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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

2

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/
22-11-2013 (Β΄3056) υπουργικής απόφασης
«Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών
και αυτοκινήτων».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 146/199/113982/Ζ2
(1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄).
β. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
γ. Του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει.
δ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων...
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄).
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ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 1425/11.7.2014 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
(ΦΕΚ Γ΄1111/20.8.2014) για τον διορισμό του Παύλου
Μυριανθέα στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εντατικολογία».
3. Την αριθμ. πρωτ. 91/23.11.2016 αίτηση του Καθηγητή Παύλου Μυριανθέα για τη μεταβολή του γνωστικού
του αντικειμένου.
4. Την από 22.12.2016 απόφαση της 4ης συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή
καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Χειρουργικού- Νοσηλευτικού Τομέα, της 23.11.2016.
5. Το αριθμ. πρωτ. 1617026542/16.5.2017 έγγραφο
της Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στη μεταβολή γνωστικού
αντικειμένου του Καθηγητή Παύλου Μυριανθέα.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Παύλου Μυριανθέα του Μακαρίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από «Εντατικολογία» σε «Εντατικολογία και Πνευμονολογία».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Αριθμ. Δ9/33818/9469/2015
(2)
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3329/2005
(ΦΕΚ 81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο
άρθρο του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο
5 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με
την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 και το άρθρο
45 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) και της παρ. 7 του
άρθρου 56 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α΄/2012) και της παρ.
20Α του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012),
2) Τις διατάξεις του άρθρο 9 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ
41/Α/2012),
3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ
16/Α΄/2013) «Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου».
4) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
5) Το π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α΄/29-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας».
6) 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 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
7) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
8) Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/159/15681/
6-10-2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρ-
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θρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 περί έγκρισης για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης, σύμφωνα με την οποία
εγκρίθηκαν (238) θέσεις επικουρικό προσωπικό συνολικά, σε Φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.) του Τομέα Πρόνοιας.
9) Την με αριθμ. Υ29/9-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/20-2-2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
10) Την με αριθμ. πρωτ. Δ9/12081/3623/19-5-2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κατανομή είκοσι τριών (23)
ατόμων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
11) Τις λειτουργικές ανάγκες των φορέων.
12) Το απόσπασμα πρακτικού της 16ης/13-10-2014
(θέμα 17ο) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).
13) Την με αριθμ. πρωτ. 23356/883/30-5-2017 (ΑΔΑ:
7ΘΓ2465Θ1Ω-ΦΝΨ) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και
τη με αριθμ. πρωτ. 1391/24-2-2017 (ΑΔΑ:7ΓΣΜ469Η2ΑΓΑ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Φορέα
(Ε.Κ.Κ.Α.), για την πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού.
14) Το με αριθμ. πρωτ. 7216/15-9-2015 έγγραφο του
Ε.Κ.Κ.Α.
15) Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 28729/1080/23-6-2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
16) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους 371.000,00 ΕΥΡΩ περίπου,
η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των
93.000 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Κ.Α (Ε.Φ.53 - 103 ΚΑΕ 0212.01, 0224.01,
0561.01, 0563.01), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων
επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

12 ΜΗΝΕΣ

3

ΠΕ ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία

12 ΜΗΝΕΣ

1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12 ΜΗΝΕΣ

1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12 ΜΗΝΕΣ

6

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

12 ΜΗΝΕΣ

8

ΔΕ ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

12 ΜΗΝΕΣ

4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Αναπληρωτής Υπουργός

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. οικ.48738/5824
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/
22-11-2013 (Β΄3056) υπουργικής απόφασης
«Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών
και αυτοκινήτων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου ν. 2696/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει, και ιδίως της παραγράφου 7 του άρθρου 94.
β) Tου π.δ. 51/2012 (Α΄101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις
Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου
2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου
2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου
2011», όπως ισχύει.
γ) Tου π.δ. 74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και
την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις
οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου
2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006», όπως
ισχύει.
δ) Tου άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
ε) Tου άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις».
στ) Tου π.δ. 109/2014 (Α΄176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».
ζ) Tου άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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».
η) Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) Της υπ’ αριθμ. οικ. 4402/88/23-1-2017 (Β΄127) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
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Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικολάου
Μαυραγάνη».
2. Την ανάγκη για προσαρμογή λόγω της τροποποίησης των διατάξεων του π.δ. 51/2012, καθώς και για τη
συμπλήρωση και επικαιροποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας οδήγησης.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 1, ως
εξής:
«4. Στις περιπτώσεις ανταλλαγής ή έκδοσης αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από
κράτος-μέλος της Ε.Ε., απαιτείται έλεγχος μέσω του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης (RESPER). Όπου αυτό
δεν είναι εφικτό απαιτείται επίσημη ενημέρωση (έγγραφη ή ηλεκτρονική) της κρατικής αρχής που εξέδωσε την
άδεια οδήγησης, στην οποία περιέχονται όλα τα στοιχεία
της άδειας και του κατόχου της. Επίσης βεβαιώνεται ότι
η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του
κράτους-μέλους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε
ποινής. Σε περίπτωση έγγραφης ενημέρωσης, αυτή περιέρχεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
είτε με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου ή διά του Προξενείου στην Ελλάδα του κράτους που
εξέδωσε την άδεια, με μέριμνα του ενδιαφερομένου,
είτε απευθείας από τις υπηρεσίες των χωρών έκδοσης.
Απαιτείται επίσης μετάφραση του εγγράφου από το
Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο, εφόσον κρίνεται απαραίτητη».
2. Προστίθεται νέα παράγραφος 7 στο τέλος του άρθρου 1, ως εξής:
«7. Άδεια οδήγησης που επιστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο στη χώρα μας, αποστέλλεται στη Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρχικής χορήγησής
της και διατηρείται στον οικείο φάκελο του κατόχου της».
3. Αντικαθίσταται η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1
του άρθρου 2, ως εξής:
«γ) Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος
δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων,
εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος,
το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.,
η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή
ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο
Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να
έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα
κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την
ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του
παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση
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της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου,
που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα».
4. Αντικαθίσταται η φράση «Τέσσερις (4) πρόσφατες
φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές
προσκομίζονται στους γιατρούς, εφόσον είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας». από τις παραγράφους 1στ και 3στ του άρθρου 2, ως εξής:
«Τέσσερις (4) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες
τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές προσκομίζονται
στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση»..
5. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 2, ως εξής:
«4. Τα πιστοποιητικά υγείας δεν απαιτούνται, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται ταυτόχρονα ή
εντός του χρόνου διάρκειας ισχύος Δελτίου Εκπαίδευσης
Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), τη χορήγηση δύο κατηγοριών άδειας
οδήγησης οι οποίες καλύπτονται από την ίδια ομάδα
ιατρικών δεδομένων»..
6. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5
του άρθρου 2, ως εξής:
«Για τη μεταφορά του φακέλου απαιτείται η υποβολή
στη νέα Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8,
του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία δηλώνονται
τα πλήρη στοιχεία της νέας διεύθυνσης κατοικίας, καθώς και του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του
ενδιαφερόμενου».
7. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο τέλος του άρθρου 2, ως εξής:
«6. Σε περίπτωση που σε Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών, όπου υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση
ή επέκταση άδειας οδήγησης, δεν υπάρχει Σχολή Οδηγών που να έχει στην κατοχή της εκπαιδευτικό όχημα
της αιτούμενης κατηγορίας, τότε, πριν την έναρξη της
πρακτικής εκπαίδευσης, αποστέλλεται έγγραφο στην
πλησιέστερη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
ή της επιλογής του ενδιαφερομένου, όπου υπάρχει Σχολή Οδηγών με την αιτούμενη κατηγορία εκπαιδευτικού
οχήματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί στην περιοχή αρμοδιότητας της η πρακτική εκπαίδευση και η
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς εκδίδεται
η άδεια οδήγησης από τη Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του μετά από σχετική
έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών στην περιοχή αρμοδιότητάς της οποίας
πραγματοποιήθηκε η πρακτική εκπαίδευση και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η ρύθμιση αυτή
δεν εφαρμόζεται για την κατηγορία BE εφόσον είναι
δυνατή η πρακτική εκπαίδευση και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς κατά τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 5.2. του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012
(Α΄101) όπως ισχύει».
8. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 6, ως
εξής:
«3. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού
ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, προβαίνει στον αναγκαίο
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έλεγχο ισχύος της άδειας οδήγησης, μέσω του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης (RESPER). Όπου αυτό δεν
είναι εφικτό απαιτείται επίσημη ενημέρωση (έγγραφη ή
ηλεκτρονική) από την κρατική αρχή που την εξέδωσε,
στην οποία περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και
του κατόχου της και στη συνέχεια χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών. Η Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης αποστέλλεται στην
αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσής της.
Στην ελληνική άδεια οδήγησης που χορηγείται, καταχωρίζονται οι απαραίτητοι κοινοτικοί κωδικοί αριθμοί,
σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο Παράρτημα Ι του
π.δ. 51/2012 (Α΄101), όπως αυτό ισχύει».
9. Προστίθεται περίπτωση (γ) στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 7, ως εξής:
«γ) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι το έντυπο
της ελληνικής άδειας οδήγησης κατατέθηκε στην αρχή
του κράτους όπου πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή της».
10. Αντικαθίσταται η περίπτωση (γ) της παραγράφου 8
του άρθρου 7, ως εξής:
«γ) Αν η αφαίρεση έγινε για ιατρικούς λόγους, ο κάτοχος της υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση βάσει των
διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ.
(ν. 2696/1999), όπως ισχύει. Η άδεια οδήγησης επιστρέφεται ανάλογα με το αποτέλεσμα της ιατρικής εξέτασης»..
11. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 4
του άρθρου 9, ως εξής:
«Σε περίπτωση έκδοσης νέου εντύπου άδειας οδήγησης, πλην της διαδικασίας έκδοσης αντιγράφου, δεν μεταφέρεται ή δεν καταχωρίζεται ο κωδικός αριθμός 71».
12. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 10, ως εξής:
«Μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης».
13. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 10,
ως εξής:
«1. Σε περίπτωση που στοιχεία ελληνικής άδειας οδήγησης έχουν εισαχθεί λανθασμένα, με υπαιτιότητα της
εκδούσας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών,
εκδίδεται νέο έντυπο άδειας οδήγησης μόνο με την κατάθεση αίτησης του ενδιαφερομένου και χωρίς καμία
οικονομική του επιβάρυνση».
14. Αντικαθίσταται και αναριθμείται η παράγραφος 2δ
(μετά την 2ε) του άρθρου 11, ως εξής:
«στ) Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής
εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α΄101), όπως
κάθε φορά ισχύει. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την
έκδοσή τους».
15. Αντικαθίσταται η πρώτη υποπερίπτωση «-Ότι έχει
την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την
ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες
τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά, στην Ελλάδα, κατά
το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης ή επέκτασης κατά περίπτωση,» από:
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α) τις παραγράφους 1α, 2α και 3α του άρθρου 2,
β) την παράγραφο α του άρθρου 4
γ) την παράγραφο 2α του άρθρου 5
δ) την παράγραφο 2α του άρθρου 6
ε) την παράγραφο 2α του άρθρου 7
στ) την παράγραφο 3α του άρθρου 8
ζ) την παράγραφο 2α του άρθρου 9
η) την περίπτωση αα της παραγράφου 2α του άρθρου 10
θ) την παράγραφο 1α του άρθρου 12
ι) την παράγραφο 1α του άρθρου 13 και
ια) την παράγραφο 3α του άρθρου 14,
ως εξής: «- Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα
ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή,
επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από
την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών,»
16. Προστίθεται μία επιπλέον υποπερίπτωση: «- Ότι
επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματος του στο
έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην
τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται
στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της Άδειας
Οδήγησης»:
α) στις παραγράφους 1α, 2α και 3α του άρθρου 2
β) στην παράγραφο α του άρθρου 4
γ) στην παράγραφο 2α του άρθρου 5
δ) στην παράγραφο 2α του άρθρου 6
ε) στις παραγράφους 2α και 10α του άρθρου 7
στ) στην παράγραφο 3α του άρθρου 8
ζ) στην παράγραφο 2α του άρθρου 9
η) στην περίπτωση αα της παραγράφου 2α του άρθρου 10
θ) στην παράγραφο 2α του άρθρου 11
ι) στην παράγραφο 1α του άρθρου 12
ια) στην παράγραφο 1α του άρθρου 13 και
ιβ) στην παράγραφο 3α του άρθρου 14.
17. Αντικαθίσταται η περίπτωση «Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και
φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των
γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση, σύμφωνα με
το Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α΄101), όπως κάθε
φορά ισχύει. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον
κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοση τους»,
από:
α) τις παραγράφους 1δ και 3δ του άρθρου 2
β) την παράγραφο 3δ του άρθρου 8
γ) την παράγραφο 1στ του άρθρου 12
δ) την παράγραφο 1στ του άρθρου 13
ως εξής: «Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α΄101), όπως κάθε
φορά ισχύει. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον
κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους»..
18. Αντικαθίσταται η περίπτωση «Τρεις (3) πρόσφατες
φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές
προσκομίζονται στους γιατρούς» από:
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α) την παράγραφο 3ε του άρθρου 8
β) την παράγραφο 2η του άρθρου 11
γ) την παράγραφο 1ε του άρθρου 12
δ) την παράγραφο 1ε του άρθρου 13
ως εξής: «Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, η μία (1) από αυτές προσκομίζεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι
υπόλοιπες στους ιατρούς που διενεργούν την εξέταση»..
Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ
1. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 6
του άρθρου 21, ως εξής:
«Στις Διευθύνσεις ή Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών που δεν εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Επιλογής Εξεταστών,
εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης
4268/543/2014 (Β΄770) για όλα τα θέματα που θίγονται
στην απόφαση αυτή πλην αυτών που αφορούν στη λειτουργία του ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος
Επιλογής Εξεταστών».
2. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2
του άρθρου 22, ως εξής:
«Η θεωρητική εξέταση πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που προσκομίζεται το Δ.Ε.Ε. για προγραμματισμό στην αρμόδια
Υπηρεσία. Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη δύναται η θεωρητική εξέταση να πραγματοποιείται και πέρα των δεκαπέντε (15) ημερών από την
κατάθεση του Δ.Ε.Ε. για προγραμματισμό».
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 23,
ως εξής:
«3. Υποψήφιοι που είναι κωφοί και αγράμματοι εξετάζονται με το χρόνο που προβλέπεται στη διαδικασία της
παραγράφου 1 του παρόντος και με την παρουσία διερμηνέα κωφών, ο οποίος διαθέτει σχετική πιστοποίηση
που επιδεικνύει στην επιτροπή εξετάσεων και προσέρχεται με φροντίδα του ενδιαφερομένου. Ο διερμηνέας
εξηγεί τα σχήματα και το κείμενο που εμφανίζεται στην
οθόνη στη νοηματική γλώσσα και ο υποψήφιος επιλέγει
τη σωστή απάντηση».
4. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5
του άρθρου 23, ως εξής:
«Ο υποψήφιος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία μαζί
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται και
πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο
με μαθησιακή δυσκολία (όπως δυσλεξία), η οποία χορηγείται από Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο ή
από εξειδικευμένο ψυχίατρο»..
5. Προστίθεται περίπτωση (ε) στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24, ως εξής:
«ε) Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης εφόσον απαιτείται»
6. Αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7
του άρθρου 24: «Υποψήφιος που παρουσιάζεται την
προγραμματισμένη ημέρα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς χωρίς τα απαραίτητα για τον
έλεγχο της ταυτοπροσωπίας δικαιολογητικά ή χωρίς
τα τυχόν απαραίτητα ιατρικά βοηθήματα, όπως αυτά
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αναγράφονται Δ.Ε.Ε., ή χωρίς τον εκπαιδευτή του και το
εκπαιδευτικό όχημα θεωρείται μη προσελθών και προγραμματίζεται με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών
από αυτήν»., ως εξής:
«Υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη ημέρα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς χωρίς τα απαραίτητα για τον έλεγχο της
ταυτοπροσωπίας δικαιολογητικά ή χωρίς τα τυχόν
απαραίτητα ιατρικά βοηθήματα, όπως αυτά αναγράφονται Δ.Ε.Ε., δεν εξετάζεται και προγραμματίζεται με
την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από αυτήν.
Στη περίπτωση δε που υποψήφιος παρουσιάζεται την
προγραμματισμένη ημέρα για τη δοκιμασία προσόντων
και συμπεριφοράς χωρίς τον εκπαιδευτή του ή και το
εκπαιδευτικό όχημα θεωρείται μη προσελθών και προγραμματίζεται με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών
από αυτήν».
7. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 24, ως εξής:
«Ο προγραμματισμός του υποψηφίου οδηγού γίνεται με την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από
αυτήν».
8. Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 25, ως εξής:
«Στο Πιστοποιητικό Υγείας ή στο πρακτικό του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με
αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» αναγράφεται ότι ο υποψήφιος
κρίνεται ικανός, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτούμενες
προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας,
να οδηγεί διασκευασμένο όχημα, καθώς και το είδος των
διασκευών και με τη μορφή κωδικών σύμφωνα με τις
διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄101)
όπως ισχύει»..
9. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6
του άρθρου 26, ως εξής:
«6. Ημερομηνία έκδοσης του Δ.Ε.Ε. είναι εκείνη της
εκτύπωσης του, η οποία γίνεται το αργότερο εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης
της αίτησης και των δικαιολογητικών».
10. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29, ως εξής:
«Οι εξεταστές αποχωρούν από την ορισθείσα τοποθεσία έναρξης της εξέτασης μετά την παρέλευση τριάντα
(30) λεπτών της ώρας από την προκαθορισμένη ώρα
στην περίπτωση απουσίας είτε υποψηφίου είτε εκπαιδευτή».
Άρθρο 3
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
1. Αντικαθίσταται η δεύτερη φράση του πρώτου εδαφίου της «ΟΜΑΔΑΣ Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ,
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» του Παραρτήματος Ι:
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«Σφάλματα κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών της
Ομάδας Α που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. δεν
σημειώνονται ως σφάλματα στην Ομάδα Γ και δεν αποτελούν λόγο απόρριψης του υποψηφίου», ως εξής:
«Σφάλματα κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών της
Ομάδας Α, που περιλαμβάνονται στην Ομάδα Γ, δεν σημειώνονται και ως σφάλματα στην Ομάδα Γ».
2. Αντικαθίσταται η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου της «ΟΜΑΔΑΣ Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ,
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» του Παραρτήματος II:
«Σφάλματα κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών της
Ομάδας Α που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. δεν
σημειώνονται ως σφάλματα στην Ομάδα Γ και δεν αποτελούν λόγο απόρριψης του υποψηφίου», ως εξής:
«Σφάλματα κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών της
Ομάδας Α, που περιλαμβάνονται στην Ομάδα Γ, δεν σημειώνονται και ως σφάλματα στην Ομάδα Γ».
3. Προστίθεται ένας επιπλέον λόγος απόρριψης στο
τέλος της παραγράφου 2 «Οπισθοπορεία με στροφή»
της Ομάδας Α του Παραρτήματος II, ως εξής:
«·η μη χρησιμοποίηση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής
κατεύθυνσης περισσότερες από μία φορά».
4. Προστίθεται ένας επιπλέον λόγος απόρριψης στο
τέλος της παραγράφου 3 «Στάθμευση δεξιά ή αριστερά»
της Ομάδας Α του Παραρτήματος II, ως εξής:
«·η μη χρησιμοποίηση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής
κατεύθυνσης περισσότερες από μία φορά».
5. Διαγράφονται τα τρία πρώτα εδάφια της «ΟΜΑΔΑΣ
Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»
του Παραρτήματος III:
«Οι παρακάτω δοκιμασίες...της ζώνης ασφαλείας. Η μη
ορθή...του υποψηφίου. Τα σφάλματα σημειώνονται ως
σφάλματα της ΟΜΑΔΑΣ Γ».
6. Διαγράφεται η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του
Παραρτήματος V:
«ε) Στο κράνος του υποψηφίου οδηγού τοποθετείται
υποχρεωτικά η ένδειξη «L».
7. Αντικαθίσταται η πρώτη στήλη στη 10η «Διαδικασία/
Υπηρεσία» του Πίνακα του Παρατήματος VII, ως εξής:
«10. Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης».
Άρθρο 4
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 6 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02024611907170008*

