
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυ-
χτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες για πέντε (5) ιδιώτες χει-
ριστές Ε/Π, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, των Εναέριων Μέσων Σωμά-
των Ασφαλείας (Ε. Μ. Σ. Α.).

2 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Παλαι-
ού Φαλήρου.

3 Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήμα-
τος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων 
Οχημάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    28171 οικ. Φ.105.6 (1)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυ-

χτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες για πέντε (5) ιδιώτες 

χειριστές Ε/Π, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου ορισμένου χρόνου, των Εναέριων Μέσων 

Σωμάτων Ασφαλείας (Ε. Μ. Σ. Α.).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 

(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

1.2. Του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης».

1.3. Του άρθρου 59 του ν. 4443/16 (Α΄ 32) «Ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή 
εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για 
τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείρι-

ση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 
2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκη-
ση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη ανα-
γκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 
31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την 
κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 
2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατά-
χρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, 
III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/1962 σχετικά με την 
προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την 
παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαί-
ου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 
2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού 
Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 
στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των κατα-
στημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις».

1.4. Του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 (Α' 99) «Κωδι-
κοποίηση διατάξεων π.δ. του Κανονισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος».

1.5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

1.6. Του π.δ. 59/2009 (Α΄ 82) «Κανονισμός πρόσληψης 
στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού 
Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών».

1.7. Του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες».

1.8. Του π.δ. 86/2018 (Α' 159) «Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

1.9. Του π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.10. Της αριθμ. 2/80052/0022/24-12-2007 (Β΄ 2428) 
κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο-
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών ιδιωτών 
Κυβερνητών και Συγκυβερνητών Ε/Π, με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της Υπηρεσίας 
Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/22261/0022/15-4-2008.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1.11. Της αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (Β΄17) απόφα-
ση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθο-
ρισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας».

1.12. Της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και συ-
μπλήρωση της αριθμ. 88/2-8-1985 Π.Υ.Σ και προσαρμογή 
της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (Α΄ 109).

2. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/15363, Σχετ. 18051/
13-6-2018 απόφαση Επιτροπής του άρθρου 2 της παρ. 1 
της Π.Υ.Σ. 33/2006.

3. Την 8000/1/2019/48-α/7-6-2019 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού 
(στο πρώην ΥΔΤ και Π.τ.Π) του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη.

4. Ότι, με τις:
α) αριθμ. 3679 οικ. Φ.211.5/17-1-2018 απόφαση Αρ-

χηγού Π.Σ. (ΑΔΑ:ΨΨ6Φ465ΧΘ7-ΞΧΠ). 
β) αριθμ. 91 οικ. Φ.211.5/22-1-2018 απόφαση Διοικη-

τή Υ.Ε.Μ.Π.Σ. (ΑΔΑ:Ω3Ω9465ΧΖΘ7-ΙΕ8) προσελήφθησαν 
την 22-1-2018 στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, τρεις (3) ιδιώτες χειριστές στα 
Ε/Π AS-332L1, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του 
Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί τρείς (3) κατ' 
ανώτατο φορές και για δώδεκα (12) μήνες κατ’ ανώτατο 
όριο κάθε φορά, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση 
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

5. Ότι, με τις:
α) αριθμ. 41639 οικ. Φ.211.5/11-7-2018 απόφαση 

Αρχηγού Π.Σ. (ΑΔΑ: 6ΣΨΗ465ΧΘ7-Λ57). 
β) αριθμ. 748 οικ. Φ.211.5/12-7-2018 απόφαση Διοι-

κητή Υ.Ε.Μ.Π.Σ. (ΑΔΑ: Ω3ΜΒ465ΧΘ7-ΑΦΥ) προσελήφθη-
σαν την 12-7-2018 στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του 
Πυροσβεστικού Σώματος, δύο (2) ιδιώτες χειριστές στα 
Ε/Π ΒΚ-117, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του 
Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί τρείς (3) κατ’ 
ανώτατο φορές και για δώδεκα (12) μήνες κατ’ ανώτατο 
όριο κάθε φορά, ύστερα από αιτιολογημένη Απόφαση 
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

6. Ότι οι ιδιώτες χειριστές των Ε/Π, υποχρεούνται λόγω 
της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου και των 
αυξημένων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, να 
απασχολούνται υπερωριακά, να εργάζονται κατά τις 
νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, των πέντε (5) 
ιδιωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου που προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως 
ιδιώτες χειριστές Ε/Π χειριστών, για το δεύτερο εξάμηνο 
του 2019 ως ακολούθως: 

α. Μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες συνολικά ο καθένας, 
για απογευματινή εργασία.

β. Μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες συνολικά ο καθένας, 
για νυχτερινή εργασία.

γ. Μέχρι δέκα πέντε (15) ώρες συνολικά ο καθένας, για 
απογευματινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες.

δ. Μέχρι δέκα πέντε (15) ώρες συνολικά ο καθένας, 
για νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες. 

(Σύνολο 500 ώρες: 100 ώρες/άτομο x 5 άτομα).
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν στο 
Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιώτες χειριστές Ε/Π, συνολικού 
αριθμού πέντε (5) ατόμων, για το δεύτερο εξάμηνο του 
2019, μέχρι εκατό (100) ώρες συνολικά ο καθένας.

(Σύνολο 500 ώρες: 100 ώρες/άτομο x 5 άτομα).
3. Την καθιέρωση ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσε-
λήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιώτες χειριστές 
Ε/Π, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2019 μέχρι ογδόντα (80) ώρες συνολικά ο 
καθένας.

(Σύνολο 400 ώρες: 80 ώρες/άτομο x 5 άτομα).
5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, ημερήσιας 
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 1400 ώρες 
συνολικά για πέντε (5) ιδιώτες χειριστές Ε/Π και ανέρ-
χονται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων 
εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (17.870,29 €), 
θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυ-
ροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. "1043.202.0000000" στο 
λογαριασμό 2120201001 (το ποσό των 9.054,90€) και 
λογαριασμό 2120202001 (το ποσό των 8.815,39€) οικο-
νομικού έτους 2019.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2019

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

Αριθμ. 46435 (2)
 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πα-

λαιού Φαλήρου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» (Α΄ 208),
β) του ν. 3582/2010 όπως ισχύουν σχετικά με τις αρ-

μοδιότητες Δημάρχου (Α΄ 87),
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γ) 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 (Α΄ 98),

2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄145).

3. Τη με αριθμ. 22631 οικ/17-4-2018 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. «Μεταβίβαση δικαιώ-
ματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού" στον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου,...» (Β΄ 1450).

4. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου όπως ισχύει (ΦΕΚ τ.Β΄: 1139/11-8-2003,
773/15-5-2007, 1185/12-7-2007, 2167/20-10-2008 και 
669/10-4-2009) καθώς και τις ανάγκες του Γραφείου Νο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου.

6. Τη με αριθμ. 139/2019 (ΑΔΑ: 6Β9ΝΩΞΕ-ΦΨΧ) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Την από 27-3-2019 βεβαίωση εγγεγραμμένης πίστω-
σης και τη με αριθμ.: 6520/27-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΙΕΩΞΕ-
ΦΣΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και,

8. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 10-6041.003 προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Παλαιού Φα-
λήρου προκαλείται δαπάνη συνολικό ποσού 1.200 ευρώ 
για την αποζημίωση δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων 
για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, με δυνατότητα 
παράτασης για άλλους έξι (6) μήνες, ενώ για τον ίδιο 
λόγο το ποσό των 14.400 ευρώ θα δεσμεύεται για κάθε 
ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για μια πενταετία 
τουλάχιστον, στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, 
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σε 
δύο (2) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, 
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι 
(6) μηνών, κατόπιν αποδοχής της σχετικής αίτησης από 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του 
άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 
1η Ιουνίου και 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

γ) Την μηνιαία αποζημίωσή τους σε εξακόσια (600) 
ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές 
κρατήσεις πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήμα-
τος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού 
μήνα.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο Τμή-

μα Διοικητικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Δημαρχείου (Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος 3ος όροφος) 
εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης 
της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοι-
χεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αριθμό μητρώου 

ασκούμενου και στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δι-
εύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση). Συνημμένα θα υποβάλλουν α) αντίγραφα 
τίτλων σπουδών β) βεβαίωση εγγραφής του οικείου 
Δικηγορικού Συλλόγου στο ειδικό μητρώο γ) αντίγρα-
φο κατατεθείσης αίτησης εγγραφής στο ειδικό μητρώο 
με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του οικείου Δικηγορικού 
Συλλόγου (για όσους δεν έχουν αριθμό μητρώου ως 
ασκούμενοι δικηγόροι).

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υπο-
ψηφίων που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερ-
βαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή 
θα γίνεται με δημόσια πρόσκληση παρουσία των ενδι-
αφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρ-
τώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης 
των ασκούμενων σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνοι τήρη-
σης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης 
τους θα είναι ο Δικηγόρος και ο Νομικός Σύμβουλος του 
Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλαιού Φα-
λήρου. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται βεβαίωση 
ολοκλήρωσης της άσκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 48288/2635 (3)
    Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστή-

ματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμέ-

νων Οχημάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1α και 6 (εδάφιο α) του άρθρου 46 του 

ν.4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 59).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και ισχύει.

γ) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 330/2010 της Επιτροπής 
της 20ης Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 
101, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων 
συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών.
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δ) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 461/2010 της Επιτροπής 
της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρ-
θρου 101, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες 
κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών 
στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

ε) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων).

στ) Του π.δ. 219/1991 «Περί εμπορικών αντιπροσώπων 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/653/ΕΟΚ του συμ-
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 81).

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

η) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(Α΄ 208).

θ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει. (Α΄ 151).

ι) Του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 28).

ια) Της με αριθμ. ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ459/20-3-2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο 
Μωραΐτη» (Β΄ 1019).

ιβ) Της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
29949/1841/2009 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/1946 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5-9-2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των 

μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 
τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που προσδιορίζονται 
για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο)» (Β΄ 2112).

ιγ) Του άρθρου 3 της με αριθμ. οικ. 20871/2017 (ΥΟΔΔ 
153) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,

ιδ) Της με αριθμ. οικ. 85171/2017 απόφασης Ανάθε-
σης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθη-
κόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου 
Υπουργείου (ΑΔΑ: 72ΥΕ465ΧΘΞ-ΙΓΚ).

ιε) Της με αριθμ. 9609/748/2019 (Β' 1421) απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί «Αποδο-
χής δωρεάς του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων 
Αυτοκινήτων και Δικύκλων προς το Ελληνικό Δημόσιο - 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήμα-
τος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης 
Μεταχειρισμένων Οχημάτων.

Η ισχύς των διατάξεων των παρ. 5, 6 (εδάφιο β) και 7 
του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αρχίζει από τη 
δημοσίευση των σχετικών αποφάσεών τους στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα τελεί υπό την αίρεση του Πρακτικού Πα-
ραλαβής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης 
Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων καθώς και την 
εγγύηση περί καλής λειτουργίας και συντήρησης αυτού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 12 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02025502706190004*
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