
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και επικαιροποίηση της άδειας Κέ-
ντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα με διακρι-
τικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΔΒΜ1- FUN 
2 LEARN», του αδειοδοτημένου φορέα «ΓΕΩΡΓΑ-
ΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ», λόγω επέκτασης και αναμόρ-
φωσης της υπάρχουσας δομής.

2 Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΚΑΛΑ 
ΑΝΝΑ - COMPUCENTURY - Κ.Δ.Β.Μ. 1» του αδειο-
δοτημένου φυσικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΓΙΟΚΑΛΑ ΑΝΝΑ», λόγω προσθήκης νέας δομής 
στη Θεσσαλονίκη.

3 Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των διατάξεων 
των υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 (Β 
’3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση 
υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλε-
τών και αυτοκινήτων» και οικ. 49625/7760/2014 
(Β’ 2428) «Εποπτεία και εξασφάλιση ποιότητας δο-
κιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Κ1/17426 (1) 
Τροποποίηση και επικαιροποίηση της άδειας Κέ-

ντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα με διακρι-

τικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΔΒΜ1- FUN 

2 LEARN», του αδειοδοτημένου φορέα «ΓΕΩΡΓΑ-

ΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ», λόγω επέκτασης και αναμόρ-

φωσης της υπάρχουσας δομής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-

μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α’/2-3-2011) 
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδι-
καιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων», παρ. 1 του άρθρου 3 «Κατάργηση αδι-
καιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής 
άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17-9-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τη με αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την 
μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».

5. Τη με αρ. 218502/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
του ν. 4093/2012».

6. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
άρθ. 4, παρ. 1.

8. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/2019) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
άρθ. 6, παρ. 2.

9. Τη με αρ. 122600/Γ1/2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/02-08-2019) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

10. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΔΒM1-
FUN 2 LEARN» με κωδικό 2100668, που εκδόθηκε με την 
απόφαση της 179/15-07-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με την 
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επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ», με την ενταγμένη 
στην άδεια κτιριακή δομή, όπως ισχύει.

11. Τη με αρ. πρωτ. K1/86600/30-05-2019 και K1/86586/ 
30-05-2019 αίτηση τροποποίησης και επικαιροποίησης 
του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

12. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην με αρ. 
πρωτ. ΔΑ/1292/24-01-2020 απόφασή του, της με αρ.390/ 
23-01-2020 συνεδρίασης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης επιπέδου Ένα, με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΔΒΜ1- FUN 2 LEARN» και κωδικό 2100668, 
λόγω επέκτασης και αναμόρφωσης της υφιστάμενης δο-
μής στη διεύθυνση Δ. ΒΕΡΕΛΗ 60 και ΠΛΑΠΟΥΤΑ, 16561, 
ΓΛΥΦΑΔΑ, με δυναμικότητα 48 άτομα ανά ώρα, χωρίς 
πρόσβαση ΑμεΑ.

Την επικαιροποίηση της ανωτέρω άδειας.
Η θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς 

τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέ-
ντρου Διά Βίου Μάθησης προσαρτάται στην παρούσα 
άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για 
την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

Ι

    Αρ. Κ1/17377  (2)
Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μά-

θησης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΚΑ-

ΛΑ ΑΝΝΑ - COMPUCENTURY - Κ.Δ.Β.Μ. 1» του 

αδειοδοτημένου φυσικού προσώπου με την επω-

νυμία «ΓΙΟΚΑΛΑ ΑΝΝΑ», λόγω προσθήκης νέας 

δομής στη Θεσσαλονίκη.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17-9-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τη με αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την 
μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».

4. Τη με αρ. 218502/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
του ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
άρθ. 4, παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/2019) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
άρθ. 6, παρ. 2.

8. Τη με αρ. 122600/Γ1/2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/02-08-2019) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

9. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα 
με διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΚΑΛΑ ΑΝΝΑ -COMPUCENTURY- 
Κ.Δ.Β.Μ. 1» με κωδικό 2101711, που εκδόθηκε με την 
απόφαση της 310/03-05-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με την 
επωνυμία «ΓΙΟΚΑΛΑ ΑΝΝΑ.».

10. Τη με αρ. πρωτ. K1/157676/09-10-2019 αίτηση τρο-
ποποίησης της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. του φυσικού προσώπου 
με την επωνυμία «ΓΙΟΚΑΛΑ ΑΝΝΑ.», με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά.

11. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπως διατυπώθηκε στην με 
αρ. πρωτ. ΔΑ/1292/24-01-2020 απόφασή του, της με αρ. 
390/23-01-2020 συνεδρίασης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης επιπέδου Ένα, με διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΚΑ-
ΛΑ ΑΝΝΑ - COMPUCENTURY - Κ.Δ.Β.Μ. 1», με κωδικό 
2101711, λόγω προσθήκης νέας δομής στη διεύθυνση, 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6, 56224, ΕΥΟΣΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
με δυναμικότητα 18 άτομα ανά ώρα, χωρίς πρόσβαση 
ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
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προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης, προσαρτάται στην άδεια του Ι.Ι.Ε.Κ., 
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την 
αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. Α3/1517/264 (3)
Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των διατάξεων 

των υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 

(Β ’3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και 

εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλά-

των, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» και οικ. 

49625/7760/2014 (Β’ 2428) «Εποπτεία και εξα-

σφάλιση ποιότητας δοκιμασιών προσόντων και 

συμπεριφοράς».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2696/1999 (Α’ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδι-

κής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει και ιδίως της παρ. 7 του 
άρθρου 94.

β. Του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
και ιδίως της παρ. 2β του άρθρου 11.

γ. Του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης».

δ. Του ν. 3230/2004 (Α’44) «Καθιέρωση συστήματος 
διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 10.

ε. Των άρθρων 11, 13, 15 και 43 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) 
«Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων 
οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης 
οχημάτων, άλλες διατάξεις για άδειες οδήγησης και λοι-
πές διατάξεις».

στ. Των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις».

ζ. Του ν. 4644/2019 (Α’ 197) «Κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 
της Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών 
οδήγησης».

η. Του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμ-
βρίου 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» και ιδίως των 
διατάξεων της παρ. 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV.

θ. 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 (Α’ 98).

ι. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».

ια. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ιβ. Του πδ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ιγ. Της αριθμ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 (Β’ 3058) 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφα-
λογιάννη».

2. Την ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης των 
ισχυουσών σήμερα διατάξεων που διέπουν τις διαδι-
κασίες χορήγησης και ανανέωσης αδειών οδήγησης 
αλλά και καθορισμού των λεπτομερειών υλοποίησης της 
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Δημοκρατίας της Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση 
των αδειών οδήγησης που κυρώθηκε με τις διατάξεις του 
ν. 4644/2019 (Α’ 197)

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Συμπλήρωση και επικαιροποίηση διατάξεων 
του Κεφαλαίου Α της υπουργικής απόφασης 
50984/7947/2013

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης άδειας οδήγη-
σης, ανανέωσης ή ανταλλαγής ή αφαίρεσης ή έκδοσης 
αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης που έχει εκδο-
θεί από κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή επιστροφής ελληνικής 
άδειας οδήγησης που έχει ανταλλαχθεί με αντίστοιχη 
κράτους - μέλους της Ε.Ε., απαιτείται έλεγχος μέσω του 
ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης (RESPER).».

2. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθενται παρ. 8, 9 και 
10, ως εξής:

«8. Στο πλαίσιο εφαρμογής της περίπτωσης β της παρ. 
2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), οι Διευθύνσεις 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στις οποίες κατατίθενται 
φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δι-
ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξα-
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κριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφο-
νται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των 
φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως 
προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των 
Υπηρεσιών ή των Φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. 
Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν συνεχεία κοινο-
ποιούνται στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

9. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 10 
του ν. 3230/2004 (Α ’ 44), οι Διευθύνσεις Μεταφορών και 
Επικοινωνιών διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε του-
λάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των υπευθύνων δηλώσεων 
των πολιτών που αιτούνται χορήγηση, επέκταση, αντί-
γραφο, ανανέωση, ανταλλαγή αδειών οδήγησης και κάθε 
άλλο σχετικό αίτημα, που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως 
προηγούμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία της 
μόνιμης κατοικίας του αιτούντα, με οποιοδήποτε πρόσφο-
ρο μέσο (όπως, με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον 
οικείο Δήμο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010 (Α ’ 87), με πρόσφατη φορολογική δήλωση, 
με πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού κοινής ωφέλειας), 
το δε αποδεικτικό διασταύρωσης της μόνιμης κατοικίας 
διατηρείται υποχρεωτικά στο φάκελο του αιτούντα. 

10. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο των 
παρ. 8 και 9 ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντί-
γραφα, δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν 
αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, η σχετική 
διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως.».

3. Μετά το τέλος του άρθρου 11 προστίθεται νέο άρ-
θρο 11A ως εξής:

Άρθρο 11A 
Ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης που 
εκδόθηκε από τη Δημοκρατία της Σερβίας σε 
αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης

1. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από τη 
Δημοκρατία της Σερβίας ισχύει στην ελληνική επικρά-
τεια μέχρι τη λήξη της νόμιμης παραμονής του κατόχου 
της στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
οικείες διατάξεις.

2. Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδο-
θεί από τη Δημοκρατία της Σερβίας, εφόσον αποκτήσει 
τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, δύναται, προκειμέ-
νου να οδηγεί στην ελληνική επικράτεια, να ζητήσει την 
ανταλλαγή της άδειας αυτής σε αντίστοιχης κατηγορίας 
ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική εξέταση και 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει 
την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 της παρούσας ηλικία.

Άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία 
της Σερβίας με ανταλλαγή άδειας οδήγησης άλλου κρά-
τους ή με βάση άλλο έγγραφο που τυχόν εκδίδεται από 
τις αρχές άλλου κράτους, δεν ανταλλάσσεται με ελληνική 
άδεια οδήγησης. Εξαιρείται άδεια οδήγησης που έχει 
εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Σερβίας και προέρχεται 
από ανταλλαγή άδειας οδήγησης κράτους - μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου.

3. Για την ανταλλαγή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
του τόπου κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2690/1999, 
με την οποία δηλώνει:

• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι η εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Σερβίας 

άδεια οδήγησης είναι σε ισχύ,
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελλη-

νικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν 
του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή,

• Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματος 
του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθε-
ται στην τήρηση της στο αρχείο αδειών οδήγησης του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία κα-
ταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου 
της άδειας οδήγησης.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύ-
οντος διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας, κατά 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2 της 
παρούσας. 

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των 
κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παρά-
γραφο 1γ του άρθρου 2 της παρούσας. 

δ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας εκδοθείσας από τη 
Δημοκρατία της Σερβίας άδειας οδήγησης με επίδειξη 
της πρωτότυπης άδειας οδήγησης. 

ε) 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 (A’ 101). Τα προαναφε-
ρόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την 
αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου 
από την έκδοσή τους. 

στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με 
το υπόδειγμα στο Παράρτημα της κοινής υπουργικής 
απόφασης 18623/2372/2008 (Β’ 1697). 

ζ) Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύ-
που διαβατηρίου, εκ των οποίων, η μία (1) προσκομίζε-
ται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι 
υπόλοιπες στους ιατρούς που διενεργούν την εξέταση. 

η) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για τη δα-
πάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης (όπως 
εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI). 

θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρ-
τοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως 
αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο συνημ-
μένο Παράρτημα VI). 

ι) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την 
εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμ-
φανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

4. Αν η εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Σερβίας 
άδεια οδήγησης χάθηκε ή κλάπηκε, εφθάρη ή αλλοιώ-
θηκε σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος 
της, απαιτείται πλέον των παραπάνω, επίσημο έγγραφο 
της αρχής που την εξέδωσε, στο οποίο περιέχονται όλα 
τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαι-
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ώνεται ότι η άδεια αυτή είναι σε ισχύ και δεν κρατείται 
από οποιαδήποτε αρχή της Δημοκρατίας της Σερβίας 
για οποιαδήποτε αιτία. Το έγγραφο αυτό, στην αγγλική 
γλώσσα, ζητείται από την αρμόδια Διεύθυνση Μετα-
φορών και Επικοινωνιών μέσω της διπλωματικής ή της 
προξενικής αποστολής.

5. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού 
ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται 
οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο 
ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, βάσει 
των τεχνικών πινάκων ισοδυναμιών του Παραρτήματος II 
της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Δημοκρατίας της Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση 
των αδειών οδήγησης που κυρώθηκε με το ν. 4644/2019 
(Α’ 197). Εφόσον το κρίνει απαιτητό, η Διεύθυνση Μετα-
φορών και Επικοινωνιών δύναται να ζητήσει από την 
αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Σερβίας, μέσω της 
διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής, να της παρά-
σχει πληροφορίες σχετικά με τη γνησιότητα και εγκυρό-
τητα της άδειας οδήγησης και τα δεδομένα που περιέχει 
αυτή. Επίσης, δύναται να ζητήσει και μετάφραση στην 
αγγλική γλώσσα της εκδοθείσας από τη Δημοκρατία της 
Σερβίας άδειας οδήγησης, εφόσον κατά την αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι 
απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ανταλλαγή της.

Στη χορηγούμενη ελληνική άδεια οδήγησης καταχω-
ρίζονται οι απαραίτητοι κωδικοί αριθμοί, σύμφωνα με 
όσα αναγράφονται στο Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 
(Α ’ 101).»

6. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά τη 
χορήγηση των ελληνικών αδειών οδήγησης παραλαμβά-
νει τις προς ανταλλαγή εκδοθείσες από τη Δημοκρατία 
της Σερβίας άδειες οδήγησης και τις επιστρέφει στην 
αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Σερβίας, μέσω της 
διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής της Δημο-
κρατίας της Σερβίας στη χώρα μας, μαζί με κατάλογο 
των εν λόγω αδειών οδήγησης.

7. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που 
παραλαμβάνει ελληνική άδεια οδήγησης η οποία έχει 
ανταλλαχθεί με εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Σερ-
βίας άδεια οδήγησης, κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή της 
Δημοκρατίας της Σερβίας τυχούσες υφιστάμενες παρα-
τυπίες σχετικές με την εγκυρότητα και τα δεδομένα που 
περιέχει.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κά-

τοχος οποιασδήποτε άδειας οδήγησης, την παραδίδει 
υποχρεωτικά κατά την παραλαβή της νέας άδειας. Σε 
περίπτωση που η κατεχόμενη άδεια είναι ελληνική, αυτή 
παραδίδεται εφόσον περιλαμβάνει μία (1) τουλάχιστον 
κατηγορία σε ισχύ. Η ελληνική άδεια ακυρώνεται και 
φυλάσσεται στον φάκελο του υποψηφίου ενώ η ξένη 
άδεια, είτε προέρχεται από χώρα της Ε.Ε. είτε εκτός, απο-
στέλλεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσής της με 
σχετική ενημέρωση».

5. Στο τέλος του άρθρου 17 προστίθεται νέα παρ. 4, 
ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει 
αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για οποιαδή-

ποτε διοικητική διαδικασία της παρούσας απόφασης και 
ακολούθως, σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της 
αιτήσεως, απωλέσει ή του κλαπεί η κατεχόμενη ισχύου-
σα άδεια οδήγησης, εφόσον το επιθυμεί, συνεχίζεται και 
ολοκληρώνεται η ίδια διοικητική διαδικασία και χορηγεί-
ται νέο έντυπο άδειας οδήγησης στο πλαίσιο της ίδιας 
διαδικασίας και όχι αντίγραφο λόγω απώλειας ή κλοπής.

Στο νέο έντυπο δεν καταχωρίζεται ο κωδικός αριθμός 
71, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδά-
φιο της παρ. 4 του άρθρου 9 της παρούσας.

Για την παραλαβή του νέου εντύπου, ο ενδιαφερό-
μενος:

• Υποβάλλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται ότι, η άδεια χάθηκε ή εκλάπη και δεν κρατεί-
ται από οποιαδήποτε αρχή για οποιοδήποτε λόγο.

• Πέραν του καταβληθέντος, με την αρχική αίτηση απο-
δεικτικού καταβολής του προβλεπόμενου ποσού για την 
εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης, το οποίο 
δεν καταβάλλεται εκ νέου, καταβάλλει αποδεικτικό κα-
ταβολής παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ 
Τ.Σ.Α., καθώς και αποδεικτικό καταβολής του προβλεπό-
μενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της 
άδειας οδήγησης.».

Άρθρο 2 
Συμπλήρωση διατάξεων του Κεφαλαίου Β της 
υπουργικής απόφασης 50984/7947/2013

Στο τέλος του άρθρου 20 προστίθεται νέα παρ. 13, 
ως εξής:

«13. Υποψήφιος για την απόκτηση άδειας οδήγησης 
κατηγορίας AM ή A1 ή Α2 ή Α ή Β που έχει ξεκινήσει την 
παρακολούθηση μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης 
σε αντίστοιχης κατηγορίας εκπαιδευτικό όχημα με πο-
δόπληκτρο/χειρομοχλό συμπλέκτη, δύναται εφόσον το 
επιθυμεί, να ολοκληρώσει την πρακτική εκπαίδευση σε 
όχημα χωρίς ποδόπληκτρο/χειρομοχλό συμπλέκτη ή 
και το αντίστροφο. Πριν την υπόψη διαφοροποίηση, με 
ευθύνη της Σχολής Οδηγών, ενημερώνεται η αρμόδια 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία απαραί-
τητα προβαίνει στη διόρθωση της σχετικής αναγραφής 
(αναγραφή του κωδικού «78» ή άρση της αναγραφής) 
στο Δ.Ε.Ε.

Προκειμένου να προγραμματιστεί για τη δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς, ο υποψήφιος απαιτείται 
να έχει παρακολουθήσει με το νέο όχημα τουλάχιστον 
το ήμισυ (ή με στρογγυλοποίηση στο μεγαλύτερο πλησι-
έστερο ακέραιο) του αναφερόμενου στις παρ. 2, 3, 4 και 5 
για την αντίστοιχη κατηγορία ελάχιστου αριθμού μαθη-
μάτων και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 
διενεργείται απαραίτητα με ομοίου τύπου εκπαιδευτικό 
όχημα.».

Άρθρο 3 
Συμπλήρωση και επικαιροποίηση διατάξεων 
του Κεφαλαίου Γ της υπουργικής απόφασης 
50984/7947/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μέλη των επιτροπών επιτήρησης της θεωρη-

τικής εξέτασης, είναι υπάλληλοι των Υπηρεσιών της 
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οικείας περιφερειακής ενότητας των κατηγοριών ΠΕ, 
TE και ΔΕ και ορίζονται με απόφαση του οικείου Περι-
φερειάρχη. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται πίνακας με 
τα στοιχεία των μελών των επιτροπών επιτήρησης της 
θεωρητικής εξέτασης.

Η επιτροπή επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης απο-
τελείται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη ανά αίθουσα, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 τη ς παρούσας.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο έργο των δοκιμασιών προσόντων και συμπε-

ριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών συμμετέ-
χουν οι αναφερόμενοι στην παρ. 3 του άρθρου 1 του 
ν. 4625/2019 (Α’ 139), οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες απαι-
τήσεις του Παραρτήματος IV του π.δ. 51/2012 (Α  101).

Οι συμμετέχοντες στο έργο των δοκιμασιών προσό-
ντων και συμπεριφοράς, είναι υπάλληλοι των κατηγορι-
ών ΠΕ, TE και ΔΕ και ορίζονται με απόφαση του οικείου 
Περιφερειάρχη.».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη δεν συμ-

μετέχουν στις επιτροπές επιτήρησης των θεωρητικών 
εξετάσεων καθώς και στις επιτροπές δοκιμασιών προ-
σόντων και συμπεριφοράς, υπάλληλοι που δεν πληρούν 
το σύνολο των απαιτούμενων προϋποθέσεων.».

4. Η παρ. 11 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Υπάλληλος δεν συμμετέχει σε επιτροπή επιτήρησης 

θεωρητικής εξέτασης καθώς και σε επιτροπή δοκιμασί-
ας προσόντων και συμπεριφοράς, στην οποία εξετάζεται 
σύζυγος ή συγγενής του μέχρι και Γ’ βαθμού. Η ίδια απα-
γόρευση ισχύει και στην περίπτωση που υπάλληλος είναι 
σύζυγος ή έχει βαθμό συγγένειας μέχρι Γ’ βαθμού με πα-
ριστάμενο εκπαιδευτή, ιδιοκτήτη, μέτοχο, εταίρο, ή εργα-
ζόμενο Σχολής Οδηγών στην οποία εκπαιδεύτηκε ο προς 
εξέταση υποψήφιος οδηγός ή οδηγός. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ένα από τα παραπάνω κωλύματα η εξέταση 
δεν πραγματοποιείται και ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός 
προγραμματίζεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο.».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Η θεωρητική εξέταση διενεργείται με τη χρήση του 
Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης 
Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.), ενώπιον της επιτρο-
πής επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης που προβλέ-
πεται στο άρθρο 21 και πραγματοποιείται ως εξής:».

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 4 του 
άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

«Την ημέρα των εξετάσεων, ο Προϊστάμενος της οι-
κείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζει 
τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους, ως επιτροπή επιτήρη-
σης της θεωρητικής εξέτασης.».

7. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 4 
του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι καταστάσεις αυτές επισυνάπτονται στο συγκε-
ντρωτικό πρακτικό εξέτασης το οποίο φέρει την υπο-
γραφή των μελών της επιτροπής επιτήρησης της θεω-
ρητικής εξέτασης.».

8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ. 4 του 
άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα των εξετά-
σεων, την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο Δ.Ε.Ε. 
και απευθύνεται στα μέλη της επιτροπής επιτήρησης 
της θεωρητικής εξέτασης με το Δ.Ε.Ε. και την ταυτότητα 
του ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας 
αστυνομικής αρχής ή το διαβατήριο του, ή και εφόσον 
είναι Έλληνας πολίτης την άδεια οδήγησης ή το ατομικό 
βιβλιάριο υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και 
καταλαμβάνει τη θέση του.».

9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 23 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Υποψήφιοι που είναι κωφοί εξετάζονται με το χρόνο 
που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος. Εφόσον 
είναι και αγράμματοι εξετάζονται και με την παρουσία 
διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή χειλεοα-
νάγνωσης, ο οποίος διαθέτει σχετική πιστοποίηση που 
επιδεικνύει στα μέλη της επιτροπής επιτήρησης της θε-
ωρητικής εξέτασης και προσέρχεται με μέριμνα του εν-
διαφερομένου. Ο διερμηνέας μεταφράζει στην ελληνική 
νοηματική γλώσσα ή επικοινωνεί μέσω χειλεοανάγνω-
σης τα σχήματα και το κείμενο που εμφανίζονται στην 
οθόνη και ο υποψήφιος επιλέγει τη σωστή απάντηση».

10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Ο υποψήφιος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία μαζί 
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται και 
ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή 
δυσκολία (όπως δυσλεξία), η οποία χορηγείται από Κρα-
τικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο ή από εξειδικευμένο 
ψυχίατρο.»

11. Η παρ. 13 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί, κατά τη διάρκεια 

της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, πρέπει 
να αντιλαμβάνονται τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις 
της επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συ-
μπεριφοράς επιτρέπεται η χρήση διερμηνέα σε οποιαδή-
ποτε γλώσσα επιλέγει ο εξεταζόμενος, συμπεριλαμβανο-
μένου και διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή 
χειλεοανάγνωσης, η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον ίδιο. 
Στην υποβληθείσα στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών 
και Επικοινωνιών αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για χορή-
γηση άδειας οδήγησης δηλώνεται από τον υποψήφιο 
οδηγό ή οδηγό ότι θα συμμετάσχει στη δοκιμασία προ-
σόντων και συμπεριφοράς υπό την παρουσία διερμηνέα, 
κάτι που αναγράφεται από την Υπηρεσία στο Δ.Ε.Ε. Ο 
διερμηνέας προσέρχεται στο χώρο της δοκιμασίας προ-
σόντων και συμπεριφοράς με μέριμνα του εξεταζόμενου 
και διαθέτει σχετική πιστοποίηση που επιδεικνύει στον 
εξεταστή ο οποίος σημειώνει σχετική παρατήρηση και 
τα στοιχεία του διερμηνέα στο Δ.Ε.Ε. και στο Πρακτικό 
δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του εξεταστή με 
τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό στην ελληνική ή άλλη 
γλώσσα και εφόσον ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός δεν 
έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να έχει προ-
σέλθει μαζί του πιστοποιημένος διερμηνέας, ο εξεταστής 
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διακόπτει την εξέταση και σημειώνει στο Τμήμα II του 
Δ.Ε.Ε. και στο Πρακτικό δοκιμασίας προσόντων και συ-
μπεριφοράς «Απόρριψη λόγω αδυναμίας εξέτασης του 
υποψηφίου».».

12. Η παρ. 7 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κωφοί, 

η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται 
ως ακολούθως:

Προεπιλέγεται, από τον Α εξεταστή, μια συγκεκριμένη 
διαδρομή, ενημερώνεται ο υποψήφιος για τη διαδρομή 
αυτή και την πραγματοποιεί. Στο τέλος της διαδρομής 
και εφόσον ο υποψήφιος απορρίπτεται, ο Α εξεταστής 
τον ενημερώνει για τα σφάλματα, βάσει των οποίων 
απορρίφθηκε.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος, της ενη-
μέρωσης του υποψηφίου για τη διαδρομή στην οποία 
θα διενεργηθεί η πορεία και στο τέλος της δοκιμασίας 
παρίσταται, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, διερμηνέας ελ-
ληνικής νοηματικής γλώσσας ή χειλεοανάγνωσης.».

13. Η παρ. 6 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ειδικά για τους υποψήφιους οι οποίοι είναι κωφοί, 

η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς στις κατη-
γορίες Β και BE, στις οποίες δύνανται να συμμετάσχουν, 
διενεργείται εφαρμόζοντας αναλογικά τα οριζόμενα 
στην παρ. 7 του άρθρου 27 της παρούσας.».

14. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 29 προστίθεται 
νέα περίπτωση ι ως εξής:

«ι) Καταχωρεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
3 της υπουργικής απόφασης οικ. 49625/7760/2014 
(Β’ 2428), στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής 
Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπε-
ριφοράς (ΜΗΣΚΑ) τα στοιχεία από το Πρακτικό δοκιμα-
σίας προσόντων και συμπεριφοράς, υπό την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η 
της παρούσας παραγράφου».

15. Στο τέλος του άρθρου 29 προστίθεται νέα παρ. 9 
ως εξής:

«9. Εφόσον οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προβλέ-
πουν τη διενέργεια της δοκιμασίας προσόντων και συ-
μπεριφοράς με την παρουσία ενός (1) εξεταστή, όπου 
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά 
σε δύο (2) εξεταστές, ήτοι, εξεταστή Α και εξεταστή Β, 
νοείται ότι, οι υποχρεώσεις και αρμοδιότητες αυτών πε-
ριέρχονται στον ένα εξεταστή.».

Άρθρο 4 
Επικαιροποίηση διατάξεων της υπουργικής 
απόφασης οικ. 49625/7760/2014 (Β’ 2428)

Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δικαίωμα καταχώρησης στοιχείων στο ΜΗΣΚΑ 

έχουν οι υπάλληλοι - εξεταστές που συμμετέχουν στις 
δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς. Οι υπάλλη-
λοι- εξεταστές οφείλουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα 
μετά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς να 
καταχωρούν στο ΜΗΣΚΑ, με υπευθυνότητα και φερεγ-
γυότητα, τα στοιχεία από το Πρακτικό δοκιμασίας προ-
σόντων και συμπεριφοράς τα οποία έχουν συμπληρώσει 
κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.».

Άρθρο 5 
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 10 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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