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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/12407/0022
Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των συμμετεχόντων 

στην Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την προ−
σβασιμότητα των Δημοσίων χώρων από τα ΑΜΕΑ.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

β. Του ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α/27.11.1995).

γ. Του άρθρου 17, παρ. 2 του ν. 3205/2003 «Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί−
ου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003), στις ρυθ−
μίσεις των οποίων υπάγεται η συγκροτηθείσα για την 
προσβασιμότητα των Δημοσίων χώρων από τα ΑΜΕΑ, 
Ομάδα Εργασίας, κατά το μέρος που αφορά τις προϋ−
ποθέσεις και τον τρόπο πληρωμής αυτής.

δ. Του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 18/Α/29.1.1988) όπως συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

ε. Του π.δ/τος 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 
201/Α/14.9.1995).
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Αριθ. 8138/Β7/1045 (4)
Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 12 τόνους σε μελισ−

σοκόμους, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α9/οικ/16954/ 
1248/25.4.2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινω−
νιών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 11 
του ν. 3399/13.10.2005 (ΦΕΚ255/Α/17.10.2005) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του 
ν. 2801/3.3.2000 (ΦΕΚ46/Α/3.3.2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1959/1991 
(ΦΕΚ 123/Α/5.8.1991) «Για τις οδικές μεταφορές, τις επι−
κοινωνίες και άλλες διατάξεις».

4. Τα οριζόμενα στα κεφάλαια Β και Δ της Α2/29542/ 
5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β/5.9.1991) απόφασης του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών «χορήγηση αδειών κυκλο−
φορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1959/1991». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 1, 2 και Γ της υπ’ 
αριθμ. Α9/οικ/16954/1248/25.4.2000 (ΦΕΚ 696/Β/2000) κοι−
νής υπουργικήςαπόφασης ως ακολούθως:

«1. Επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας κυκλοφο−
ρίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού 
– βάρους μέχρι 12.000 χιλιογράμμων στους έχοντες 
μελισσοκομικές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση 
πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προ−
βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 1959/1991, όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 

2. Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις απόκτησης Φ.Ι.Χ. 
αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 12000 χιλιογράμμων 
στις μελισσοκομικές επιχειρήσεις ως εξής:

Ο κάτοχος μελισσοκομικής επιχείρησης (φυσικό ή νο−
μικό πρόσωπο) για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφορίας 
του ΦΙΧ αυτοκινήτου μέχρι 12 τόνων μικτού βάρους της 
προηγούμενης παραγράφου, πρέπει: 

α) να είναι μελισσοκόμος και κάτοχος μελισσοκομικού 
βιβλιαρίου από τριετίας ή απόφοιτος μελισσοκομικής 
σχολής με 300 τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης. 

β) να κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και 
γ) να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γε−

ωργός (να έχει εισοδήματα από τη γεωργία και χρόνο 
απασχόλησης σ’ αυτή πάνω από 50% των συνολικών 
εισοδημάτων του και του χρόνου απασχόλησής του 
από κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα) ή νέος 
αγρότης. 

3. Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, απαιτείται 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων η οποία να βεβαιώνει 
τα παραπάνω. 

Ο τύπος της χορηγούμενης βεβαίωσης είναι ο εξής:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο ή Η ………………………………………………………. κάτοικος …………………….. 

είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή νέος αγρότης, 
μελισσοκόμος από τριετίας ή απόφοιτος μελισσοκομι−
κής σχολής, κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και 
έχει ανάγκη απόκτησης άδειας ΦΙΧ αυτοκινήτου μικτού 
βάρους μέχρι 12000 χιλιογράμμων για την εξυπηρέτηση 
της επιχείρησής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθ. Φ. 105/18116/2103 (5)

Τροποποίηση εξουσιοδοτικών αποφάσεων ορισμού 
φορέων ελέγχου ADR.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 1741/1987 (Α΄ 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμ−
φωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 
30η Σεπτεμβρίου 1957».

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) 

γ. Του π.δ. 104/99 (Α΄ 113) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ 
της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νο−
μοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές με−
ταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων», όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

δ. Της υπ’ αριθμ. 32591/3257/21.5.2001 (Β΄ 703) υπουργι−
κής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων 
ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμά−
των, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR».

ε. Των αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών:

i) Φ.105/25963/2372/5.5.2003 (Β΄ 571) «Ορισμός της εται−
ρείας Lloyd’s Register ως φορέα ελέγχου ADR» όπως 
τροποποιήθηκε με τη Φ.105/59755/6476/7.10.2003 (Β΄ 
1546).

ii) Φ.105/52682/5331/9.9.2003 (Β΄1342) «Ορισμός της εται−
ρείας ΓΕΤΕ Ε.Π.Ε. ως φορέα ελέγχου ADR».

iii) Φ.105/48826/3589/19.8.2004 (Β΄ 1340) «Ορισμός του 
Εργαστηρίου Οχημάτων, της Σχολής Μηχανολόγων 
Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως 
φορέα ελέγχου ADR».

iv) Φ.105/38210/4119/19.8.2004 (Β΄1340) «Ορισμός της 
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Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά−
πτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) ως φορέα ελέγχου 
ADR» όπως τροποποιήθηκε με την Φ.105/48292/5211/16.
8.2005 (Β΄1245).

v) Φ.105/48827/4382/19.9.2004 (Β΄ 1340) «Ορισμός της 
εταιρείας WPK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ως φορέα ελέγχου ADR».

vi) Φ.105/5602/7573/28.1.2005 (Β΄146) «Ορισμός της εται−
ρείας Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε. ως φορέα ελέγχου 
ADR».

vii) Φ.105/48420/5213/16.8.2005 (Β΄1245) «Ορισμός του 
Εργαστηρίου Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, του Τμή−
ματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης».

viii) Φ.105/15254/1615/23.8.2005 (Β΄1324) «Ορισμός της 
εταιρείας EUROCERT A.E. ως φορέα ελέγχου ADR».

2. Tο γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2, των αποφάσεων i) έως 
και viii) της παραγράφου 1ε του προοιμίου της παρούσας 
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Οποιαδήποτε μεταβολή των εργαστηρίων του φορέα 
(δημιουργία νέου, κατάργηση ή τροποποίηση υφισταμέ−
νων) εγκρίνεται από την αρμόδια Δ/νση του Υπ.Μ.Ε.».

2. Η παράγραφος 4 των παραπάνω αποφάσεων αντι−
καθίσταται ως εξής:

«4. Η παρούσα εξουσιοδότηση του Φορέα, ισχύει, εφό−
σον εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
του άρθρου 2 της 32591/3257/6.6.2001, όπως ισχύει.

Για οποιαδήποτε ανανέωση ή τροποποίηση των προ−
ϋποθέσεων υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε, ο φορέας 
υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την αρμόδια Δι−
εύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών – Επικοινωνιών 
για την έγκριση εκ μέρους της των κατά περίπτωση 
μεταβολών.

Η παρούσα εξουσιοδότηση του φορέα ελέγχου ADR 
υπόκειται σε ανάκληση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
του φορέα προς τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) που τον διαπίστευσε, τις διατάξεις 
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπ.Μ.Ε.) 
και τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις του».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 23 Μαρτίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Aριθ. Α − 15077/1117 (6)
Αντικατάσταση δύο (2) μελών του Συμβουλίου Αστι−

κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2898/ 

2001 (71 Α΄) «περί σύστασης και λειτουργίας Συμβουλίου 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής 
συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες δια−
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, όπως αυτές ισχύουν:

α. υπ’ αριθμ. Α − 29952/2308/22.6.2004 (1033 Β΄) «Συ−
γκρότηση και διορισμός του Συμβουλίου Αστικών Συ−
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)».

β. υπ’ αριθμ. Α − 62533/5451/5.11.2004 (Β΄ 1731) «Αντικα−
τάσταση προέδρου και μελών του Συμβουλίου Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)» 

γ. υπ’ αριθμ. Α − 5779/467/12.4.2005 (Β΄ 513) «Αντικατά−
σταση αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου Αστι−
κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)».

4. Τo υπ’ αριθμ. 1016/12/20−λστ/8.3.2006 έγγραφο της 
Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Θεσσαλονίκης.

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

Aντικαθιστούμε τα μέλη του ΣΑΣΘ Ανδραβίζο Γεώργιο 
Υποστράτηγο, Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης 
και τον αναπληρωτή του, Δουλγέρη Γεώργιο, Ταξίαρχο 
Δ/ντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης, που αναφέρονται στο 
στοιχείο «θ» της υπ’ αριθμ. Α− 5779/467/12.4.2005 (Β΄ 513) 
απόφασής μας, με τον ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ Αντώνιο, Υποσ/γο 
Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης και τον ΚΟΣΜΑ 
Ζήνωνα, Δ/ντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ως αναπληρωτή 
του, αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, ως έχουν, 
οι παραπάνω αποφάσεις μας.

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

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Aριθ. Β1/17549/1341 (7)
Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής για τη συγγραφή 

του ερωτηματολογίου των εξετάσεων για την από−
κτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας 
οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. δ 638/1970 «Περί ιατρικής εξε−

τάσεως των οδηγών αυτοκινήτων κλπ.», άρθρο 2, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 771/ 1978, 
823/1978, 1959/1991, 2366/1997, 2671/1998, 2801/2000 και 
2898/2001, 3371/2005 και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών και Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2366/ 
1995 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του 
ν. 2578/1998, την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 
και την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2963/2001.




