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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 49338−1/6174−1 (1)
  Καθορισμός δύο (2) ατόμων – δημοσιογράφων, που θα 

απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 
(ΦΕΚ 206/τ.Α΄/8.10.1997), στο Ο.Ε.Ε.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/

τ.Α΄/8.10.1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξε−
ων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

γ) Του άρθρου 3 παρ. γ΄ του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις».

δ) Των άρθρων 681 κ.επ. του Αστικού Κώδικα. 
2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−

νομίας και Οικονομικών», (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/14.7.2000). 
3. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−

κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/21.3.2002).

4. Την από 22.10.2008 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπη−
ρεσίας του Ο.Ε.Ε. η οποία επέχει θέση της προβλε−
πόμενης από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 
του ν. 2527/1997 βεβαίωσης, ότι «πρόκειται για γνήσιες 
συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία». 

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 4.5/207/16527/6.8.2009 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/2006, όπως παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/2008 
όμοια.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/τ. Β΄/
3.10.2007), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών». 

7. Την ανάγκη εκπόνησης του κατωτέρω έργου, απο−
φασίζουμε: 

Καθορίζουμε σε δύο (2) τον αριθμό των φυσικών προ−
σώπων − δημοσιογράφων, στα οποία μπορεί να ανατεθεί 
με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Οικονομικό Επιμε−
λητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) η εκπόνηση του κατωτέρω 
έργου: 

− Οργάνωση του Γραφείου Τύπου (εισήγηση, προτά−
σεις, σύνταξη καταλόγων επικοινωνίας με δημοσιογρά−
φους, Μ.Μ.Ε. κ.λπ.).

− Δημοσιογραφική Επιμέλεια της ύλης του εντύπου 
«Οικονομικά Χρονικά» και του ετήσιου Επιστημονικού 
Δελτίου.

− Οργάνωση, Επιμέλεια, δημοσίευση – στο – έντυπο 
– οικονομικών θεμάτων με τη μορφή Φακέλου.

− Αρθρογραφία πάνω σε συγκεκριμένα οικονομικά θέ−
ματα που θα επιλέγονται από τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε. ή 
την αρμόδια υπηρεσία ή τη Συντακτική Επιτροπή.

− Ρεπορτάζ και προβολή των εκδηλώσεων του Ο.Ε.Ε. 
στο έντυπο «Οικονομικά Χρονικά».
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Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β΄/2.10.2008).

3. Την από 19.2.2009 αίτηση του Προέδρου της Δη−
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μουζακίου, με τα 
συνημμένα δικαιολογητικά.

4. Το σχετικό πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγ−
χου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μου−
σικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρεται στο 
κτίριο (πρώην 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου) το οποίο 
βρίσκεται στο Μουζάκι Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Μουζακίου (ΔΗΚΕΜ), άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
Ωδείου το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο (πρώην 2ο 
Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου) το οποίο βρίσκεται στο 
Μουζάκι Καρδίτσας και θα έχει την επωνυμία «Δημοτικό 
Ωδείο Μουζακίου Καρδίτσας».

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή−
ματα:

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν−
θεσης με τμήματα:

1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ−
μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης

β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών 

οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής κι−
θάρας

γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

Με εντολή Υπουργού
  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μουσικής

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    Αριθμ. 12140/737 (8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/

Β΄/31.7.1973) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας Με−
ταφορών και Επικοινωνιών, «περί αλλαγής κύριων χα−
ρακτηριστικών των αυτοκινήτων». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.δ. 570/1970 (ΦΕΚ 125/Α΄/2.6.1970) όπως ισχύει. 
β. της υπ’ αριθμ. Φ 23/51193/5992/2007 απόφασης του 

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 786/Β΄/
18.5.2007) όπως ισχύει.

γ. της υπ’ αριθμ. 44800/123/1985 απόφασης του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 781/Β΄/17.12.1985) 
όπως ισχύει.

δ. της υπ’ αριθμ. Φ.23/24327/2887/2009 απόφασης του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 945/Β΄/
20.5.2009) όπως ισχύει.

ε. της υπ’ αριθμ. Φ1/26579/3183/2007 απόφασης των 
Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 790/Β΄/
18.5.2007) όπως ισχύει.

στ. της υπ’ αριθμ. Φ1/31571/3756/2009 απόφασης των 
Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1189/Β΄/
18.6.2009) όπως ισχύει.

ζ. της υπ’ αριθμ. 5015968/2915/2009 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (ΦΕΚ 798/Β΄/24.4.2009) όπως ισχύει. 

η. της υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/Β΄/31.7.1973) 
κανονιστικής απόφασης «περί αλλαγής κύριων χαρακτη−
ριστικών των αυτοκινήτων», όπως αυτή ισχύει.

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

Άρθρο μόνο

Το Κεφάλαιο ΙΙΙ, της υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 κανονιστι−
κής απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
1. Γενικά
Για τις ανάγκες της απόφασης ορίζεται ως:
«αντικατάσταση κινητήρα»: Η αλλαγή του κινητήρα 

ενός μηχανοκίνητου οχήματος με άλλου τύπου κινη−
τήρα.

«διασκευή κινητήρα»: Η επέμβαση στον κινητήρα η 
οποία συνίσταται σε αντικατάσταση ή ρύθμιση ορισμέ−
νων εξαρτημάτων του μηχανοκίνητου οχήματος, που θα 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κυλινδρισμού του 
κινητήρα ή της ιπποδύναμης. 

«νέος κινητήρας»: Ο κινητήρας που προέκυψε από 
αντικατάσταση ή διασκευή.

«τύπος κινητήρα»: Ο κωδικός αριθμός κινητήρα που 
ορίζει ο κατασκευαστής όπως αναγράφεται στον κινη−
τήρα και στην άδεια κυκλοφορίας. 

2. Προϋποθέσεις 
Επιτρέπεται η αντικατάσταση ή η διασκευή των κινη−

τήρων των πάσης κατηγορίας μηχανοκίνητων οχημάτων 
υπό τις εξής προϋποθέσεις:

2.1. Το καύσιμο, η πραγματική ή η φορολογήσιμη ισχύς 
του νέου κινητήρα να επιτρέπεται από τις για κάθε 
περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

2.2. Να είναι τεχνικά δυνατή η ασφαλής και λειτουρ−
γικά ορθή, σύμφωνα με τις ανάλογες προδιαγραφές 
και τους κανόνες της τέχνης, τοποθέτηση και συνερ−
γασία του νέου κινητήρα, με τα υπόλοιπα συστήματα 
του αυτοκινήτου.

2.3. Ο κυλινδρισμός και η πραγματική ισχύς του νέου 
κινητήρα, θα πρέπει να προβλέπονται ή να εγκρίνονται 
από το εργοστάσιο κατασκευής του αυτοκινήτου, για 
τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος, ή να περιλαμβάνονται 
μέσα στα όρια κυλινδρισμού και πραγματικής ισχύος 
που προβλέπονται από το εργοστάσιο κατασκευής, για 
τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος.

Επίσης, πέραν των οριζομένων στο ανωτέρω εδάφιο, 
η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός δεν μπορεί να 
διαφέρει παρά μόνο μέχρι 25%, σε σχέση με τα μεγέθη 
του αρχικού κινητήρα. Ειδικά προκειμένου περί αλλαγής 
κινητήρων σε λεωφορεία, τότε το ανωτέρω ποσοστό 
μπορεί να φτάσει μέχρι και 50% προς τα πάνω ή μέχρι 

Administrator
Αριθμ. 12140/737

Administrator
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/

Administrator
Β΄/31.7.1973) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας Με−

Administrator
ταφορών και Επικοινωνιών, «περί αλλαγής κύριων χα−

Administrator
ρακτηριστικών των αυτοκινήτων».



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22937

και 15% προς τα κάτω. Τα αναφερόμενα στο παρόν 
εδάφιο ισχύουν, εκτός και ορίζεται διαφορετικά από το 
εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος. 

2.4. Ειδικά για οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
θα πρέπει οι εκπομπές καυσαερίων που παρουσιάζουν 
με το νέο κινητήρα να είναι ίσες ή μικρότερες από τα 
αντίστοιχα προς το νέο κυλινδρισμό τους όρια, όπως 
ορίζεται παρακάτω.

3. Δικαιολογητικά 
Οι προϋποθέσεις αντικατάστασης ή διασκευής των 

κινητήρων των πάσης κατηγορίας μηχανοκίνητων οχη−
μάτων τεκμηριώνονται με την υποβολή από τον ενδι−
αφερόμενο των ακόλουθων, κατά περίπτωση, δικαιο−
λογητικών: 

3.1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση 
αντικατάστασης ή διασκευής κινητήρα

3.1.1 Έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευ−
ής του οχήματος ή της επίσημης αντιπροσωπίας που 
εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής, 
στην οποία αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
νέου κινητήρα και κατονομάζονται όλα τα συστήματα 
του οχήματος που τυχόν επηρεάζονται από το νέο κι−
νητήρα, όπως πέδησης, ανάρτησης, αντιρρύπανσης, με 
λεπτομερή αναφορά και περιγραφή των εξαρτημάτων 
που απαιτείται να τοποθετηθούν συμπληρωματικά, αντι−
κατασταθούν κ.λπ.). Επιπροσθέτως, για τις περιπτώσεις 
των διασκευών, θα αναφέρονται τα προς αντικατάστα−
ση εξαρτήματα ή οι ρυθμίσεις αυτών, τυχόν οδηγίες για 
την εκτέλεση της διασκευής, τρόποι – εφόσον υπάρχουν 
– με τους οποίους θα διαπιστώνεται αυτή από τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς καθώς επίσης και ο κυλινδρι−
σμός και η ισχύς του νέου κινητήρα. Το δικαιολογητικό 
αυτό απαιτείται οπωσδήποτε στην περίπτωση που η 
πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα ή/και ο κυλινδρι−
σμός του μεταβάλλεται πέραν των αναφερομένων στο 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.3 της παρούσης ποσοστών 
απόκλισης. 

3.1.2. Σχετική τεχνική μελέτη διπλωματούχου Μηχανο−
λόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου

Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με 
τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, με περιεχόμενο τα 
αναφερόμενα στην υποπαράγραφο 3.1.1. ανωτέρω και 
επιπλέον υπολογισμό των επί των αξόνων επιπτώσεων 
του νέου κινητήρα. 

Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται εναλλακτικά 
της έγγραφης συναίνεσης μόνο στην περίπτωση που 
η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κι−
νητήρα μεταβάλλεται εντός των αναφερομένων στο 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.3 της παρούσης ποσοστών 
απόκλισης.

3.1.3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 διπλωματού−
χου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανο−
λόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά 
επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με τα όσα αναφέ−
ρονται στις υποπαραγράφους 2.1., 2.2. και 2.3.

3.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την εκτέ−
λεση της αντικατάστασης – διασκευής, από διπλωμα−
τούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο 
Μηχανικό Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγ−
γελματικά δικαιώματα, ή του υπεύθυνου λειτουργίας 
συνεργείου επισκευής οχημάτων, που λειτουργεί νόμι−
μα, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές 
εργασίες στην οποία θα πιστοποιείται η πλήρωση των 

απαιτήσεων των εδαφίων 3.1.1. ή 3.1.2. κατά την εκτέλεση 
των εργασιών της αντικατάστασης – διασκευής. Στην 
παρούσα υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επιπροσθέτως 
να περιγράφονται τα συστήματα αντιρρυπαντικής διά−
ταξης (π.χ τριοδικός καταλύτης, κάνιστρο, αισθητήρας 
λ κ.λπ.), εφόσον πρόκειται για οχήματα αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, με αναφορά στους αριθμούς αναγνώρισής 
τους, θα αναφέρεται ότι έγινε έλεγχος καταλληλότη−
τας τους για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος και θα 
δηλώνεται η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα ή/και 
ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα. 

3.2 Πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περί−
πτωση αντικατάστασης ή διασκευής κινητήρων εντός 
τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφο−
ρίας οχήματος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας: 

3.2.1 Πιστοποιητικό Καυσαερίων, το οποίο εκδίδεται 
από το Τμήμα Ελέγχων της Διεύθυνσης Οδικής Ασφά−
λειας και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.) του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών. Το ανωτέρω πιστοποιητικό 
έχει ισχύ, για όλες τις όμοιες περιπτώσεις αντικατά−
στασης – διασκευής κινητήρα, που αφορά τον αυτό 
τύπο κινητήρα και αυτοκινήτου. Το πιστοποιητικό αυτό 
εκδίδεται όταν μετά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι το 
αυτοκίνητο εκπέμπει καυσαέρια εντός των ορίων που 
προβλεπόταν από τις ισχύουσες κατά την ταξινόμησή 
του διατάξεις «περί αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τε−
χνολογίας». 

3.2.2 Βεβαίωση Δημοσίου ΚΤΕΟ ή Ισχύον Δελτίο Τε−
χνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ανάλογα με το αν η πραγματική 
ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται πέραν ή 
εντός των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 
2.3 της παρούσης ποσοστών απόκλισης, αντίστοιχα. 

Στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν 
υπάγονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 1882/1990 όπως 
ισχύει».

3.2.3 Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ, 
με το νέο κινητήρα, όταν η πραγματική ισχύς ή/και ο 
κυλινδρισμός του μεταβάλλεται εντός των αναφερο−
μένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.3 της παρούσης 
ποσοστών απόκλισης, στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί 
σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Το δικαιολογητικό 
αυτό απαιτείται ανεξάρτητα εάν το όχημα είχε ισχύον 
ΔΤΕ πριν την αντικατάσταση ή διασκευή του κινητήρα 
ή δεν είναι υπόχρεο περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

Προκειμένου για αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρων 
δίκυκλων μοτοσικλετών τα δικαιολογητικά της παρού−
σας υποπαραγράφου απαιτούνται εφόσον στο νομό 
ταξινόμησης της μοτοσικλέτας εφαρμόζεται περιοδικός 
τεχνικός έλεγχος δικύκλων και δεν απαιτούνται για τα 
τρίτροχα οχήματα κατά την έννοια του άρθρου 2 του 
ΚΟΚ. 

Το Δελτίο αυτό θα εκδίδεται μετά από γενικό οπτικό 
έλεγχο της όλης αντικατάστασης ή διασκευής του κινη−
τήρα και σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν σοβαρές 
ή/και επικίνδυνες ελλείψεις, θα αναγράφεται στο χώρο 
παρατηρήσεων αυτού, «Το παρόν εκδίδεται για αντικα−
τάσταση/διασκευή κινητήρα (επιλέγεται αναλόγως)».

4. Διαδικασία
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης: 
4.1 Κατατίθενται, σε πρώτη φάση, από τον ενδιαφε−

ρόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πέραν των 
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προβλεπομένων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών, 
και τα δικαιολογητικά της παρ. 3, πλην του Πιστοποιη−
τικού Καυσαερίων, ή της Βεβαίωσης Δημοσίου ΚΤΕΟ ή 
του ισχύοντος ΔΤΕ με το νέο κινητήρα.

4.2 Η ανωτέρω Υπηρεσία, μετά την υποβολή και τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον η αιτούμενη 
αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρα επιτρέπεται, χορη−
γεί στον ενδιαφερόμενο παραπεμπτικό σημείωμα προς 
τη Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του 
Υ.Μ.Ε. ή προς ΚΤΕΟ για την έκδοση του δικαιολογητικού 
που λείπει. Στο παραπεμπτικό σημείωμα προς ΚΤΕΟ επι−
συνάπτεται και φωτοαντίγραφο του τυχόν καταλόγου 
των εξαρτημάτων προς αντικατάσταση. Σε περίπτωση 
απαίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Καυσαερίων στο 
παραπεμπτικό σημείωμα αναφέρεται απαραίτητα και 
η οδηγία περί εκπομπών ρύπων της Ε.Ε τις απαιτήσεις 
της οποίας πρέπει να ικανοποιεί το όχημα.

4.3 Μετά την έκδοση των υπολειπόμενων δικαιολογη−

τικών ο ενδιαφερόμενος τα υποβάλλει στην Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης κατάθεσης των αρχικών δικαιολογητικών, για 
την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στην οποία θα 
αναγράφεται η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός 
του νέου κινητήρα. 

5. Οι υπ’ αριθμ. 14781/1051/1990 (ΦΕΚ 276/Β΄/1990), 
28231/2153/1990, 10453/792/1995 (ΦΕΚ 291/Β΄/17.4.1995) και 
10061/772/1995 (ΦΕΚ 501/Β΄/7.6.1995) κανονιστικές απο−
φάσεις καταργούνται.

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

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ    




