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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/ 49181 /0022
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/23501/0022/2006 (Φ.Ε.Κ.
727/Β΄) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 53 του
ν. 2721/1999 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του ν. 3205/2003, άρθρο 17, παραγρ. 4 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ……… και άλλες συνα−
φείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ.
90/Α΄) και 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65/Α΄) «Αξιο−
λόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως ισχύει
κάθε φορά.
4. Το άρθρο 17 παρ.4 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 253/29834/Β6/2006
(Φ.Ε.Κ. 1581/Β΄) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κα−

τόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου
Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 153/Β6/8104/2004
(Φ.Ε.Κ. 167/Β΄) υπουργικής απόφασης.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6/2007
(Φ.Ε.Κ. 272/Β΄) υπουργικής απόφασης.
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 253/128314/Β6/2002
(Φ.Ε.Κ. 1538/Β΄) υπουργικής απόφασης.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Φ.Ε.Κ.
232/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του
ν. 2129/1993 (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄).
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 252.25/Β6/200/2000
(Φ.Ε.Κ. 473/Β΄) υπουργικής απόφασης.
11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙ0Ε 1264 Β/2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/
Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ.
98/Α΄) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ
(6.463 €) περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και για
καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη.
Η δαπάνη των 6.463 € περίπου του οικονομικού έτους
2007 καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ ΚΑΕ 0515 ειδικού φορέα
19−170, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/23501/0022/2006 (Φ.Ε.Κ.
727/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 2/44795/0022/2006 ομοία, ως εξής:
Αντικαθιστούμε τους τίτλους:
1) Στο κεφάλαιο Α΄ και ειδικότερα:
α) της παρ.5, ως εξής:
5. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μαθημάτων κατεύ−
θυνσης ειδικών κατηγοριών (άρθρο 11, παράγρ. Α΄ της
υπ’ αριθμ. Φ.151/20049 /Β6/2007 Φ.Ε.Κ. 272/Β΄ υπουργικής
απόφασης).
β) Της παρ.6, ως εξής:
6. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημά−
των ειδικών κατηγοριών (άρθρο 11, παράγρ. Β΄ της υπ’
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αριθμ. Φ.151/20049 /Β6/2007 Φ.Ε.Κ. 272/Β΄ υπουργικής
απόφασης).
γ) Της παρ.16, ως εξής:
16. Επόπτες και Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων μα−
θημάτων κατεύθυνσης ειδικών κατηγοριών (άρθρο 12
της υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 Φ.Ε.Κ. 272/Β΄ υπουρ−
γικής απόφασης).
δ) Της παρ.20, ως εξής:
20. Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών κα−
τεύθυνσης και ειδικών μαθημάτων ειδικών κατηγοριών
(άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. Φ.151/20049 /Β6/2007 Φ.Ε.Κ.
272/Β΄ υπουργικής απόφασης).
ε) Της παρ.22, ως εξής:
22. Επιτροπές εξέτασης Φυσικώς αδυνάτων (άρθρο
27, παράγρ. 3 του π.δ. 60/2006 Φ.Ε.Κ. 65/Α΄ και των υπ’
αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 Φ.Ε.Κ. 1538/Β΄, άρθρο 5 της
Φ.153/Β6/8104/2004 Φ.Ε.Κ. 167/Β΄ και 151/20049/Β6/2007
Φ.Ε.Κ. 272/Β΄ υπουργικών αποφάσεων).
στ) Της παρ.24, ως εξής:
24. Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι για τη μεταφορά γραπτών
δοκιμίων ή αποκομμάτων γραπτών δοκιμίων (άρθρο 13,
παράγρ. 4 και 5 του π.δ. 60/2006 Φ.Ε.Κ. 65/Α΄ και των
υπ’ αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004 Φ.Ε.Κ. 167/Β΄, Φ.253/128314/
Β6/2002 Φ.Ε.Κ. 1538/Β΄ και Φ 151/20049 /Β6/2007 Φ.Ε.Κ.
272/Β΄ υπουργικών αποφάσεων) και,
ζ) Της παρ.25, ως εξής:
25. Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής
Δοκιμασίας (άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002
Φ.Ε.Κ. 1538/Β΄ υπουργικής απόφασης και άρθρο 15 της
υπ’ αριθμ. Φ 151/20049/Β6/2007 Φ.Ε.Κ. 272/Β΄ ομοίας).
2) Στο κεφάλαιο Β΄ και ειδικότερα:
α) Της παρ.2, ως εξής:
2. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητι−
κών της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του εξωτερι−
κού (άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. Φ 151/20049/Β6/2007 Φ.Ε.Κ.
272/Β΄ υπουργικής απόφασης)
β) της παρ.3, ως εξής:
3. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογη−
τικών της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών − αλλογενών
και αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρα−
τών μελών Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής (άρθρο 10 της
υπ’ αριθμ. Φ 151/20049/Β6/2007 Φ.Ε.Κ. 272/Β΄ υπουργικής
απόφασης) και
γ) της παρ.6, ως εξής:
6. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής ειδι−
κών κατηγοριών (άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. Φ 151/20049
/Β6/2007 Φ.Ε.Κ. 272/Β΄ υπουργικής απόφασης).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό
έτος 2006−2007.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/23501/0022/2006
(Φ.Ε.Κ. 727/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθμ. Υ4α/οικ. 117448
(2)
Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης του
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των νο−
σοκομείων του Ε.Σ.Υ..
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. Α΄37).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98) και το
γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της πα−
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Σε κάθε νοσοκομείο της χώρας με δυναμικότητα
πάνω από 200 κλίνες οργανώνεται και λειτουργεί αυ−
τοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) ως
διατομεακό τμήμα αυτού.
2. Το Τ.Ε.Π. λειτουργεί κατά τις ημέρες γενικής εφημε−
ρίας όλο το 24ωρο τις δε υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες
μόνο κατά το πρωινό ωράριο.
3. Στο Τ.Ε.Π. των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται
ιατρός με βαθμό Διευθυντή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.,
ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Πα−
θολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας − Φυμα−
τιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ, ή Γενικής
Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ−νοσοκομειακή περί−
θαλψη και διαχείριση − διοίκηση − συντονισμό του έργου
της εφημερίας.
4. Το Τ.Ε.Π. στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό που
υπηρετεί σε θέσεις που συστήνονται για το Τμήμα αυτό,
καθώς και από προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα τμή−
ματα του νοσοκομείου.
4.1 Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με ιατρικό προσωπικό
συνιστώνται: Μία (1) θέση Διευθυντή του κλάδου ιατρών
Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας − Φυμα−
τιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής
Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ−νοσοκομειακή περί−
θαλψη και διαχείριση − διοίκηση − συντονισμό του έργου
της εφημερίας, μία (1) θέση Επιμελητή Α, και μία (1)
θέση Επιμελητή Β του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότη−
τας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας
ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας − Φυματιολογίας ή
Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γε−
νικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ−νοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση − διοίκηση − συντονισμό του
έργου της εφημερίας.
4.2 Ο αριθμός των ιατρών που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π.
προσαυξάνεται με ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε
άλλα τμήματα του ίδιου νοσοκομείου ώστε η ελάχιστη
στελέχωση του Τ.Ε.Π. σε ιατρικό προσωπικό να είναι
ένας (1) Δ/ντής, δύο (2) Επ. Α και τέσσερις (4) Επ. Β. Με
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απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου ή του Δ.Σ. των
νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001
όπως ισχύει όπως ισχύει και γνώμη του Δ/ντή της Ιατρι−
κής Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότη−
τα σε κλίνες, τις ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου και τον
μέσο αριθμό των προσερχόμενων ασθενών, καθορίζεται
ο αριθμός των γιατρών που απαιτείται για την επιπλέον
στελέχωση του Τ.Ε.Π..
4.3 Μέχρι τη σύσταση και πλήρωση των θέσεων που
αναφέρονται στην παρ. 4.1 καθώς και για τη στελέχωση
του Τ.Ε.Π. με το ιατρικό προσωπικό που αναφέρεται
στην παρ. 4.2, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Για τη θέση προϊσταμένου Τ.Ε.Π. υποβάλλουν αίτη−
ση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα εντός δέκα (10)
ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του
Διοικητή ή του Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του
άρθ. 13 του ν. 2889/2001 όπως ισχύει, γιατροί Ε.Σ.Υ. με
βαθμό Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή. Το Επιστη−
μονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου καταρτίζει πίνακα
αξιολόγησης των υποψηφίων με κριτήρια:
α) την επιστημονική επάρκεια, η οποία τεκμηριώνεται
από το επιστημονικό και κλινικό έργο του υποψηφίου
β) τη διοικητική ικανότητα, η οποία τεκμηριώνεται
από προηγούμενη θητεία του σε θέσεις διοικητικής
ευθύνης
γ) την εμπειρία και γνώση του στην επείγουσα ια−
τρική, η οποία τεκμηριώνεται είτε από πιστοποιητικό
επάρκειας στην επείγουσα ιατρική είτε από τη θητεία
σε τμήματα επειγόντων περιστατικών της Ελλάδας ή
της αλλοδαπής ή από τη θητεία στο ΕΚΑΒ
δ) την εξειδίκευση σε ΜΕΘ.
Ο πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων υποβάλλεται
στο Διοικητή του νοσοκομείου ή στο Δ.Σ. των νοσο−
κομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001. Ο
Διοικητής του νοσοκομείου ή το Δ.Σ. των νοσοκομείων
της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001 όπως ισχύει με
απόφασή του τοποθετεί ως προϊστάμενο Τ.Ε.Π. έναν από
τους τρεις πρώτους στον πίνακα χωρίς να δεσμεύεται
από τη σειρά εγγραφής.
Εάν δεν υποβληθούν αιτήσεις μέσα στην αποκλειστική
προθεσμία των δέκα (10) ημερών, ο προϊστάμενος του
Τ.Ε.Π. ορίζεται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή
το Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του
ν. 2889/2001 όπως ισχύει μετά από εισήγηση του Διευ−
θυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Για τις λοιπές θέσεις ιατρικού προσωπικού τηρείται
η ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τον ορισμό του
προϊσταμένου.
Η θητεία των γιατρών που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π. είναι
για ένα (1) έτος η οποία δύναται να ανανεώνεται μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.4 Οι ιατροί του Τ.Ε.Π. μπορούν να καλούν για την
αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών, ιατρούς άλ−
λων ειδικοτήτων από τους εφημερεύοντες στα τμήματα,
οι οποίοι υποχρεούνται να προσέλθουν και να προσφέ−
ρουν τις υπηρεσίες τους στο Τ.Ε.Π.. Για το σκοπό αυτό
συντάσσεται από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσί−
ας, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Τμημάτων
μηνιαίος κατάλογος από τους εφημερεύοντες ιατρούς
των τμημάτων του νοσοκομείου που θα καλύπτουν τις
ανάγκες του Τ.Ε.Π..
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4.5 Η κάλυψη των αναγκών του Τ.Ε.Π. με μη ιατρικό
προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας γίνεται βάση μηνι−
αίου προγράμματος που καταρτίζεται από το Διευθυντή
της Ιατρικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Διευθυντή
του Τ.Ε.Π..
4.6 Στο Τ.Ε.Π. προΐσταται νοσηλευτής/τρια κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα νοσηλευτική η οποία τεκμηριώνεται από τη
θητεία σε μέχρι σήμερα λειτουργούντα τμήματα επει−
γόντων περιστατικών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, τη
θητεία σε ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδα Ανάνηψης της Ελλάδας ή
του εξωτερικού καθώς και την εκπαίδευση σε προγράμ−
ματα επείγουσας προ−νοσοκομειακής φροντίδας.
Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού που στελε−
χώνουν το Τ.Ε.Π. καθορίζεται ανάλογα με τη δυναμικό−
τητα σε κλίνες, τις ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου και
το μέσο αριθμό των προσερχόμενων ασθενών.
Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με προσωπικό της νοση−
λευτικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία
σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονά−
δα Ανάνηψης καθώς και η εκπαίδευση σε προγράμματα
επείγουσας προ−νοσοκομειακής φροντίδας.
4.7 Ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. σε συνεργασία με το
Διευθυντή της Διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκομείου
καθορίζει τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού που θα
καλύψει τις ανάγκες του Τ.Ε.Π. σε γραμματειακή υπο−
στήριξη καθώς και για την καθαριότητα και ασφάλεια
του χώρου.
5. Ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. έχει την ευθύνη λειτουρ−
γίας του Τ.Ε.Π. και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες διοικητι−
κές και επιστημονικές που απορρέουν από τη θέση του
ως προϊσταμένου τμήματος. Ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π.
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζει ως αναπληρωτή του
έναν ιατρό του Τ.Ε.Π. Αναπληρωτή Διευθυντή ή εάν δεν
υπάρχει έναν Επιμελητή Α΄.
Για τις ημέρες Γενικής Εφημερίας ο προϊστάμενος του
Τ.Ε.Π. ορίζει έναν Αναπληρωτή Δ/ντή ή ένα Επ. Α ως υπεύ−
θυνο εφημερίας. Μόνο σε περίπτωση που δεν υπηρετεί Επ.
Α ορίζει ως υπεύθυνο εφημερίας γιατρό με βαθμό Επ. Β.
6. Στο χώρο διαλογής, υποδέχονται τον ασθενή ει−
δικευμένοι ιατροί και νοσηλεύτριες και ανάλογα με τη
βαρύτητα της κατάστασής του τον κατευθύνουν στους
χώρους του Τ.Ε.Π.. Οι απειλητικές για τη ζωή και υπερ−
επείγουσες καταστάσεις αντιμετωπίζονται άμεσα στην
αίθουσα αναζωογόνησης. Οι ασθενείς με σοβαρά προ−
βλήματα αλλά σε σταθερή κατάσταση αντιμετωπίζονται
στους θαλάμους εξέτασης του Τ.Ε.Π..
Ο ασθενής δεν μετακινείται, αλλά αντιμετωπίζεται πά−
ντα στο χώρο του Τ.Ε.Π. όπου εξετάζεται και παρέχονται
οι απαραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και
στη συνέχεια εναλλακτικά είτε:
α. του χορηγούνται οδηγίες και θεραπευτική αγωγή
και ενημερώνεται εάν απαιτείται περαιτέρω παρακολού−
θησή του από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
β. οδηγείται σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας του Τ.Ε.Π.
για ολιγόωρη παραμονή και παρακολούθηση μετά την
οποία λαμβάνει οδηγίες και εξιτήριο ή εισάγεται στο
αναγκαίο για την περίπτωσή του τμήμα
γ. εισάγεται στο οικείο με την πάθησή του τμήμα
δ. διακομίζεται σε άλλο νοσοκομείο κατόπιν συνεν−
νόησης με τον προϊστάμενο του Τ.Ε.Π. ή τον υπεύθυνο
εφημερίας του άλλου νοσοκομείου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Τ.Ε.Π. συ−
ντάσσεται αναλυτικό σημείωμα που συνοδεύει το εισι−
τήριο του ασθενούς και υπογράφεται απαραιτήτως από
τον προϊστάμενο του Τ.Ε.Π. ή τον Αναπληρωτή του ή
τον υπεύθυνο εφημερίας.
Με ευθύνη του Διευθυντή του Τ.Ε.Π. καταγράφονται
σε ειδικό έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή τα στοι−
χεία των προσερχόμενων ασθενών, καθώς και η πορεία
εξέλιξης των.
7. Με ευθύνη του Διοικητή του νοσοκομείου, του Δι−
ευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και του προϊσταμένου
του Τ.Ε.Π. γίνεται η κατανομή των κρεβατιών μεταξύ
των επειγόντων περιστατικών και των τακτικών περι−
στατικών ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα
εισαγωγής των επειγόντων περιστατικών όσο και των
ευρισκομένων σε αναμονή νοσηλείας τακτικών ασθε−
νών.
Για την εισαγωγή επείγοντος περιστατικού στο νο−
σοκομείο το εισιτήριο εισαγωγής υπογράφεται από τον
προϊστάμενο του Τ.Ε.Π. ή τον αναπληρωτή του ή τον
υπεύθυνο εφημερίας.
8. Οι προϊστάμενοι των Τ.Ε.Π. ενημερώνουν το Συντο−
νιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ για τον αριθμό των κενών
νοσηλευτικών κλινών, τον αριθμό των κενών κλινών ΜΕΘ
και τον αριθμό των περιστατικών που υποδέχεται ώστε
να εκτιμάται η δυνατότητα ή μη άμεσης αντιμετώπισης
νέων περιστατικών.
Κατά τη μεταφορά του περιστατικού το Συντονιστικό
Κέντρο του ΕΚΑΒ ενημερώνει τον υπεύθυνο του Τ.Ε.Π.
του νοσοκομείου προς το οποίο κατευθύνεται το ασθε−
νοφόρο και παρέχει και τις σχετικές πληροφορίες ως
προς το περιστατικό.
Κάθε περιστατικό που διακομίζεται με το ΕΚΑΒ πρέ−
πει να παραλαμβάνεται ενυπόγραφα από τον Προϊστά−
μενο του Τ.Ε.Π. ή τον Αναπληρωτή του ή τον υπεύθυνο
εφημερίας.
9 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και καταργείται η υπ’ αριθμ. η Υ4α/οικ.
4472/2003 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και τρόπος
λειτουργίας του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών
(Τ.Ε.Π.) των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.» (32΄Β).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

γή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προ−
σέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με
τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων» όπως
τροποποιημένο ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού
για τη ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών του με
αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
β. Της υπ’ αριθμ. 64834/5491 (Φ.Ε.Κ. 1350/Β΄/7.11.2000)
κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της Ελ−
ληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
96/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 3.6.1996 “σχετικά με το
διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση συμβούλων
ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή με−
ταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων” και της οδηγίας
2000/18/ΕΚ της 17.4.2000 “για τις ελάχιστες απαιτήσεις
που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψηφίων συμ−
βούλων ασφαλείας”».
γ. Της υπ’ αριθμ. Φ4.2/18960/1446/01 (Φ.Ε.Κ. 778/Β΄) κοι−
νής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση του Ελληνικού
Δικαίου με την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης
Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφο−
ρές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε
με την οδηγία 96/87/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμ−
βρίου 1996 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο
της οδηγίας 96/49/ΕΚ και με την οδηγία 1999/48/ΕΚ
της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 για δεύτερη προ−
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ.»
όπως ισχύει.
δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας» (98/Α΄).
2. Την ανάγκη ρύθμισης των λεπτομερειών και των
διαδικασιών που αφορούν στην κατάρτιση, εξέταση,
χορήγηση, ανανέωση και επέκταση πιστοποιητικού Συμ−
βούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευ−
μάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης
Συμφωνίας ADR 2007.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2007

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοείται
ως:
α. «επικίνδυνα εμπορεύματα», τα εμπορεύματα που τα−
ξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ
π.δ. 104/1999 (113/Α΄) και της υπ’ αριθμ. Φ4.2/18960/1446/01
(Φ.Ε.Κ. 778/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύ−
ουν κάθε φορά, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθε−
σιών των κρατών μελών για την οδική και σιδηροδρομική
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αντίστοιχα.
β. «επιχείρηση», κάθε Φυσικό Πρόσωπο, ή Νομικό Πρό−
σωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, κάθε οργάνωση
ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα κερ−
δοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, καθώς και κάθε δημόσιος
οργανισμός είτε έχει ιδία νομική προσωπικότητα είτε
εξαρτάται από αρχή διαθέτουσα νομική προσωπικότητα,
στις δραστηριότητες του οποίου περιλαμβάνονται η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 52526/6904
(3)
Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, εξέτασης και χο−
ρήγησης πιστοποιητικού συμβούλων ασφαλούς με−
ταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 104/1999 (Φ.Ε.Κ. 113/Α΄/4.6.1999) «Προσαρμο−

Άρθρο 1
Ορισμοί

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευ−
μάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται
με τις εν λόγω μεταφορές.
γ. «Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)», κάθε πρόσωπο διοριζόμενο
από τον προϊστάμενο της επιχείρησης το οποίο κατέχει
πιστοποιητικό κατάρτισης που αναφέρεται στο άρθρο
2 της παρούσας απόφασης, επιφορτισμένο με τα καθή−
κοντα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ.
64834/5491/13.10.2000 κοινής υπουργικής απόφασης.
δ. «πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΜΕΕ»,
το πιστοποιητικό κοινοτικού τύπου, ονομαζόμενο στο
εξής «πιστοποιητικό» που κατέχει ο ΣΑΜΕΕ και εκδίδεται
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
ε. «εκπαιδευτικοί φορείς», οι φορείς που εξουσιοδοτού−
νται σύμφωνα με το άρθρο 3 να παρέχουν την κατάρτι−
ση που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
στ. «Επιτροπή Εξέτασης Συμβούλων Ασφαλούς Μετα−
φοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων», ονομαζόμενη στο
εξής «Επιτροπή», το όργανο που συγκροτείται σύμφωνα
με το άρθρο 6, για την εκτέλεση του έργου που περι−
γράφεται στο ίδιο άρθρο.
Άρθρο 2
Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΜΕΕ
1. Ο ΣΑΜΕΕ κατέχει πιστοποιητικό στο οποίο ανα−
γράφονται ρητά:
α. το μέσο της χερσαίας μεταφοράς:
1. οδική μεταφορά
2. σιδηροδρομική μεταφορά
β. οι κατηγορίες των επικίνδυνων εμπορευμάτων:
1. κλάση 1
2. κλάση 2
3. κλάση 7
4. κλάσεις: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9
5. κλάση 3, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών
UN 1202, 1203, 1223
για τις οποίες ισχύει.
2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια Υπη−
ρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας ο
ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του.
3. Το πιστοποιητικό χορηγείται σε άτομα που πληρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισοτίμου πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής της αλλο−
δαπής.
β. Είναι κάτοχοι κοινοτικής άδειας οδήγησης αυτοκί−
νητου οχήματος Β κατηγορίας.
γ. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδει−
ας εργασίας εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς.
δ. Έχουν παρακολουθήσει τον αναγκαίο κύκλο μαθη−
μάτων ειδικής κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 4.
ε. Έχουν περάσει με επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 7.
4. Το πιστοποιητικό ισχύει για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης. Η ισχύς του ανανεώ−
νεται για πενταετείς περιόδους αν ο κάτοχος κατά το
τελευταίο έτος πριν τη λήξη του επιτύχει σε εξετάσεις
ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 8. Η παρακολούθηση
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ανανεωτικού προγράμματος κατάρτισης είναι προαιρε−
τική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή
του ενδιαφερόμενου στις εξετάσεις ανανέωσης.
5. Το πιστοποιητικό έχει τη μορφή του υποδείγματος
στο παράρτημα III της υπ’ αριθμ. 64834/5491/13.10.2000
κοινής υπουργικής απόφασης και αναγνωρίζεται από
όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας ADR / RID
και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Εκπαιδευτικοί φορείς
1. Ως εκπαιδευτικοί φορείς ορίζονται:
α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Τεχνολογι−
κά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τεχνολογικής ή θετικής
κατεύθυνσης, για όλες τις κλάσεις πλην της 7 (ραδιε−
νεργά υλικά) όπως προβλέπεται σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 64834/5491/13.10.2000. Οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο με στοιχεία που
αναλύουν και τεκμηριώνουν τις ειδικές γνώσεις στα
θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (οδική
ή σιδηροδρομική), των Διεθνών Συμφωνιών και Οδηγιών
που καλύπτουν τις μεταφορές αυτές, τον τρόπο και τις
δυνατότητες παροχής σχετικής κατάρτισης.
Για την παραπάνω τεκμηρίωση δηλώνονται στοιχεία
όπως:
1. Ύπαρξη μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών σχε−
τικών με το αντικείμενο της μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων
2. Δημοσιεύσεις των μελών του Ιδρύματος σε έγκριτα
περιοδικά για θέματα επικίνδυνων εμπορευμάτων
3. Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχιακών
εργασιών σε θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευ−
μάτων ή επιμέρους ενότητες αυτών
4. Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύμα−
τος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εσωτερικού ή εξωτερικού
ή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών ή επαγγελματικών
οργανώσεων που χειρίζονται θέματα μεταφοράς επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων.
5. Διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με τις μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων
β. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για
την παροχή σχετικής κατάρτισης σε ότι αφορά τη μετα−
φορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά).
2. Το διδακτικό προσωπικό για την παροχή κατάρ−
τισης είναι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ με ειδικές γνώσεις
στα διδασκόμενα αντικείμενα μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων, οριζόμενοι από τους εκπαιδευτικούς
φορείς.
Άρθρο 4
Προγράμματα Κατάρτισης
1. Τα προγράμματα κατάρτισης με τους διδάσκοντες
ανά θεματική ενότητα ανακοινώνονται στις αρμόδιες
Δ/νσεις του ΥΜΕ οι οποίες έχουν την εποπτεία και τον
έλεγχο της κατάρτισης.
2. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, ανάλογα με το πιστοποιητι−
κό που επιθυμεί να αποκτήσει ή να επεκτείνει σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2, παρακολουθεί το αντίστοιχο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως καθορίζεται στις παρ. 4
και 5 του παρόντος άρθρου.
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3. Η ελάχιστη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτι−
σης καθορίζεται κατωτέρω σε διδακτικές ώρες. Η διδα−
κτική ώρα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά. Ο μέγιστος
αριθμός διδακτικών ωρών κατά τη διάρκεια μιας μέρας
δε μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8).
4. Το πρόγραμμα κατάρτισης για αρχική χορήγηση
πιστοποιητικού περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδοχικές
φάσεις:
α. τη βασική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δώ−
δεκα (12) ωρών
β. πρόσθετη εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων (4) του−
λάχιστον διδακτικών ωρών για κάθε μέσο μεταφοράς
(οδική /σιδηροδρομική μεταφορά)
γ. πρόσθετη εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) τουλάχιστον
διδακτικών ωρών για κάθε κατηγορία μεταφερόμενων
εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ−
θρου 2.
Ο υποψήφιος θεωρείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς
το ανωτέρω πρόγραμμα εφόσον οι συνολικές του απου−
σίες δεν υπερβαίνουν τις τρείς (3) ώρες. Σε αντίθετη
περίπτωση υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου
τη φάση ή τις φάσεις που διαπιστώθηκε υπέρβαση των
απουσιών.
5. Για την επέκταση πιστοποιητικού σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 9, ο ΣΑΜΕΕ παρακολουθεί μόνο
τη πρόσθετη εκπαίδευση που απαιτείται ανάλογα με
το είδος του πιστοποιητικού που επιθυμεί σύμφωνα με
τα (β) και (γ) της προηγούμενης παραγράφου χωρίς να
είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει εκ νέου το
πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης.
Ο υποψήφιος θεωρείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς
το παραπάνω πρόγραμμα εφόσον δεν πραγματοποιήσει
καμία απουσία, εκτός εάν η πρόσθετη εκπαίδευση που
παρακολουθεί ο υποψήφιος υπερβαίνει τις δέκα (10)
ώρες οπότε επιτρέπονται απουσίες έως δύο (2) ώρες.
Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να παρακολουθή−
σει εκ νέου την εκπαίδευση στην οποία διαπιστώθηκε
υπέρβαση των απουσιών.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών φορέων
Οι εκπαιδευτικοί φορείς υποχρεούνται:
1. Να διοργανώνουν προγράμματα, τηρώντας τη σειρά
υλοποίησης της παρ. 4 του άρθρου 4, σε ημερομηνίες
που να παρέχουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους
κλάσης 7 να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα ειδικής κα−
τάρτισης στην ΕΕΑΕ για τη συμμετοχή τους στις εξε−
τάσεις την ορισθείσα ημερομηνία.
2. Να τηρούν «Παρουσιολόγιο» στο οποίο καταγρά−
φονται:
α. Ο τίτλος του κάθε μαθήματος κατάρτισης σύμφωνα
με το πρόγραμμα
β. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης του
μαθήματος
γ. Το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντα, παραπλεύρως
του οποίου υπογράφει με την ολοκλήρωση της διδα−
σκαλίας
δ. Τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων παραπλεύ−
ρως των οποίων υπογράφουν αποδεικνύοντας την πα−
ρουσία τους κατά την ώρα της διδασκαλίας

Οι τυχόν απόντες σημειώνονται από τον διδάσκοντα,
το δε «Παρουσιολόγιο» αρχειοθετείται και φυλάσσεται
τουλάχιστον για μία διετία.
3. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρ−
τισης να υποβάλλουν στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΜΕ και
την Επιτροπή καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώ−
νυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, δ/νση
μονίμου κατοικίας, τίτλος σπουδών, αριθμός ισχύουσας
άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας) των υποψηφίων
που παρακολούθησαν επιτυχώς, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στο άρθρο 4, την εκπαίδευση καθώς και αυτών
που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες εξετάσεις εφόσον
δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμπεριληφθούν. Οι υποψή−
φιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά ανάλογα με το
πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν, το είδος
του πιστοποιητικού που επιθυμούν να αποκτήσουν, ξε−
χωριστά για αρχική εξέταση και επέκταση. Στην τελευ−
ταία περίπτωση οι καταστάσεις συμπληρώνονται με το
είδος του πιστοποιητικού που κατέχουν, τον αριθμό του,
την Υπηρεσία που το εξέδωσε και την ημερομηνία λήξης
του. Η υποβολή των προαναφερόμενων καταστάσεων
υπογεγραμμένων από τον υπεύθυνο του προγράμματος
γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν
την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
4. Να ενημερώνουν τους υποψηφίους για την ημέ−
ρα και την ώρα των εξετάσεων που αναφέρονται στα
επόμενα άρθρα.
Άρθρο 6
Συγκρότηση και έργο Επιτροπής Εξετάσεων
1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών συγκροτείται Διαρκής Επιτροπή Εξέτασης
Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπο−
ρευμάτων (στο εξής Επιτροπή) με θητεία δύο (2) ετών
και σκοπό τη διενέργεια των σχετικών εξετάσεων των
άρθρων 7 έως και 10.
Στην Επιτροπή μετέχουν:
α. Δύο υπάλληλοι από τη Γενική Δ/νση Μεταφορών
του ΥΜΕ με γνώσεις στα θέματα μεταφοράς επικίνδυ−
νων εμπορευμάτων
β. Τρείς εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών φορέων
γ. Ένας υπάλληλος του ΥΜΕ ως γραμματέας
Τα μέλη της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας
τους στην Επιτροπή δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν
ως εκπαιδευτές υποψηφίων ΣΑΜΕΕ.
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήμα−
τα για την εκπλήρωση του έργου της σε χώρο εντός
του ΥΜΕ.
2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α. Η διοργάνωση εξετάσεων αρχικής χορήγησης, ανα−
νέωσης και επέκτασης σε τακτά χρονικά διαστήματα,
τουλάχιστον τρείς φορές το έτος, σε χώρο εντός του
ΥΜΕ και η διενέργεια αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα
σε επόμενα άρθρα.
β. Ο καθορισμός των περιόδων διεξαγωγής των εξε−
τάσεων και η σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών
φορέων. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων κα−
θορίζονται μετά την υποβολή στην Επιτροπή των Κα−
ταστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 5 και των αιτήσεων
της παρ. 2 του άρθρου 8.
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γ. Η σύνταξη «Κατάστασης Εξετάσεων» με τα στοιχεία
των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
5, που δηλώνουν συμμετοχή στις εξετάσεις από όλους
τους φορείς εκπαίδευσης που υλοποιούν προγράμματα
κατάρτισης σε κάθε εξεταστική περίοδο καθώς και τους
κατόχους πιστοποιητικών που επιθυμούν την ανανέωση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8.
δ. Ο καθορισμός των θεμάτων εξέτασης την ημέρα
των εξετάσεων και η υπογραφή των φύλλων εξέτασης
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
ε. Η τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με ερω−
τήσεις που έχουν τεθεί στις εξετάσεις και η οποία στα−
διακώς επικαιροποιείται.
στ. Η διόρθωση και η βαθμολόγηση των γραπτών των
υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.
ζ. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων
για την ενημέρωση των υποψηφίων.
η. Η εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
εξέτασης κοινοποίηση των επιτυχόντων, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην παρούσα, μαζί με όλα τα απαραί−
τητα στοιχεία για την έκδοση, επέκταση και ανανέωση
των πιστοποιητικών των ΣΑΜΕΕ στις Υπηρεσίες της
παρ. 2 του άρθρου 2 και στις αρμόδιες Δ/νσεις του
ΥΜΕ.
θ. Η τήρηση αρχείου Εξετάσεων το οποίο η Επιτροπή
παραδίδει στην επόμενη μετά το πέρας της θητείας
της.
3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί πληροφορίες και στοι−
χεία από αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη διευ−
κόλυνση του έργου της καθώς και την υποστήριξη του
ΥΜΕ σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής.
4. Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής θα καθο−
ριστεί με κοινή απόφαση των Γεν. Γραμματέων Δημο−
σιονομικής Πολιτικής και Μεταφορών και Επικοινωνιών
και βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του
ν.δ. 638/1970, όπως ισχύει, του ΥΜΕ.
Άρθρο 7
Εξετάσεις Αρχικής Χορήγησης
1. Στόχος των εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί εάν οι
υποψήφιοι ΣΑΜΕΕ διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο
γνώσεων για να ασκούν τα καθήκοντα του Συμβού−
λου όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα Ι της
υπ’ αριθμ. 64834/5491/13.10.2000 υπουργικής απόφασης,
με σκοπό την απόκτηση του ανάλογου πιστοποιητικού
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και καλύπτουν
κατ’ ελάχιστον τα θέματα που περιγράφονται στο πα−
ράρτημα ΙΙ της προαναφερόμενης απόφασης.
2. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε τρεις φάσεις (Α, Β
και Γ) σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας. Ο
υποψήφιος θεωρείται ότι έχει περάσει με επιτυχία τις
εξετάσεις για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού εφό−
σον έχει επιτύχει στην Α φάση και σε μια τουλάχιστον
εξεταστική ενότητα της φάσης Β και μία της Γ (π.χ.
Βασική εκπαίδευση, Οδική μεταφορά και κλάση 2). Ο
υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στις εξετάσεις των
φάσεων Α, Β και Γ όταν συγκεντρώσει βαθμολογία του−
λάχιστον δεκαέξι (16) με άριστα το είκοσι (20) σε κάθε
φάση εξετάσεων ξεχωριστά. Κάθε υποψήφιος μπορεί
να συμμετέχει στις φάσεις Β και Γ εφόσον έχει κριθεί
επιτυχών στη φάση Α και Β αντίστοιχα.
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3. Οι εξετάσεις και των τριών φάσεων πρέπει να ολο−
κληρωθούν με επιτυχία εντός ενός έτους από την ημε−
ρομηνία πρώτης εξέτασης διαφορετικά ο υποψήφιος
παρακολουθεί εκ νέου πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευ−
σης.
4. Τα φύλλα εξέτασης αποτελούνται από αριθμό ερω−
τήσεων ανάπτυξης ή / και πολλαπλών επιλογών όπως
αυτός καθορίζεται παρακάτω. Όπου αναφέρονται πα−
ρακάτω ερωτήσεις ανάπτυξης, μπορούν να χρησιμο−
ποιηθούν ερωτήσεις τύπου πολλαπλών επιλογών. Δύο
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο φύλλο εξέτασης
ισοδυναμούν με μία ερώτηση ανάπτυξης.
5. Το φύλλο εξέτασης της Α φάσης περιλαμβάνει δέκα
(10) ερωτήσεις ανάπτυξης σε θέματα που καλύπτουν
κατ’ ελάχιστο:
α. Γενικά μέτρα πρόληψης και ασφάλειας (τη γνώση
των διαφόρων συνεπειών που μπορούν να προκύψουν
από ένα ατύχημα με επικίνδυνα εμπορεύματα, τη γνώση
των κυριότερων αιτιών ατυχήματος)
β. Την ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων
(διαδικασία ταξινόμησης των διαλυμάτων και μειγμά−
των, διάρθρωση της απαρίθμησης των ουσιών, κλάσεις
επικίνδυνων εμπορευμάτων και αρχές της ταξινόμησής
τους, η φύση των επικίνδυνων ουσιών και αντικειμένων,
φυσικοχημικές και τοξικολογικές ιδιότητες)
γ. Γενικές διατάξεις συσκευασίας, συμπεριλαμβανο−
μένων διατάξεων για δεξαμενές, δεξαμενές − εμπορευ−
ματοκιβώτια και βυτιοφόρα οχήματα κ.λπ.
δ. Σημάνσεις και ετικέτες κινδύνου
ε. Πληροφορίες στο έγγραφο μεταφοράς
στ. Χειρισμός και στοιβασία
ζ. Πληρώματα, επαγγελματική εκπαίδευση
η. Έγγραφα οχήματος και πιστοποιητικά μεταφοράς
θ. Γραπτές οδηγίες
ι. Απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό μεταφοράς.
Η διάρκεια εξέτασης της Α φάσης είναι εξήντα (60)
λεπτά.
6. Το φύλλο εξέτασης της Β φάσης περιλαμβάνει τέσ−
σερις (4) ερωτήσεις ανάπτυξης σε θέματα που σχε−
τίζονται με το μέσο μεταφοράς και καλύπτουν κατ’
ελάχιστο:
α. Τον τρόπο αποστολής και τους περιορισμούς στην
αποστολή (πλήρες φορτίο, μεταφορά φορτίων χύμα,
μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικό−
τητας για φορτία χύμα, μεταφορά σε εμπορευματοκιβώ−
τια, μεταφορά σε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες
δεξαμενές)
β. Μεταφορά επιβατών
γ. Διαχωρισμός των εμπορευμάτων
δ. Κανονισμοί και περιορισμοί κυκλοφορίας.
Προκειμένου για εξετάσεις και στις οδικές και στις
σιδηροδρομικές μεταφορές οι ερωτήσεις που περιλαμ−
βάνονται στο φύλλο εξέτασης είναι δύο (2) ανά μέσο
μεταφοράς. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι πραγματοποιούν
σε ξεχωριστό φύλλο εξέτασης και μία ανάλυση συγκε−
κριμένης περίπτωσης (case study) σχετικής με τα κα−
θήκοντα του ΣΑΜΕΕ του παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ.
64834/5491/13.10.2000. Στην περίπτωση επέκτασης σε
δεύτερο μέσο μεταφοράς ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται
σε ερωτηματολόγιο φύλλο εξέτασης που περιλαμβάνει
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τέσσερις (4) ερωτήσεις ανάπτυξης. Η συνολική διάρκεια
εξέτασης της Β φάσης είναι εξήντα (60) λεπτά.
7. Το φύλλο εξέτασης της Γ φάσης περιλαμβάνει
δώδεκα (12) ερωτήσεις ανάπτυξης, που εξειδικεύονται
στην κατηγορία των επικίνδυνων εμπορευμάτων στην
οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι, και καλύπτουν κατ’
ελάχιστο:
α. Απαγορεύσεις και προφυλάξεις σχετικά με τη μει−
κτή φόρτωση
β. Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων και
εξαιρέσεις ποσοτήτων
γ. Καθαρισμός και / ή εξαέρωση πριν τη φόρτωση και
μετά την εκφόρτωση
δ. Απαιτήσεις επίβλεψης (στάθμευση)
ε. Λειτουργικές εκκενώσεις ή απροσδόκητες διαρροές
μολυσματικών ουσιών.
Προκειμένου για εξετάσεις σε περισσότερες της μίας
κατηγορίας επικίνδυνων εμπορευμάτων οι ερωτήσεις
που τίθενται ανά κατηγορία ισοκατανέμονται κατά το
δυνατό.
Σε κάθε επέκταση σε πρόσθετη κατηγορία επικίν−
δυνων εμπορευμάτων τίθενται δώδεκα (12) ερωτήσεις
ανάπτυξης. Η διάρκεια της εξέτασης της Γ φάσης είναι
ογδόντα (80) λεπτά.
Άρθρο 8
Εξετάσεις Ανανέωσης
1. Σκοπός των εξετάσεων ανανέωσης είναι να διαπι−
στωθεί ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να διαθέτει το απαι−
τούμενο επίπεδο γνώσεων για την άσκηση των καθηκό−
ντων του ΣΑΜΕΕ όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι
της υπ’ αριθμ. 64834/5491/13.10.2000, είναι ενημερωμένος
για τις αναθεωρημένες διατάξεις της ADR / RID, τις νέες
τεχνικές και τα νέα υλικά που υπάρχουν αναφορικά με
τις μεταφορές αυτές.
2. Οι ενδιαφερόμενοι για ανανέωση των πιστοποιη−
τικών τους, υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτηση συμμε−
τοχής στις εξετάσεις του παρόντος άρθρου, δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των
εξετάσεων, δηλώνοντας όλα τα στοιχεία που αναφέ−
ρονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 καθώς και το είδος
του πιστοποιητικού που κατέχουν, τον αριθμό του, την
Υπηρεσία που το εξέδωσε και την ημερομηνία λήξης
του.
3. Οι εξετάσεις ανανέωσης διενεργούνται σε μία φάση
διάρκειας εκατό (100) λεπτών και στους υποψήφιους
τίθεται ένα φύλλο εξέτασης με ερωτήσεις ανάπτυξης
ή / και πολλαπλών επιλογών για τις οποίες ισχύουν τα
αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας.
Το φύλλο εξέτασης περιλαμβάνει συνολικά είκοσι (20)
ερωτήσεις από τις εξής ενότητες:
α. έξι (6) ερωτήσεις που καλύπτουν θέματα από την
ενότητα της βασικής εκπαίδευσης όπως αναφέρονται
στην παρ.2 του άρθρου 7 της παρούσας
β. δύο (2) ερωτήσεις που καλύπτουν θέματα από την
παρ. 3 του άρθρου 7 για το μέσο μεταφοράς (οδική
μεταφορά ή σιδηροδρομική) ή μία ερώτηση από την
ενότητα οδικής μεταφοράς και μία ερώτηση από την
ενότητα της σιδηροδρομικής μεταφοράς για την ανα−
νέωση πιστοποιητικού που ισχύει και για τα δύο μέσα
μεταφοράς
*02019001409070012*

γ. δώδεκα (12) ερωτήσεις στο σύνολο, που ισοκατα−
νέμονται κατά το δυνατό ανά κατηγορία επικίνδυνων
εμπορευμάτων στην οποία εξετάζονται.
4. Ο υποψήφιος στις εξετάσεις ανανέωσης θεωρείται
επιτυχών εφόσον συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχι−
στον δεκαέξι (16) με άριστα το είκοσι (20). Εφόσον ο
ενδιαφερόμενος δεν επιτύχει στις παραπάνω εξετάσεις
εντός του χρόνου που προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 2, παρακολουθεί εκ νέου μαθήματα αρχικής
κατάρτισης και υπόκειται σε εξετάσεις αρχικής χορή−
γησης.
Άρθρο 9
Επέκταση πιστοποιητικού
Κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού ενός μέσου μετα−
φοράς ή μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών επικίνδυνων
εμπορευμάτων μπορεί να επεκτείνει το πιστοποιητικό
του και σε πρόσθετο μέσο μεταφοράς ή σε πρόσθετες
κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων, εφόσον πα−
ρακολουθήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και συμμετάσχει σε σχετικές εξετάσεις, Β ή Γ φάσης
όπως στην αρχική χορήγηση. Έπειτα από επιτυχία στις
εξετάσεις αυτές, του χορηγείται νέο πιστοποιητικό αλλά
η ημερομηνία λήξης της ισχύος του παραμένει ως έχει
έως ότου ανανεώσει την ισχύ του.
Άρθρο 10
Διαδικασία εξετάσεων
1. Την ευθύνη ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων έχει
η Επιτροπή συνεπικουρούμενη από ομάδα Επιτηρητών
εφόσον ο αριθμός των εξεταζομένων στην αίθουσα
υπερβαίνει τους εξήντα (60). Στην περίπτωση αυτή
ορίζεται με απόφαση Γενικού Δ/ντή Μεταφορών ένας
επιτηρητής για κάθε είκοσι (20) εξεταζόμενους άνω των
εξήντα (60).
2. Οι υποψήφιοι για να τους επιτραπεί η συμμετοχή
στις εξετάσεις επιδεικνύουν στην Επιτροπή εισερχόμε−
νοι στο εξεταστικό κέντρο:
α. την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό
τους
β. την άδεια παραμονής ή την άδεια εργασίας τους
εφόσον είναι αλλοδαποί
γ. το ισχύον πιστοποιητικό τους εφόσον συμμετέχουν
σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης.
3. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν τα παρακάτω κα−
θήκοντα:
α. να ελέγχουν τα έγγραφα στοιχεία της παραπάνω
παραγράφου κατά την προσέλευση των εξεταζόμενων
τα οποία διασταυρώνουν σύμφωνα με τα όσα αναφέ−
ρονται στις καταστάσεις της παρ. 2γ του άρθρου 6
που διαθέτουν. Σε περίπτωση μη προσέλευσης υπο−
ψηφίων σημειώνουν δίπλα στο όνομα την ένδειξη «δεν
προσήλθε»
β. να υποδεικνύουν στους υποψηφίους τις θέσεις που
θα καταλάβουν στην αίθουσα
γ. να αναπαράγουν τα φύλλα εξέτασης σε τόσα φωτο−
αντίγραφα όσος είναι ο αριθμός των εξεταζομένων, να
μεριμνούν για τη διανομή των φωτοτυπημένων φύλλων
εξέτασης και να αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο
έναρξης και λήξης της εξέτασης
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δ. να εποπτεύουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσε−
ων, να ελέγχουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης προς
αποφυγή συνεργασίας μεταξύ των υποψηφίων και χρή−
ση γραπτών ή άλλων βοηθημάτων και ηλεκτρονικών
συσκευών πέραν αυτών που η Επιτροπή επιτρέπει
ε. κατά την παραλαβή των γραπτών, να ελέγχουν την
ορθή αναγραφή των στοιχείων των υποψηφίων τα οποία
καλύπτουν με την επικόλληση αδιαφανούς ταινίας.
4. Υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαμβάνεται
να αντιγράφει με οποιοδήποτε τρόπο ή να συνεργάζεται
με άλλον υποψήφιο θεωρείται ότι απερρίφθη και δεν
έχει δικαίωμα επανεξέτασης για την επόμενη εξετα−
στική περίοδο.
Άρθρο 11
Βαθμολόγηση των γραπτών
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α. Οι αναπάντητες ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να
διαγράφονται από την Επιτροπή
β. Ερωτήσεις στις οποίες σημειώνονται περισσότερες
από μία απαντήσεις
γ. Διαγραμμένες ή σβησμένες με οποιονδήποτε τρόπο
απαντήσεις
δ. Σήμανση απαντήσεων πολλαπλών επιλογών με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός του σταυρού (+) ή
χι (Χ).
Άρθρο 12
Εποπτεία και Έλεγχος
Η εποπτεία και ο έλεγχος των εξουσιοδοτημένων φο−
ρέων εκπαίδευσης ασκείται από το ΥΜΕ. Ο ορισμός του
φορέα εκπαίδευσης ανακαλείται με απόφαση του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών αν διαπιστωθεί ότι δεν
τηρούνται από αυτόν οι απαιτήσεις του άρθρου 3 και οι
υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.

Κατά τη βαθμολόγηση όλες οι ερωτήσεις ίδιου τύπου
(ανάπτυξης − πολλαπλών επιλογών) θεωρούνται ισο−
δύναμες. Κάθε ερώτηση ανάπτυξης ισοδυναμεί με δύο
Άρθρο 13
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Για τη βαθμολόγηση
Τελικές
διατάξεις
της Β φάσης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας της ανά−
Η παρ. 1 της υπ’ αριθμ. Φ102.3/46374/5081/16.7.2001
λυσης συγκεκριμένης περίπτωσης το 50%. Η διόρθωση
των γραπτών γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές της υπουργικής απόφασης όπου ορίζονται οι εκπαιδευτικοί
Επιτροπής οι οποίοι υπογράφουν τα φύλλα και εφόσον φορείς εξακολουθεί να ισχύει, οι δε υπόλοιπες διατάξεις
πρόκειται για ερωτήσεις ανάπτυξης θα λαμβάνεται ο μέ− αυτής καταργούνται.
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς
σος όρος των δύο βαθμολογιών σαν τελικός βαθμός.
Εκτός από τις λανθασμένα σημειωμένες απαντήσεις το περιεχόμενό της παρούσας απόφασης ή αφορά θέμα
θεωρούνται επίσης λάθος:
που ρυθμίζεται από αυτή, καταργείται.
Άρθρο 14
Παράρτημα
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αποτελεί το παράρτημα Ι, το οποίο έχει ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΟΜΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Φάσεις

Εξεταστικές ενότητες ανάλογα με την επιλογή του υποψηφίου

Α ΦΑΣΗ
(Διάρκειας
60 min)

Βασική

B ΦΑΣΗ
(Διάρκειας
60 min)

Οδική
Μεταφορά

Σιδηροδρομική
Μεταφορά

+

Γ ΦΑΣΗ
(Διάρκειας
80 min)

Κλάση 1

Κλάση 2

Κλάση 7

Ανάλυση περίπτωσης
Γενικές Χημικές Κλάσεις:
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και
9 (στερεά και υγρά)

Κλάση 3

Άρθρο 15
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησης της Επιτροπής που ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 6.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 14 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

