/2003 τ. Α΄) και του άρθρου 18 του ν. 3254/2004.
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.Κ..
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.26914/2623/12.10.2007 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2038/17.10.2007 τ.Β΄) απόφαση 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

4. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής εργασίας για 
τρείς (3) υπαλλήλους που υπηρετούν στην Γενική Γραμ−
ματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και απασχολούνται 
υπερωριακά με την φύλαξη του κτιρίου της Γ.Γ.Κ.Α. κα−
θώς επίσης και σε έκτακτες ανάγκες που τυχόν προ−
κύψουν .

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χι−
λιάδων  εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων (17.984) ΕΥΡΩ 
και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον προ−
ϋπολογισμό της Γ.Γ.Κ.Α. οικονομικού έτους 2008,  [ΚΑΕ 
0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία : 13.362,00 
ΕΥΡΩ  και 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες: 4.622,00 ΕΥΡΩ], αποφασίζουμε:

 Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία με αμοιβή, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για τρείς (3) υπαλ−
λήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, για το χρονικό διάστημα από 
1.1.2008 μέχρι και 31.12.2008, για 2.160 ώρες απογευματι−
νές και 576 ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
για τους παρακάτω λόγους. 

− την καθημερινή φύλαξη του κτιρίου της Γ.Γ.Κ.Α.
− τις έκτακτες ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν για 

τη φύλαξη του κτιρίου
 Η πραγματοποίηση των ωρών θα βεβαιώνεται από 

τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης. 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμ. 38371/2771/07 (8)
    Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά−

ξεις της Οδηγίας 2007/37/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης 
Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση των παραρτημά−
των I και III της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλί−
ου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών 
μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με 
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ− 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
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 αντικαταστάθηκε 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 
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. 431/1983 (Α’ 160/7.11.1983), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί μέχρι και την Κ. Υ. απόφαση 15096/948/2006 
(Β’ 30/19.1.2007), 

2. την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθε−
σίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/37/ΕΚ της Επι−
τροπής της 21ης Ιουνίου 2007 (ΕΕ L 161/22.6.2006, σ. 60), 
για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και III της 
οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην 
έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλ−
κουμένων τους,

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

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και III του π.δ. 431/1983 (Α’ 160/ 
7.11.1983), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροπο−
ποιούνται ως εξής:

1) Στο παράρτημα Ι προστίθενται τα ακόλουθα ση−
μεία:

«9.10.8. Αέριο που χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο 
στο σύστημα κλιματισμού: ....................................................................

9.10.8.1. Το σύστημα κλιματισμού έχει σχεδιαστεί να 
περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150: ΝΑΙ / ΟΧΙ (1)

9.10.8.2. Εάν ΝΑΙ, συμπληρώστε τα ακόλουθα σημεία:
9.10.8.2.1. Σχέδιο και σύντομη περιγραφή του συστή−

ματος κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού 
αναφοράς ή τεμαχίου και του υλικού των διαρρεόμενων 
συνιστωσών:
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9.10.8.2.2. Διαρροή του συστήματος κλιματισμού:
9.10.8.2.3. Σε περίπτωση δοκιμής συνιστώσας: κατά−

λογος των διαρρεόμενων συνιστωσών, συμπεριλαμβα−
νομένων του αριθμού αναφοράς ή τεμαχίου και του 
υλικού, με τις αντίστοιχες ετήσιες διαρροές τους και 
πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή (π.χ. αριθμός έκθε−
σης δοκιμής, αριθμός έγκρισης κ.λπ.):..................................

9.10.8.2.4. Σε περίπτωση δοκιμής οχήματος: αριθμός 
αναφοράς ή τεμαχίου και υλικό των συνιστωσών του 
συστήματος και πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή 
(π.χ. αριθμός έκθεσης δοκιμής, αριθμός έγκρισης κ.λπ.): 
....................................................................................................................................

9.10.8.3. Συνολική διαρροή σε g/έτος ολόκληρου του 
συστήματος:

2) Στο παράρτημα ΙΙΙ προστίθενται τα ακόλουθα ση−
μεία:

«9.10.8. Αέριο που χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο 
στο σύστημα κλιματισμού: ....................................................................

9.10.8.1. Το σύστημα κλιματισμού έχει σχεδιαστεί να 
περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150: ΝΑΙ / ΟΧΙ (1)

Εάν ναι, συνολική διαρροή σε g/έτος ολόκληρου του 
συστήματος:

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση, ισχύει από τις 5.1.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 38492/2784/07 (9)

    Μέγιστο ύψος αμαξώματος ανατρεπόμενων οχημάτων

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του ν.δ. 4535/1966 «περί τροποποιή−

σεως φορολογικών τινών διατάξεων» (Α’ 165) όπως 
ισχύει.

β. του άρθρου 1 του ν.δ. 570/1970 «περί αλλαγής κυρίων 
χαρακτηριστικών αυτοκινήτων» (Α’ 125).

γ. 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).

δ. του ν. 3446/2006 (Α1 49) «Οργάνωση και λειτουργία 
αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις 
για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις»

ε. του ν. 2696/1999 (Α1 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων με τις 
οποίες υπολογίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
του αμαξώματος των ανατρεπόμενων οχημάτων που 
μεταφέρουν χωματουργικά προϊόντα συναρτήσει ενός 
σταθερού αριθμητικού συντελεστή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μέγιστο ύφος αμαξώματος ανατρεπόμενων οχημά−

των (φορτηγά − επίκαθήμενα − ρυμουλκούμενα)

1. Μεταφερόμενα προϊόντα − υλικά
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα 

ανατρεπόμενα οχήματα που προορίζονται για τη μετα−
φορά, μεταξύ άλλων, και χωματουργικών προϊόντων.

2. Προσδιορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους 
φόρτωσης χωματουργικών προϊόντων επί αμαξωμάτων 
ανατρεπόμενων οχημάτων

2.1 Το μέγιστο ύψος φόρτωσης χωματουργικών προϊό−
ντων επί των αμαξωμάτων των οχημάτων της παρα−
γράφου 1 της παρούσας απόφασης επιτρέπεται να είναι 
εκείνο ώστε σε κάθε τόνο ωφέλιμου φορτίου να αντι−
στοιχεί 0.65 κυβικό μέτρο φόρτωσης 

 0.65 x ωφέλιμο φορτίο
                                          = 

εσωτερικό μήκος αμαξώματος x εσωτερικό πλάτος αμαξώματος

όπου το ωφέλιμο φορτίο είναι εκφρασμένο σε τόνους 
και το εσωτερικό μήκος και εσωτερικό πλάτος αμαξώ−
ματος σε μέτρα.

Στην περίπτωση που το αμάξωμα δεν έχει σχήμα 
ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου υποβάλλεται επιπλέον 
μελέτη υπολογισμού του όγκου του αμαξώματος από 
την οποία προκύπτει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
φόρτωσης.

2.2 Η επισήμανση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους 
φόρτωσης επί των αμαξωμάτων γίνεται με τοποθέτηση 
γωνιακού ελάσματος, όπως αυτό περιγράφεται στην 
παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης.

3. Τοποθέτηση γωνιακού ελάσματος
3.1 Σε οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 

των αναφερομένων στην παράγραφο 1 προϊόντων και 
των οποίων το μέγιστο ύψος αμαξώματος είναι μεγαλύ−
τερο από το καθοριζόμενο στην παράγραφο 2 μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος φόρτωσης, οι κύριοι και κάτοχοι ή 
νομείς και κάτοχοι αυτών υποχρεούνται:

να τοποθετήσουν στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
από το δάπεδο του αμαξώματος, όπως αυτό καθορί−
ζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2, γωνιακό 
ισοσκελές έλασμα (L) διαστάσεων 40 χ 40 χιλιοστών. 
Αυτό το γωνιακό έλασμα τοποθετείται περιμετρικά στα 
εσωτερικά τοιχώματα του αμαξώματος του ανατρεπό−
μενου οχήματος, με τα δύο σκέλη του να εφάπτονται 
στο αμάξωμα και στερεώνεται με ηλεκτροσυγκόλληση 
είτε συνεχή, είτε κάθε πέντε εκατοστά. Το έλασμα αυτό 
υποδηλώνει το μέγιστο ύψος από το δάπεδο μέχρι το 
οποίο επιτρέπεται η φόρτωση.

3.2 Μετά την τοποθέτηση του ελάσματος σύμφωνα 
με τη παρούσα, θα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας, 
με την αναγραφή του ύψους που έχει τεθεί το έλασμα 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1., με ταυτόχρονη 
αναφορά της παρούσης.

3.3 Σε περίπτωση αντικατάστασης αμαξώματος για 
οποιονδήποτε λόγο επιτρεπόμενο από τις ισχύουσες 
διατάξεις, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πα−
ρούσα παράγραφο.

4. Οχήματα τιθέμενα για πρώτη φορά σε κυκλοφορία 
και κυκλοφορούντα οχήματα.

4.1 Οχήματα τιθέμενα για πρώτη φορά σε κυκλοφο−
ρία

Μέγιστο επιτρεπόμενο
ύψος φόρτωσης
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Τα οχήματα που προορίζονται, μεταξύ άλλων, και για 
τη μεταφορά των αναφερομένων στην παράγραφο 1 
προϊόντων και τίθενται για πρώτη φορά στην κυκλο−
φορία υποχρεούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
3 να τοποθετήσουν στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
φόρτωσης, το αναφερόμενο γωνιακό έλασμα.

4.2 Κυκλοφορούντα οχήματα
Τα οχήματα που κυκλοφορούν πριν την ισχύ της 

παρούσας και προορίζονται, μεταξύ άλλων, και για τη 
μεταφορά των αναφερομένων στην παράγραφο 1 προϊό−
ντων υποχρεούνται μέχρι την 30.6.2008 κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 3 να τοποθετήσουν στο μέγιστο επι−
τρεπόμενο ύψος φόρτωσης, το αναφερόμενο γωνιακό 
έλασμα.

5. Περιορισμοί − έλεγχος οχημάτων − επιβολή κυρώ−
σεων

5.1.1 Απαγορεύεται η χρήση παραπετίων στα ανατρε−
πόμενα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 
των προϊόντων της παραγράφου 1.

5.1.2 Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία φορτηγών 
αυτοκινήτων της εν λόγω κατηγορίας χωρίς την τοπο−
θέτηση γωνιακού ελάσματος κατ’ εφαρμογή των δια−
τάξεων της παρούσας

5.1.3 Απαγορεύεται η υπέρβαση του μέγιστου επιτρε−
πόμενου ύψους φόρτωσης.

5.2 Για τον έλεγχο και της νόμιμης και ασφαλούς κυ−
κλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων της κατηγορίας 
αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3446/2006 (Α’ 
49) και του ν. 2696/1999 που κύρωσε τον ΚΟΚ (Α’ 57), 
όπως ισχύει.

6. Γενικές διατάξεις
6.1 Καταργείται το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 57493/ 

2821/03/2004 (β’ 1055) απόφασης, όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει.

6.2 Καταργείται η υπ’ αριθμ. 71911/5164/05/2006 (Β’ 915) 
απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και ισχύει από την 
1.1.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   




