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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   8227/ΕΓΔΕΚΟ 1444 (1)
Έγκριση δανεισμού του Οργανισμού Αστικών Συγκοι−

νωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ Α.Ε.) ύψους 200,94 εκα−
τομμυρίων ευρώ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
• των άρθρων 7, 10 και 11 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως 
ισχύει.

• Των άρθρων 59 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

• Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57.

2. Το υπ’ αριθμ. 1911/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/12.2.2007 έγγραφο 
του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. με 
θέμα « Ομολογιακό δάνειο ποσού 200,94 εκατομμυρίων 
ευρώ».

3. Το υπ’ αριθμ. 7036/ΔΕΚΟ134/14.2.2007 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι−
σμών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με 
θέμα « Όριο Ακαθάριστου Δανεισμού ΟΑΣΑ Α.Ε. για 
το 2007».

4. Την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική 
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δη−
μοσίου για τη σύναψη ομολογιακού δανείου του Οργα−
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ Α.Ε.) 
ύψους 200.940.000 €, το οποίο είναι εντός του ορίου του 
ακαθάριστου δανεισμού της εταιρείας για το 2007.
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ση ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη, παραγωγή 
και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο του 
ανωτέρω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 10

Για ό,τι δεν ορίζεται σαφώς στα προηγούμενα άρθρα, 
ισχύουν οι από 12.4.2006 και 20.7.2006 έγγραφες συμ−
φωνίες των δύο Ιδρυμάτων, καθώς και οι Κανονισμοί 
σπουδών των ίδιων Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. A1/οικ11383/840 (8)
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής 

χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφο−
ράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) για την 

προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 160/Α).

2. Τις διατάξεις του ν. 1959/91 (Α΄ 125) «Για τις οδικές 
μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 
1419/Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών απο−
βλήτων από υγειονομικές μονάδες» κοινής υπουργικής 
απόφασης.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 
383/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και 
περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/
ΕΟΚ» κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 
707/Β) υπουργικής απόφασης «Χορήγηση αδειών κυ−
κλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1959/1991».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

8. Ότι είναι σκόπιμη η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας 
ΦΙΧ αυτοκινήτων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποι−
ούνται στη συλλογή – μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών 
αποβλήτων, αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορ−
τηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης – ψυγείων σε φυ−
σικά ή νομικά πρόσωπα, κατόχους άδειας συλλογής 
– μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από 
υγειονομικές μονάδες σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει.

2. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών κυκλοφορίας 
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απαιτείται η 
υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

− Άδεια συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών 
αποβλήτων η οποία χορηγείται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ή με κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων ́ Εργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
όταν η συλλογή και μεταφορά γίνεται σε περισσότερες 
από μία περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 37591/2031/2003 κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει.

− Mελέτη διπλωματούχου μηχανολόγου ή ηλεκτρολό−
γου μηχανικού ή πτυχιούχου μηχανικού ΤΕ αντίστοιχης 
ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου μηχανι−
κού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα 
επαγγελματικά δικαιώματα αυτών, με την οποία βεβαιώ−
νεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 της 
37591/2031/2003 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. 

− Πιστοποιητικό ADR του οχήματος της προβλεπόμε−
νης κατηγορίας για τα μεταφερόμενα ιατρικά απόβλητα, 
σύμφωνα με την άδεια συλλογής – μεταφοράς. 

3. Στην άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών 
αναγράφονται στη θέση των παρατηρήσεων τα εξής: 
«Επιτρέπεται η μεταφορά αποκλειστικά ιατρικών απο−
βλήτων σύμφωνα με την άδεια συλλογής – μεταφοράς 
και των συμβάσεων με τις Υγειονομικές Μονάδες και η 
κυκλοφορία εντός της Περιφέρειας ή των Περιφερειών 
που προβλέπεται στην άδεια αυτή».

Η διάρκεια ισχύος της άδειας κυκλοφορίας είναι σύμ−
φωνη με την διάρκεια ισχύος της άδειας συλλογής− με−
ταφοράς. Η ισχύς της άδειας κυκλοφορίας δύναται να 
παραταθεί κατόπιν ανανέωσης της άδειας συλλογής 
– μεταφοράς. 

4. Η διενέργεια μεταφορών με τα φορτηγά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης της κατηγορίας αυτής γίνεται σύμφω−
να με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται 
στην άδεια συλλογής – μεταφοράς και στις σχετικές 
συμβάσεις με τις Υγειονομικές Μονάδες. Για τη μετα−
φορά των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων απαιτούνται 
ως συνοδευτικά έγγραφα, πέραν των λοιπών εγγράφων, 
όπως τα έγγραφα που προβλέπονται από τη Συμφωνία 
ADR και επικυρωμένα αντίγραφα της άδειας συλλογής 
− μεταφοράς και των συμβάσεων με τις Υγειονομικές 
Μονάδες. 

5. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλο−
φορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, απα−
γορεύεται με ποινή οριστικής αφαίρεσης της άδειας 
κυκλοφορίας και στέρησης του δικαιώματος χορήγησης 
νέας να μεταφέρουν προϊόντα διαφορετικά πλην των 
ιατρικών αποβλήτων ή να διενεργούν μεταφορές κατά 
παράβαση των όρων της άδειας συλλογής – μεταφοράς 
της επιχείρησης και των συμβάσεων με τις Υγειονομικές 
Μονάδες. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ




