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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  4982/ΕΥΣ 604 (1)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησια−

κού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέ−
πτων» σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005),

2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) και ιδίως το 
άρθρο 12 αυτού,

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο−
χής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
1260/1999,

4. Την υπ’ αριθμ. Ε(2008) 6479/3.11.2008 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟ−
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»,

5. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» 
(ΦΕΚ 3/Α΄/14.1.2002),

6. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β΄/17.10.2001) 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 154937/ΕΥΣ 1274/21.3.2002 (ΦΕΚ 411/Β΄/5.4.2002), 
34514/ΕΥΣ 3034/20.5.2003 (ΦΕΚ 667/Β΄/29.5.2003), 37085/
ΔΙΟΕ 890/20.9.2004 (ΦΕΚ 1450/Β΄/22.9.2004) 47531/ΔΙΟΕ 
1251/2.12.2004 (ΦΕΚ 1819/Β΄/8.12.2004) και 48430/ΕΥΣ 11521/ 
22.12.2005 (ΦΕΚ 1880/Β΄/30.12.2005), 49856/ΕΥΣ 9049/ 
5.12.2006 (ΦΕΚ 1777/Β΄/6.12.2006) και 3850/ΕΥΣ 523/29.1.2008 
(ΦΕΚ 333/Β΄/29.2.2008) κοινές υπουργικές αποφάσεις και 
ισχύει, για τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

7. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ», η οποία έχει ως αποστολή την παρα−
κολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η 
ακόλουθη:

Ι. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα 
ψήφου:

1. Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρό−
εδρος.

2. Εκπρόσωποι των Αρχών Διαχείρισης, Συντονισμού 
και Πιστοποίησης

− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων.
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− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 
Υποστήριξης σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα.

− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρω−
μένου Πληροφοριακού Συστήματος.

− Ο Προϊστάμενος της Αρχής Πιστοποίησης.
3. Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 

συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ: 
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

− Εκπρόσωπος της Επιτροπής για τον συντονισμό του 
προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματο−
δοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 
10 του ν. 3614/2007.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
για την Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη 
Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας του Διαχείρισης 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠ «Πολιτισμός» του ΓΚΠΣ.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

− Εκπρόσωπος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα−
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

− Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
(γ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−

ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων: 
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοσπονδίας ατόμων με 

Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
− Εκπρόσωπος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελ−

ματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού 

Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

(ΚΕΕ).
− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−

τροπής (ΟΚΕ).

− Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυ−
βερνητικών Οργανώσεων.

(δ) Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
− Εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ
− Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ
Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χωρίς 

δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−

χου.
(β) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−

γκεκριμένα:
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής 

Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
• Εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων 
(γ) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−

σεων
3. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρα−

κολούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπε−
ται στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως 
και το όνομα του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρε−
σία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε 
φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Σε περίπτωση 
αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή κωλύματος το όνομα 
του αναπληρωτή γνωστοποιείται με την παραπάνω δια−
δικασία. 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση 
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της 
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που 
έχει την ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επι−
τροπής Παρακολούθησης.

4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμ−
μετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανι−
σμών και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ. ειδικοί 
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, 
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με 
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστο−
λή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της 
ποιότητας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ». 
Ειδι κότερα: 

1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των 
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εγκρίνει 
τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφω−
να με τις ανάγκες του προγραμματισμού. Ως ομάδες 
κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποιεί ιδίως τη 
σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα της πράξης 
με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της 
πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο 
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της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότητα της 
πράξης και την ωριμότητα της πράξης.

2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημειώ−
νεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχειρη−
σιακού προγράμματος.

3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως 
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε 
άξονα προτεραιότητας και παρέχει κατευθύνσεις στην 
οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους.

4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά 
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 1083/2006.

5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική 
έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επι−
τροπή.

6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για τυχόν σχετι−
κά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή 
μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού 
τμήματός της.

7. Προτείνει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της 
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οποι−
αδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού 
προγράμματος η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμ−
βάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση 
της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης της χρημα−
τοοικονομικής διαχείρισής του.

8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για 
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της 
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά του Ταμείου με 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων 
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που 
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.

10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος:

(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην 
εφαρμογή του,

(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
υλοποιούνται, και

(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕ−
ΠΤΩΝ» για την άσκηση των καθηκόντων της:

1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμ−
βάσεις του ΕΠ. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν 
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, 
τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε 
θέματα εμπιστευτικότητας.

2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερι−
κό κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη 

της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ώστε να εξα−
σφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτρο−
πής που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. 
Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδια για την 
προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη 
διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς 
και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των 
συνεδριάσεων.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό 
της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

    F 
 Αριθμ. 4129/357 (2)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 15.10.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις πα−
στερίωσης γάλακτος όλης της χώρας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο−

θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 

«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 
1990 (ΦΕΚ 27/Α΄/1990).

5. Την από 30.10.2008 αίτηση της Πανελλήνιας Ομο−
σπονδίας Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων γάλακτος, 
τροφίμων και ποτών.

6. Το από 14.1.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 16.1.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 15.10.2008 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολού−
μενων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης 
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της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους 
στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 30.10.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

    F 
 Αριθμ. 4128/356 (3)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 15.10.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες τυροκο−
μίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώ−
ρας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορι−
σμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β΄/ 
10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 
1990 (ΦΕΚ 27/Α΄/1990).

5. Την από 12.11.2008 αίτηση της Πανελλήνιας Ομο−
σπονδίας Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων γάλακτος, 
τροφίμων και ποτών.

6. Το από 14.1.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 16.1.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 15.10.2008 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζο−
μένων στις βιομηχανίες τυροκομίας και τυροκομικών 
επιχειρήσεων όλης της χώρας για όλους τους εργοδό−
τες και εργαζόμενους στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 12.11.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

    Αριθμ. 4911/567 (4)
Διενέργεια έκτακτων τεχνικών ελέγχων οχημάτων από 

Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜ−
ΤΕΟ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 «Οργά−

νωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των 
οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και 
άλλες διατάξεις» (49Α΄).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98Α΄).

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύεται το είδος και η 
διαδικασία διενέργειας των εκτάκτων τεχνικών ελέγχων 
που διενεργούνται από τις Κινητές Μονάδες Τεχνικού 
Ελέγχου Οχημάτων και καθορίζονται οι φορείς που δύ−
νανται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, καθώς 
και το προσωπικό που τις στελεχώνει. 

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. «Κινητή Μονάδα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» 
(ΚΜΤΕΟ) είναι η μονάδα η οποία είναι ενσωματω−
μένη σε ή μεταφερόμενη με αυτοκίνητο ή ρυμουλ−
κούμενο όχημα που διαθέτει μηχανολογικό και λοιπό 
εξοπλισμό κατάλληλο για τεχνικό έλεγχο όλων των 
κατηγοριών οχημάτων, εκτός από τα μηχανοκίνητα δί−
κυκλα. Με την ΚΜΤΕΟ δύνανται να διενεργούνται από 
εκπαιδευμένο προσωπικό έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι, 
στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 
46 και της παρ. 3 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (57Α΄) 
και των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3446/2006 
(49Α΄). 

2. «Οχήματα» είναι όλες οι κατηγορίες οχημάτων του 
Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. Φ2/64580/2288/99 απόφα−
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών (1523Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 3 
Λειτουργία και στελέχωση των ΚΜΤΕΟ

1. Οι ΚΜΤΕΟ διενεργούν έκτακτους τεχνικούς ελέγ−
χους σε ελληνικά και αλλοδαπά οχήματα που κυκλο−
φορούν στη χώρα, όλων των κατηγοριών εκτός από τα 
μηχανοκίνητα δίκυκλα. Η παραπομπή στις ΚΜΤΕΟ για 
τη διενέργεια έκτακτου τεχνικού ελέγχου γίνεται από 
τις Αστυνομικές Αρχές, από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου 
(ΜΚΕ), καθώς και από τις λοιπές αρχές ελέγχου του άρ−
θρου 2 του ν. 3446/2006, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις. Οι ΚΜΤΕΟ μπορούν να διενεργούν 
τεχνικούς ελέγχους όλη τη διάρκεια του εικοσιτετρα−
ώρου και όλες τις ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και 
των αργιών.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1719

2. Οι ΚΜΤΕΟ ανήκουν κατά κυριότητα στο Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) ή στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις της χώρας ή έχουν διατεθεί για χρήση 
από το ΥΜΕ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

3. Οι ΚΜΤΕΟ στελεχώνονται από τρεις (3) τουλάχιστον 
υπαλλήλους, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι 
υπάλληλοι του ΚΤΕΟ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης, κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή και 
διενεργούν τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Ένας εκ 
των μελών της ΚΜΤΕΟ δύναται να είναι υπάλληλος του 
ΚΤΕΟ ή της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, άλλου κλάδου, 
για την παροχή διοικητικής υποστήριξης. Ως επικεφαλής 
λογίζεται ο ιεραρχικά ανώτερος τεχνικός υπάλληλος 
και, εάν βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα, ο αρχαιότερος 
σε αυτήν. Έκτακτοι έλεγχοι με ΚΜΤΕΟ μπορεί να διε−
νεργούνται και από ΜΚΕ, υπό την προϋπόθεση ότι σε 
αυτά μετέχουν δύο (2) υπάλληλοι του ΚΤΕΟ, κάτοχοι 
ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή.

Προκειμένου για τις ΚΜΤΕΟ που λειτουργεί το ίδιο το 
ΥΜΕ, η στελέχωση γίνεται από τρεις (3) τουλάχιστον 
υπαλλήλους εκ των οργάνων της περίπτωσης (ε) της 
παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992 (94Α΄), όπως αυτή 
προστέθηκε με την παρ. 7(β) του άρθρου 8 του ν. 2366/ 
1995 (256Α΄). 

4. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, που εκδίδεται 
μετά από πρόταση των αρμοδίων Υπηρεσιών, καταρ−
τίζεται ονομαστικός πίνακας με τους υπαλλήλους που 
στελεχώνουν τις ΚΜΤΕΟ. Ακολούθως, με απόφαση του 
προϊσταμένου του ΚΤΕΟ της οικείας Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης ή της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινω−
νιών, εφόσον το ΚΤΕΟ είναι Τμήμα αυτής, καθορίζονται 
το πρόγραμμα διενέργειας των ελέγχων από τις ΚΜΤΕΟ 
και οι υπάλληλοι που κάθε φορά τις στελεχώνουν, ή 
αποφασίζεται η διάθεση της ΚΜΤΕΟ σε ΜΚΕ.

Στην περίπτωση των ΚΜΤΕΟ που λειτουργεί το ίδιο 
το ΥΜΕ, ο ονομαστικός πίνακας των υπαλλήλων που 
τις στελεχώνουν καταρτίζεται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του ΥΜΕ, ενώ το πρόγραμμα διενέργειας 
των ελέγχων και οι υπάλληλοι που στελεχώνουν κάθε 
φορά τις ΚΜΤΕΟ καθορίζονται από το Γενικό Διευθυντή 
Μεταφορών. 

5. Για τη διενέργεια των έκτακτων τεχνικών ελέγχων 
από τις ΚΜΤΕΟ δεν καταβάλλεται τέλος.

Άρθρο 4
Διενέργεια έκτακτου τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων ταξινομημένων στη Χώρα μας 
σύμφωνα με το άρθρο 86, παρ. 3 του ΚΟΚ

1. Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται σε συγκε−
κριμένα συστήματα του οχήματος (ένα ή περισσότερα), 
με εφαρμογή των σημείων ελέγχου και των κριτηρίων 
καταλληλότητας του πίνακα του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών (781Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά. Σε κάθε 
περίπτωση διενεργείται έλεγχος και στα σημεία 1100 
(αριθμός πλαισίου) και 1200 (πινακίδες κυκλοφορίας) 
του παραπάνω πίνακα. 

2. Μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου ελέγχου εκδί−
δεται Έκθεση Έκτακτου Τεχνικού Ελέγχου (ΕΕΤΕ). 

Η μορφή και οι προδιαγραφές της ΕΕΤΕ καθορίζονται 
με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΜΕ. Η ΕΕΤΕ 
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον αρμόδιο υπάλλη−

λο της ΚΜΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από τον οδηγό 
του οχήματος. Το πρωτότυπο της ΕΕΤΕ παραδίδεται 
στον οδηγό του οχήματος, ένα αντίγραφο αποστέλλεται 
στην αρχή που παρέπεμψε το όχημα για έλεγχο και ένα 
φυλάσσεται στην ΚΜΤΕΟ.

3. Σε περίπτωση που όχημα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού 
Ελέγχου (ΔΤΕ) και υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο παραπέμπεται σε ΚΜΤΕΟ για έκτακτο τεχνικό 
έλεγχο, εφαρμόζονται τα εξής:

α. Εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή διαπιστωθούν 
δευτερεύουσες ελλείψεις ή οι ίδιες σοβαρές ελλείψεις 
που αναγράφονται στο ισχύον ΔΤΕ, τότε εκδίδεται ΕΕΤΕ 
στην οποία σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνι−
κού ελέγχου. Το ισχύον ΔΤΕ διατηρείται σε ισχύ. 

β. Εάν διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, άλλες από 
τις τυχόν αναγραφόμενες στο ισχύον ΔΤΕ, τότε:

i) ακυρώνεται το ισχύον ΔΤΕ,
ii) αποκολλάται το ενδεικτικό σήμα εφόσον υπάρχει,
iii) εκδίδεται ΕΕΤΕ στην οποία σημειώνονται τα απο−

τελέσματα του τεχνικού ελέγχου και αναγράφεται η 
υποχρέωση υποβολής του οχήματος σε πλήρη αρχικό 
έλεγχο μέσα σε 30 ημέρες, από σταθερό ΚΤΕΟ της 
επιλογής του, με την καταβολή του προβλεπόμενου τέ−
λους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το 
όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και πλέον του ανωτέρω 
τέλους, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού 
τέλους αρχικού ελέγχου. 

γ. Εάν διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις, τότε:
i) αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος 

(άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες), 
ii) ακυρώνεται το ισχύον ΔΤΕ,
iii) αποκολλάται το ενδεικτικό σήμα εφόσον υπάρχει,
iv) εκδίδεται ΕΕΤΕ στην οποία σημειώνονται τα απο−

τελέσματα του τεχνικού ελέγχου και αναγράφεται η 
υποχρέωση υποβολής του οχήματος σε πλήρη αρχικό 
έλεγχο, στο σταθερό δημόσιο ΚΤΕΟ όπου η ΚΜΤΕΟ 
παραδίδει τα στοιχεία κυκλοφορίας, με την καταβολή 
του προβλεπόμενου τέλους, χωρίς να τίθεται χρονική 
προθεσμία.

Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που έχουν 
αφαιρεθεί παραδίδονται από την ΚΜΤΕΟ στο ΚΤΕΟ της 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Προκειμένου για τις ΚΜΤΕΟ που λειτουργεί το ίδιο 
το ΥΜΕ, τα στοιχεία κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί 
αποστέλλονται σε σταθερό δημόσιο ΚΤΕΟ του νομού 
Αττικής που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. 

δ. Σε περίπτωση ελλείψεων για τις οποίες απαιτεί−
ται ενημέρωση της αρμόδιας για την ταξινόμηση του 
οχήματος Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ενδεχομένως αποστο−
λή των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, η σχετι−
κή δια δικασία διενεργείται από το σταθερό ΚΤΕΟ στο 
οποίο υπάγεται η ΚΜΤΕΟ και προκειμένου για τις ΚΜ−
ΤΕΟ που λειτουργεί το ίδιο το ΥΜΕ, από το σταθερό 
δημόσιο ΚΤΕΟ του νομού Αττικής που έχουν αποσταλεί 
τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος 
ή την ίδια την ΚΜΤΕΟ στην περίπτωση σοβαρών ελ−
λείψεων. 

4. Σε περίπτωση που όχημα χωρίς υποχρέωση για 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο παραπέμπεται σε ΚΜΤΕΟ για 
έκτακτο τεχνικό έλεγχο, εφαρμόζονται τα εξής:

α. Εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή διαπιστωθούν 
δευτερεύουσες ελλείψεις, τότε εκδίδεται ΕΕΤΕ στην 
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οποία σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνικού 
ελέγχου. 

β. Εάν διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, τότε εκδίδεται 
ΕΕΤΕ στην οποία σημειώνονται τα αποτελέσματα του 
τεχνικού ελέγχου και αναγράφεται η υποχρέωση για 
επανέλεγχο του οχήματος μέσα σε 30 ημέρες, από στα−
θερό ΚΤΕΟ της επιλογής του, με την καταβολή του προ−
βλεπόμενου τέλους επανελέγχου περιοδικού τεχνικού 
ελέγχου. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε 
το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και πλέον του ανωτέ−
ρω τέλους, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού 
τέλους επανελέγχου περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπιστω−
θεί η αποκατάσταση των ελλείψεων, το σταθερό ΚΤΕΟ 
εκδίδει ΔΤΕ χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου. Δεν 
επικολλάται στο όχημα ενδεικτικό σήμα. 

γ. Εάν διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις, τότε:
i) αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος 

(άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες), 
ii) εκδίδεται ΕΕΤΕ στην οποία σημειώνονται τα αποτε−

λέσματα του τεχνικού ελέγχου και αναγράφεται η υπο−
χρέωση για επανέλεγχο του οχήματος, με την καταβολή 
του προβλεπόμενου τέλους επανελέγχου περιοδικού 
τεχνικού ελέγχου, στο σταθερό δημόσιο ΚΤΕΟ όπου η 
ΚΜΤΕΟ παραδίδει τα στοιχεία κυκλοφορίας, χωρίς να 
τίθεται χρονική προθεσμία. 

Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που έχουν 
αφαιρεθεί παραδίδονται από την ΚΜΤΕΟ στο ΚΤΕΟ της 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Προκειμένου για τις ΚΜΤΕΟ που λειτουργεί το ίδιο 
το ΥΜΕ, τα στοιχεία κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί 
αποστέλλονται σε σταθερό δημόσιο ΚΤΕΟ του νομού 
Αττικής που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. 

Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπι−
στωθεί η αποκατάσταση των επικίνδυνων ελλείψεων, 
το σταθερό δημόσιο ΚΤΕΟ εκδίδει ΔΤΕ χωρίς ημερο−
μηνία επόμενου ελέγχου. Δεν επικολλάται στο όχημα 
ενδεικτικό σήμα. 

δ. Σε περίπτωση ελλείψεων για τις οποίες απαιτείται 
ενημέρωση της αρμόδιας για την ταξινόμηση του οχή−
ματος Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ενδεχομένως αποστολή 
των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, η σχετική δι−
αδικασία διενεργείται από το σταθερό ΚΤΕΟ στο οποίο 
υπάγεται η ΚΜΤΕΟ και προκειμένου για τις ΚΜΤΕΟ που 
λειτουργεί το ίδιο το ΥΜΕ, από το σταθερό δημόσιο 
ΚΤΕΟ του νομού Αττικής που έχουν αποσταλεί τα αφαι−
ρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος ή την ίδια 
την ΚΜΤΕΟ στην περίπτωση σοβαρών ελλείψεων.

5. Οι ΚΜΤΕΟ δεν διενεργούν έκτακτο τεχνικό έλεγχο 
σε οχήματα υπόχρεα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο που 
δεν είναι εφοδιασμένα με ισχύον ΔΤΕ. Στα οχήματα 
αυτά επιβάλλεται από τα αστυνομικά όργανα ακινητο−
ποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
5 του ν. 1350/1983 (55Α΄). Ο τεχνικός έλεγχος των υπόψη 
οχημάτων διενεργείται από τα σταθερά ΚΤΕΟ. 

6. Σε περίπτωση που είτε ο οδηγός του οχήματος που 
ελέγχεται δεν φέρει μαζί του την άδεια κυκλοφορίας είτε 
δεν αποστέλλεται από το όργανο παραπομπής του οχή−
ματος στην ΚΜΤΕΟ επικυρωμένο φωτοαντίγραφό της:

α. Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται με βάση 
τα στοιχεία που αντλούνται από τη βάση του «Αρχείου 
Αδειών Κυκλοφορίας» του ΥΜΕ.

β. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν είναι εφικτό, 
ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται στα σημεία 
που δεν περιέχονται στην άδεια κυκλοφορίας. Για τα 
αποτελέσματα του ελέγχου ενημερώνεται, από το στα−
θερό ΚΤΕΟ στο οποίο υπάγεται η ΚΜΤΕΟ, το αρμόδιο 
ΚΤΕΟ της περιοχής της έδρας του οχήματος, στο οποίο 
ο κάτοχος του οχήματος είναι υποχρεωμένος εντός 
δύο (2) εβδομάδων να προσκομίσει το όχημα μαζί με 
την άδεια κυκλοφορίας για πλήρη τεχνικό έλεγχο. Για 
τα αποτελέσματα του έκτακτου τεχνικού ελέγχου και 
την υποχρέωση αυτή, ο οδηγός λαμβάνει γνώση με την 
υπογραφή του στην ΕΕΤΕ.

γ. Το αρμόδιο ΚΤΕΟ, μετά την παρέλευση των δύο 
εβδομάδων, εάν διαπιστώσει ότι το υπόψη όχημα δεν 
προσήλθε για τεχνικό έλεγχο, ενημερώνει την αρμόδια 
Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να 
οδηγηθεί αυτό με συνοδεία οργάνου της για πλήρη 
τεχνικό έλεγχο.

δ. Εάν κατά το δεύτερο έλεγχο ο κάτοχος δεν φέρει 
πάλι μαζί του την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, 
τότε αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας 
και το ΔΤΕ μέχρι προσκόμισης της άδειας κυκλοφορίας 
και χορηγείται το προβλεπόμενο από την υπ’ αριθμ. 
44800/123/1985 υπουργική απόφαση συνοδευτικό έγ−
γραφο.

Άρθρο 5
Διενέργεια έκτακτου τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων ταξινομημένων σε άλλα Κράτη – Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτες Χώρες 
σύμφωνα με το άρθρο 86, παρ. 3 του ΚΟΚ

1. Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται σε συγκε−
κριμένα συστήματα του οχήματος (ένα ή περισσότερα), 
με εφαρμογή των σημείων ελέγχου και των κριτηρίων 
καταλληλότητας του πίνακα του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών (781Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά. Σε κάθε 
περίπτωση διενεργείται έλεγχος και στα σημεία 1100 
(αριθμός πλαισίου) και 1200 (πινακίδες κυκλοφορίας) 
του παραπάνω πίνακα. 

2. Μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου ελέγχου εκ−
δίδεται ΕΕΤΕ. Η ΕΕΤΕ υπογράφεται και σφραγίζεται 
από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΚΜΤΕΟ. Υπογράφεται 
επίσης και από τον οδηγό του οχήματος. Το πρωτότυπο 
της ΕΕΤΕ παραδίδεται στον οδηγό του οχήματος, ένα 
αντίγραφο αποστέλλεται στην αρχή που παρέπεμψε το 
όχημα για έλεγχο και ένα φυλάσσεται στην ΚΜΤΕΟ.

3. Σε περίπτωση που όχημα παραπέμπεται σε ΚΜΤΕΟ 
για έκτακτο τεχνικό έλεγχο, εφαρμόζονται τα εξής:

α. Εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή διαπιστωθούν 
δευτερεύουσες ελλείψεις, τότε εκδίδεται ΕΕΤΕ στην 
οποία σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνικού 
ελέγχου. 

β. Εάν διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, τότε εκδίδε−
ται ΕΕΤΕ στην οποία σημειώνονται τα αποτελέσματα 
του τεχνικού ελέγχου και αναγράφεται η υποχρέωση 
για επανέλεγχο του οχήματος μέσα σε 30 ημέρες, από 
σταθερό ΚΤΕΟ της επιλογής του, με την καταβολή του 
προβλεπόμενου τέλους επανελέγχου εκουσίου τεχνικού 
ελέγχου. 

Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπι−
στωθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων, το σταθε−
ρό ΚΤΕΟ εκδίδει το προβλεπόμενο στην υπ’ αριθμ. 
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Φ1/55671/6474/2006 (1661 Β΄) υπουργική απόφαση πρα−
κτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ). 

γ. Εάν διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις, τότε:
i) αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος 

(άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες), 
ii) εκδίδεται ΕΕΤΕ στην οποία σημειώνονται τα απο−

τελέσματα του τεχνικού ελέγχου και αναγράφεται η 
υποχρέωση για επανέλεγχο του οχήματος, με την κατα−
βολή του προβλεπόμενου τέλους επανελέγχου εκουσίου 
τεχνικού ελέγχου, στο σταθερό δημόσιο ΚΤΕΟ όπου η 
ΚΜΤΕΟ παραδίδει τα στοιχεία κυκλοφορίας, χωρίς να 
τίθεται χρονική προθεσμία. 

Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που έχουν 
αφαιρεθεί παραδίδονται από την ΚΜΤΕΟ στο ΚΤΕΟ της 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Προκειμένου για τις ΚΜΤΕΟ που λειτουργεί το ίδιο 
το ΥΜΕ, τα στοιχεία κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί 
αποστέλλονται σε σταθερό δημόσιο ΚΤΕΟ του νομού 
Αττικής που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. 

Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπι−
στωθεί η αποκατάσταση των επικίνδυνων ελλείψεων, 
το σταθερό δημόσιο ΚΤΕΟ εκδίδει ΠΕΤΕ. 

Αντίγραφο της ΕΕΤΕ αποστέλλεται σε όλα τα Τε−
λωνεία και τις Λιμενικές Αρχές εισόδου – εξόδου της 
χώρας για ενημέρωσή τους. Η σχετική διαδικασία διε−
νεργείται από το σταθερό ΚΤΕΟ στο οποίο υπάγεται η 
ΚΜΤΕΟ και προκειμένου για τις ΚΜΤΕΟ που λειτουργεί 
το ίδιο το ΥΜΕ, από το σταθερό δημόσιο ΚΤΕΟ του 
νομού Αττικής που έχουν αποσταλεί τα αφαιρεθέντα 
στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. 

Σε περίπτωση που οι επικίνδυνες ελλείψεις αφορούν 
στα σημεία 1100 και 1200 (αριθμός πλαισίου και πινακίδες 
κυκλοφορίας), τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας 
αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην πρεσβεία 
ή την προξενική αρχή του Κράτους ταξινόμησης του 
οχήματος που εδρεύει στη χώρα μας, εκτός αν άλλως 
ορίζεται από την αρχή που παρέπεμψε το όχημα για 
έκτακτο τεχνικό έλεγχο. Η σχετική διαδικασία διενερ−
γείται από το σταθερό ΚΤΕΟ στο οποίο υπάγεται η 
ΚΜΤΕΟ και προκειμένου για τις ΚΜΤΕΟ που λειτουργεί 
το ίδιο το ΥΜΕ, από το σταθερό δημόσιο ΚΤΕΟ του 
νομού Αττικής που έχουν αποσταλεί τα αφαιρεθέντα 
στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. 

4. Σε περίπτωση που είτε ο οδηγός του οχήματος 
που ελέγχεται δεν φέρει μαζί του την άδεια κυκλο−
φορίας είτε δεν αποστέλλεται από το όργανο πα−
ραπομπής του οχήματος στην ΚΜΤΕΟ επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφό της, ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος 
διενεργείται στα σημεία που δεν περιέχονται στην 
άδεια κυκλοφορίας.

Άρθρο 6 
Διενέργεια έκτακτου τεχνικού ελέγχου οχημάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 1 του ΚΟΚ

Οι ΚΜΤΕΟ δύνανται να διενεργούν έκτακτο τεχνι−
κό έλεγχο σε περίπτωση παραπομπής οχημάτων από 
Αστυνομικές Αρχές σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 1 
του ΚΟΚ και ειδικότερα των παρ. 2 του άρθρου 2 και 7 
του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 30870/1983 (603Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν. Ειδικά για την 
εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της ανω−
τέρω κοινής υπουργικής απόφασης, οι ΚΜΤΕΟ μετά τη 
διενέργεια του έκτακτου ελέγχου εκδίδουν το προβλε−
πόμενο στην υπόψη διάταξη σημείωμα.

Άρθρο 7
Διενέργεια έκτακτου τεχνικού ελέγχου οχημάτων 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ2/55009/4626/00/2002 

(1028Β΄) κοινή υπουργική απόφαση

1. Σε περίπτωση που όχημα παραπέμπεται από ΜΚΕ 
σε ΚΜΤΕΟ για έκτακτο τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Φ2/55009/4626/00/2002 
(1028Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, εφαρμόζονται, 
κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της 
παρούσας.

2. Οι ΚΜΤΕΟ μπορούν, κατά την κρίση τους και εφόσον 
τούτο είναι εφικτό, να χορηγούν την προβλεπόμενη στο 
άρθρο 8 της ανωτέρω απόφασης βεβαίωση για τη σω−
στή λειτουργία συστημάτων του οχήματος, στο οποίο 
έγινε αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας από ΜΚΕ.

Άρθρο 8
Διενέργεια έκτακτου τεχνικού ελέγχου οχημάτων 

για διαπίστωση υπέρβασης των επιτρεπόμενων φορ−
τίσεων

Οι ΚΜΤΕΟ δύνανται να διενεργούν ζύγιση, ολική ή 
κατ’ άξονα, οχημάτων που παραπέμπονται για το σκοπό 
αυτό από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 
3 της παρούσας αρχές. Τα αποτελέσματα των μετρή−
σεων καταγράφονται σε βεβαίωση που εκδίδεται από 
την ΚΜΤΕΟ.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  
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Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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