
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

2 Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

3 Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».

4 Έγκριση ανάθεσης της διαδικασίας σύναψης 
προγραμματικών συμβάσεων, δυνάμει του τρί-
του εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 180 
του ν. 4412/2016, στην Ε.Υ.Δ.Ε./ΚΣΣΥ της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών.

5 Συμπλήρωση και τροποποίηση της 50984/7947/
22-11-2013 (Β΄3056) υπουργικής απόφασης 
«Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υπο-
ψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών 
και αυτοκινήτων».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην διόρθωση σφάλ-
ματος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3482/τ.Β΄/
21-8-2018.

7 Διόρθωση σφάλματος στην 29276/18.07.2018 
απόφαση του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/21.08.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

 1. Με την Φ.894/43/923571/Σ.1985/24 -8-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις:

α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’185) όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 
32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α (Α’ 287) και των άρθρων 
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.

β. Του 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄116).

γ. Του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 (Α΄1 10) γίνονται 
αποδεκτές οι παρακάτω δωρεές προς το Ελληνικό Δη-
μόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού):

α. Της εταιρείας «Τορωναίος Κόλπος Ανώνυμη Τουρι-
στική Εταιρία», η οποία συνίσταται σε κινητά υλικά (έπι-
πλα και λοιπός εξοπλισμός), συνολικής αξίας μικρότερης 
των χιλίων (1.000,00 €) ευρώ.

β. Του ιδιώτη Χρήστου Καριστιάνη η οποία συνίσταται 
σε υλικά, συνολικής αξίας τετρακοσίων έξι (406,00 €) 
ευρώ.

γ. Της εταιρείας «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία 
συνίσταται σε δικύαλο νυχτερινής παρατήρησης ΝΥΧ 
16, συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) ευρώ. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ   

Ι

(2) 
Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

 1. Με την Φ.894/44/923584/Σ.1987/24-8-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις:

α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’185) όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 
32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α (Α’ 287) και των άρθρων 
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα..

β. Του 73/2015 π.δ «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄116).

γ. Του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 (Α΄1 10) γίνονται 
αποδεκτές οι παρακάτω δωρεές προς το Ελληνικό Δη-
μόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού):

α. Του Υπολοχαγού (ΦΤΧ) Χιλέλλη Σαράντη, η οποία 
συνίσταται σε επισκευασμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
συνολικής αξίας 4.150 €.

β. Του ιδιώτη Παπαλεξανδρή Χρήστου, η οποία συνί-
σταται σε ένα «κριό» (συσκευή διάνοιξης θυρών), συνο-
λικής αξίας 1.200 €

γ. Του Ομίλου FOURLIS και IKEA, η οποία συνίσταται 
σε κινητά (έπιπλα και αντικείμενα) για την πλήρη δια-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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μόρφωση του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Θεσσαλο-
νίκης και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κομοτηνής αξίας 
10.000 € για τον κάθε σταθμό, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος «ΣΤΑΘΜΟΙ ΧΑΡΑΣ». 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 140565/K1 (3)
Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 

«Ι.Ι.Ε.Κ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/

21-09-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθη-
καν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-
11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016–Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 
44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α’/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

6. Την 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων».

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α’/3-8-2018) 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου.

 9. Την αριθμ. 114681/Κ1/13-7-2016 (ΦΕΚ 2340/Β΄/
28-7-2016) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».

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

Την αυτοδίκαιη ανάκληση της αριθμ. 114681/Κ1/
13-7-2016 (ΦΕΚ 2340/Β΄/28-7-2016) άδειας Ιδιωτικού Ιν-

στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό 
τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» του νομικού 
προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗ-
ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ», λόγω μη λειτουργίας του επί δύο συνεχή έτη 
από την ημερομηνία αδειοδότησης του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. ΓΔΣΥ/ οικ18114 (4)
Έγκριση ανάθεσης της διαδικασίας σύναψης 

προγραμματικών συμβάσεων, δυνάμει του τρί-

του εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 180 

του ν. 4412/2016, στην Ε.Υ.Δ.Ε./ΚΣΣΥ της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-

μών και Μεταφορών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98Α’) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4320/2015 
(ΦΕΚ 29Α) και ισχύει.

2. Του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 
(ΦΕΚ Α/114/22.9.2015) περί ανασύστασης του Υπουργεί-
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

3. Του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ Α/
208/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Δια κυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων».

4. Του π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με 
αριθμ. Δ16α/04/773/29-11-1990 περί «Εξαίρεσης διοικη-
τικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών».

6. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8.8.2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

8. Του π.δ. 123/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 151 Α’).
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9. Της οικ. 268/29-05-2017 απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών (1911 Β) « Μεταβίβαση δικαι-
ώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού, 
κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδο-
μών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊστα-
μένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του 
Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 180 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
μπορεί να ανατίθεται η διαδικασία σύναψης έργου σε 
οποιοδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική 
Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) της Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων.»

2. Το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα στο 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκ μέρους Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β’ βαθμού για 
τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για:

- την αποκατάσταση των οδικών υποδομών εξ αιτί-
ας φυσικών καταστροφών (πλημμυρικών φαινομένων, 
πυρκαγιών, βροχοπτώσεων),

- την υλοποίηση έργων αναγκαίων για την ανάπτυξη 
ορεινών μειονεκτικών και δυσπρόσιτων περιοχών,

- την υλοποίηση έργων κατεπείγουσας προτεραιότη-
τας μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Και επειδή:
1. Επείγει η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με 

τους παρακάτω φορείς για τα αναφερόμενα κατά περί-
πτωση έργα:

1.1 Δήμος Μάνδρας (αποκατάσταση οδικών υποδο-
μών λόγω πλημμυρικών φαινομένων)

1.2 Δήμος Μεγάρων (αποκατάσταση οδικών υποδο-
μών λόγω πλημμυρικών φαινομένων και πυρκαγιών)

1.3 Δήμος Ελευσίνας (αποκατάσταση οδικών υποδο-
μών λόγω πλημμυρικών φαινομένων)

1.4 Δήμος Μαραθώνα (αποκατάσταση οδικών υποδο-
μών από φυσικές καταστροφές)

1.5 Δήμος Ραφήνας (αποκατάσταση υποδομών από 
φυσικές καταστροφές)

1.6 Δήμος Λουτρακίου (Αντιμετώπιση βροχοπτώσεων 
στη θέση Καταρράκτες)

1.7 Περιφέρεια Ηπείρου (Χιονοδρομικό Κέντρο Τζου-
μέρκων)

1.8 Περιφέρεια Ηπείρου (κατασκευή οδικού τμήματος 
Παράκαμψης Φιλιππιάδας για τη σύνδεση της πόλης της 
Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό)

1.9 Περιφέρεια Θεσσαλίας (αποκατάσταση οδικού δι-
κτύου Πηλίου λόγω πλημμυρικών φαινομένων)

1.10 Δήμος Ζαγοράς (αποκατάσταση του εσωτερικού 
δικτύου οδοποιίας λόγω πλημμυρικών φαινομένων)

1.11 Δήμος Σαμοθράκης (Οδοποιία)
1.12 Περιφέρεια Ηπείρου (οδικό τμήμα από Γεφύρι 

Πλάκας - Πράμαντα)
2. Η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία 

για να φέρει σε πέρας τη σύναψη των παραπάνω προ-
γραμματικών συμβάσεων για τα υπόψη έργα.

3. Κατά τη διαδικασία που απαιτείται για τη σύναψη 
των προγραμματικών συμβάσεων η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ μπο-
ρεί να υποστηριχθεί από συμβούλους κατά εφαρμογή 
της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, 
αποφασίζουμε:

1. Την, δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 
2 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016, ανάθεση της αρμο-
διότητας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, στην 
Ε.Υ.Δ.Ε./ΚΣΣΥ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους παρα-
κάτω φορείς για τα αναφερόμενα κατά περίπτωση έργα:

1.1 Δήμος Μάνδρας (αποκατάσταση οδικών υποδο-
μών λόγω πλημμυρικών φαινομένων)

1.2 Δήμος Μεγάρων (αποκατάσταση οδικών υποδο-
μών λόγω πλημμυρικών φαινομένων και πυρκαγιών)

1.3 Δήμος Ελευσίνας (αποκατάσταση οδικών υποδο-
μών λόγω πλημμυρικών φαινομένων)

1.4 Δήμος Μαραθώνα (αποκατάσταση οδικών υποδο-
μών από φυσικές καταστροφές)

1.5 Δήμος Ραφήνας (αποκατάσταση υποδομών από 
φυσικές καταστροφές)

1.6 Δήμος Λουτρακίου (Αντιμετώπιση βροχοπτώσεων 
στη θέση Καταρράκτες)

1.7 Περιφέρεια Ηπείρου (Χιονοδρομικό Κέντρο Τζου-
μέρκων)

1.8 Περιφέρεια Ηπείρου (κατασκευή οδικού τμήματος 
Παράκαμψης Φιλιππιάδας για τη σύνδεση της πόλης της 
Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό)

1.9 Περιφέρεια Θεσσαλίας (αποκατάσταση οδικού δι-
κτύου Πηλίου λόγω πλημμυρικών φαινομένων)

1.10 Δήμος Ζαγοράς (αποκατάσταση του εσωτερικού 
δικτύου οδοποιίας λόγω πλημμυρικών φαινομένων)

1.11 Δήμος Σαμοθράκης (Οδοποιία)
1.12 Περιφέρεια Ηπείρου (οδικό τμήμα από Γεφύρι 

Πλάκας -Πράμαντα)
2. Κατά τη διαδικασία που απαιτείται για τη σύναψη 

των προγραμματικών συμβάσεων η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ μπορεί 
να υποστηριχθεί από συμβούλους κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Α3/64720/6117 (5)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της 50984/7947/
22-11-2013 (Β΄3056) υπουργικής απόφασης 
«Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υπο-
ψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών 
και αυτοκινήτων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 παραγρά-
φου 7 του άρθρου 94.
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β) Tου ν. 4530/2018 (Α΄59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μετα-
φορών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 64 
και 65.

γ) Tου π.δ. 51/2012 (Α΄101) «Προσαρμογή της ελλη-
νικής 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.

δ) Tου 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).

ε) Tου π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».

στ) Tου άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύ-
σταση 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».

ζ) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την ανάγκη για προσαρμογή λόγω της συμπλήρω-
σης, τροποποίησης και επικαιροποίηση των διατάξεων 
που διέπουν τις διαδικασίες χορήγησης και ανανέωσης 
αδειών οδήγησης.

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

Άρθρο 1 
Συμπλήρωση Διατάξεων

Στην 50984/7947/22-11-2013 υπουργική απόφαση 
(Β΄3056) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά το άρ-
θρο 8 προστίθεται νέο άρθρο 8Α, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8Α 
Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης μετά τη 

συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων 
(74) ετών.

1. Κάτοχος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορί-
ας που την ανανεώνει μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας 
των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2012 
και πέραν των προβλεπόμενων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 8, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώ-
νει την/τις κατηγορία/ες που επιθυμεί να ανανεώσει και 
υποβάλλει:

α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, 
για κάθε Δ.Ε.Ε. που εκδίδεται προκειμένου να συμμε-
τάσχει σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για 
την αντίστοιχη κατηγορία που επιθυμεί να ανανεώσει. 

Για κάθε κατηγορία που ο ενδιαφερόμενος θα εξεταστεί 
εκδίδεται και αντίστοιχο Δ.Ε.Ε.

β) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου 
ποσού για κάθε προγραμματισμό δοκιμασίας προσό-
ντων και συμπεριφοράς οδηγού κάθε κατηγορίας που 
επιθυμεί να ανανεώσει (όπως εμφανίζεται στο συνημμέ-
νο Παράρτημα VI).

2. Μετά την έκδοση του Δ.Ε.Ε. η αρμόδια Διεύθυν-
ση Μεταφορών και Επικοινωνιών προγραμματίζει 
τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του 
ενδιαφερομένου κατ΄ αναλογία της παραγράφου 3 του 
άρθρου 24.

3. Ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2012, 
υποχρεούται και σε δοκιμασία προσόντων και συμπε-
ριφοράς.

4. Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται με οποιοδή-
ποτε όχημα της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυμεί 
να ανανεώσει ο ενδιαφερόμενος, το οποίο πληροί τα 
κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 51/2012. 
Για το όχημα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγρα-
φα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, 
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλι-
στήριο Συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, Απόδειξη 
πληρωμής τελών κυκλοφορίας). Η δοκιμασία προσό-
ντων και συμπεριφοράς πραγματοποιείται χωρίς την πα-
ρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε περίπτωση 
που το όχημα που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία δεν 
ανήκει στον ενδιαφερόμενο, απαιτείται παραχώρηση 
του οχήματος από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόμε-
νο με υπεύθυνη δήλωση.

5. Ο ενδιαφερόμενος που είναι κάτοχος άδειας οδή-
γησης πάνω από μία από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 
ή Α, διενεργεί τη δοκιμασία στη μεγαλύτερη που επι-
θυμεί, καλύπτοντας και τις μικρότερες που έχει στην 
κατοχή του σύμφωνα με το άρθρο 4 (Κλιμάκωση και 
ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης) του 
π.δ. 51/2012.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνα-
τότητα, εφόσον το επιθυμεί, να εξεταστεί σε μικρότερη 
κατηγορία δικύκλου που δεν κατέχει αλλά μπορεί να 
οδηγήσει σύμφωνα με τις διατάξεις περί ισοδυναμίας 
μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης.

Η καθοδήγηση του οδηγού στη δοκιμασία γίνεται με 
ασύρματη επικοινωνία. Το δίκυκλο ακολουθείται από 
όχημα κατηγορίας Β, εφόσον διατίθενται όλα τα έγγρα-
φα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (όπως, Άδεια κυκλο-
φορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, 
Τέλη κυκλοφορίας), στο οποίο επιβαίνει η εξεταστική 
επιτροπή.

6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος 
άδειας οδήγησης περισσοτέρων της μίας κατηγοριών, 
τότε οι δοκιμασίες διενεργούνται, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012, 
για κάθε κατηγορία που επιθυμεί να ανανεώσει σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:
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ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ/ΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ

Β1 Β1*
Β Β
Β1 και B Β
BE ΒΕ
C1 C1
BE και C1E C1E
C C
C1 και C C
BE και CE CE
BE και C1E και CE CE
D1 D1
BE και D1E D1E
D D
D1 και D D
BE και DE DE
BE και D1E και DE DE

BE και CE και DE CE (εφόσον ανανεωθεί 
και η D)

* Η δοκιμασία για όχημα κατηγορίας Β1 πραγματο-
ποιείται κατ΄ αναλογία της διαδικασίας δοκιμασίας για 
όχημα κατηγορίας Β.

Οι απαιτούμενες εξετάσεις για την ανανέωση διενερ-
γούνται τηρουμένης της σειράς χορήγησης των κατη-
γοριών η οποία προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 
4 του π.δ. 51/2012 και με την προϋπόθεση επιτυχούς 
εξέτασης της προηγούμενης κατηγορίας.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνα-
τότητα εφόσον το επιθυμεί, να ανανεώσει μέρος των 
κατηγοριών που κατέχει και στην περίπτωση αυτή εξε-
τάζεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα για τις κατη-
γορίες που επιθυμεί να ανανεώσει.

7. Μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπε-
ριφοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο, στο νέο έντυπο 
της άδειας οδήγησης ανανεώνονται οι κατηγορίες στις 
οποίες έχει εξεταστεί καθώς και οι υπόλοιπες που κα-
λύπτονται από τις διατάξεις περί ισοδυναμίας μεταξύ 
κατηγοριών αδειών οδήγησης, με τη συμπλήρωση της 
στήλης 11 στις αντίστοιχες κατηγορίες. Σε περίπτωση 
εξέτασης σε κατηγορία που δεν κατέχει ο ενδιαφερόμε-
νος αλλά μπορούσε να οδηγεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί ισοδυναμίας μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης, 
τότε συμπληρώνεται και η στήλη 10 με την ημερομηνία 
επιτυχούς εξέτασης της κατηγορίας αυτής. Η/Οι κατη-
γορία/ες που δεν επιθυμεί να ανανεώσει παραμένει/ουν 
ληγμένη/ες.

8. Εφόσον η ημερομηνία ισχύος του νέου εντύπου (4α) 
είναι αυτή της συμπλήρωσης των εβδομήντα τεσσάρων 
(74) ετών και μετά, ο ενδιαφερόμενος υπόκειται υποχρε-
ωτικά στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει 
από την 30η Αυγούστου 2018 και εφαρμόζεται για όσους 
καταθέτουν αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης από 
την ημερομηνία αυτή και μετά.»

Άρθρο 2 
Συμπλήρωση και Τροποποίηση Διατάξεων

Η 50984/7947/22/11-2013 υπουργική απόφαση 
(Β΄3056) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμπλη-
ρώνεται και τροποποιείται ως εξής:

1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
4 του άρθρου 1, ως εξής:

«4. Στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης άδειας οδήγη-
σης, ανανέωσης ή ανταλλαγής ή αφαίρεσης ή έκδοσης 
αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί 
από κράτος-μέλος της Ε.Ε., απαιτείται έλεγχος μέσω του 
ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης (RESPER).».

2. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 11, ως εξής:
«5. Κάτοχος ισχύουσας ελβετικής άδειας οδήγησης, 

δύναται να αιτηθεί μετατροπή της σε αντίστοιχης κα-
τηγορίας ελληνικής μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών 
από την είσοδό του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή 
υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, ενώ 
στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2α συμπλη-
ρώνει ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ εννεάμηνου. Η πα-
ραλαβή της ελληνικής άδειας οδήγησης γίνεται μετά την 
πάροδο δωδεκαμήνου από την είσοδό του στην Ελλάδα, 
καταθέτοντας παράλληλα, πλην της ελβετικής άδειας 
οδήγησης και υπεύθυνης δήλωσης όπου δηλώνει ότι: 
«εισήλθε στην Ελλάδα προ δωδεκαμήνου τουλάχιστον 
και δεν διέκοψε την παραμονή του για τρεις ή παραπάνω 
συνεχείς μήνες, κατά το διάστημα αυτό».

3. Προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 στο άρθρο 19, 
ως εξής:

«8. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή 
του άδεια οδήγησης της κατηγορίας ΑΜ και αιτείται την 
επέκτασή της σε κατηγορία Α1 ή Α2 ή Α, απαιτείται η 
παρακολούθηση δέκα (10) μαθημάτων θεωρητικής εκ-
παίδευσης υποψηφίων οδηγών μοτοσικλετών εφόσον η 
κατηγορία ΑΜ προέρχεται από ανταλλαγή ή μετατροπή 
ξένης άδειας οδήγησης μέσω ισοδυναμίας.

9. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του 
άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή D1 και 
αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C ή D αντίστοιχα, 
απαιτείται η παρακολούθηση δεκαπέντε (15) μαθημάτων 
θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών φορτηγών 
ή λεωφορείων εφόσον οι κατηγορίες αυτές προέρχονται 
από ανταλλαγή ή μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης 
μέσω ισοδυναμίας».

4. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 3 
του άρθρου 22, ως εξής: «Υποψήφιος του οποίου έχει 
χορηγηθεί κατηγορία με ανταλλαγή ή μετατροπή λόγω 
ισοδυναμίας, σε περίπτωση επέκτασης των κατηγορι-
ών της άδειας οδήγησης, υποχρεούται σε θεωρητική 
εξέταση των Ερωτηματολογίων 2 ή 4 ή 5 ανάλογα της 
κατηγορίας που αιτείται.»

5. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 5 
του άρθρου 22, ως εξής:

«Όσοι απορρίπτονται σε θεωρητικές εξετάσεις πάνω 
από τέσσερις (4) φορές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης 
με την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών.»

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 26, 
ως εξής:

Στις περιπτώσεις άρσης του περιορισμού «Κωδικός 78» 
ή επανεξέτασης κατόχου άδειας οδήγησης όταν προ-
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βλέπεται από άλλες διατάξεις (όπως, επανεξέταση οδηγού λόγω ΣΕΣΟ, επανεξέταση οδηγού που του αφαιρέθηκε 
η άδεια οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ΚΟΚ, ανανέωση κατηγοριών 
άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών), εκδίδεται χειρόγραφο 
Δ.Ε.Ε. μέχρις ότου καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική έκδοσή του.

7. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 30, ως εξής:
«Ομοίως επιτρέπεται ο προγραμματισμός «αποκλειστικής» επιτροπής επανεξέτασης οδηγών για την περίπτωση 

ανανέωσης κατηγοριών άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών).».
8. Συμπληρώνεται το τρίτο εδάφιο της πέμπτης στήλης της 4ης Διαδικασίας/Υπηρεσίας
«4. Ανταλλαγή ισχύουσας άδειας από Ε.Ε.» του Πίνακα του Παρατήματος VII, ως εξής:
«υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του π.δ. 51/2012»
9. Αντικαθίσταται η 6η Διαδικασία/Υπηρεσία «6. Ανανέωση» του Πίνακα του Παραρτήματος VII, ως εξής:

Διαδικασία/
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
έκδοσης 
(θέση 4α) 

Ημερομηνία 
λήξης 

(θέση 4β) 

Ημερομηνία 
έκδοσης 

κατηγορίας 
(θέση 10) 

Ημερομηνία λήξης κατηγορίας (θέση 11) 

6α. Ανανέωση 
σε περίπτωση 
που η αίτηση 
κατατεθεί 
πριν τη λήξη 
ισχύος της 
άδειας 
οδήγησης ή 
κατηγορίας 

Ημέρα λήξης 
προηγούμενης 
άδειας οδήγη-
σης ή κατηγο-
ρίας, από τη 
θέση 11 του 
παλαιού 
εντύπου. 

Η ημερομηνία 
λήξης της 
κατηγορίας 
με τη μεγαλύ-
τερη διάρκεια 
ισχύος (από 
τη θέση 11) 
και όχι μεγα-
λύτερη από 
15 έτη. 

Ημέρα 
επιτυχούς 
πρακτικής 
εξέτασης 
κάθε 
κατηγορίας. 

α) Το 65ο έτος της ηλικίας για τις κατηγορίες ΑΜ, 
Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ σε περίπτωση που οι κατηγορίες 
της προηγούμενης άδειας χορηγήθηκαν μέχρι 
και την 18-1-2013 
β) Από την ημερομηνία της θέσης 4α: 
• 15 έτη για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, 

ΒΕ και όχι πάνω από τα 65 έτη σε περίπτωση 
που οι κατηγορίες της προηγούμενης άδειας 
χορηγήθηκαν μετά την 19-1-2013 

• 5 έτη για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CΕ, D1, 
D1E, D, DE 

• 3 έτη για όλες τις κατηγορίες για κατόχους 
άνω των 65 ετών 

• 2 έτη για όλες τις κατηγορίες για κατόχους 
άνω των 80 ετών 

γ) Λιγότερο από τα παραπάνω για ιατρικούς λό-
γους από την ημέρα ιατρικής εξέτασης. 

6β. Ανανέωση 
σε περίπτωση 
που η αίτηση 
κατατεθεί 
μετά τη λήξη 
ισχύος της 
άδειας οδήγη-
σης ή κατηγο-
ρίας 

Ημέρα 
κατάθεσης 
δικαιολογητι-
κών για ανανέ-
ωση. 

Η ημερομηνία 
λήξης της κα-
τηγορίας με 
τη μεγαλύτε-
ρη διάρκεια 
ισχύος (από 
τη θέση 11) 
και όχι μεγα-
λύτερη από 
15 έτη. 

Ημέρα 
επιτυχούς 
πρακτικής 
εξέτασης 
κάθε κατη-
γορίας. 

Από την ημέρα κατάθεσης δικαιολογητικών για 
ανανέωση 
• το 65ο έτος της ηλικίας για τις κατηγορίες 

ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ σε περίπτωση που οι κα-
τηγορίες της προηγούμενης άδειας χορηγή-
θηκαν μέχρι και την 18-1-2013 

• 15 έτη για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, 
ΒΕ και όχι πάνω από τα 65 έτη σε περίπτωση 
που οι κατηγορίες της προηγούμενης άδειας 
χορηγήθηκαν μετά την 19-1-2013. 

• 5 έτη για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CΕ, D1, 
D1E, D, DE 

• 3 έτη για όλες τις κατηγορίες για κατόχους 
άνω των 65 ετών 

• 2 έτη για όλες τις κατηγορίες για κατόχους 
άνω των 80 ετών 

• λιγότερο από τα παραπάνω για ιατρικούς λό-
γους από την ημέρα ιατρικής εξέτασης. 
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Άρθρο 3 
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Παπάγου, 30 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
 Στη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

3482/τ.Β΄/21-8-2018 στη σελίδα 44014 στην Β’ στήλη, 
στον 27ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται 

το εσφαλμένο «ΔΕ Διοικητικού-λογιστικού» 
στο ορθό «TE Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού-

λογιστικού». 

 (Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)   

Ι

(7)
 Στην 29276/18.07.2018 απόφαση του Πρύτανη του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/21.08.2018, στη σελίδα 
44059 στην α΄ στήλη, στον 5ο στίχο εκ των κάτω, διορ-
θώνεται:

το εσφαλμένο:
« ΣίσκουΠολάντα…»
στο ορθό:
« Σίσκου Γιολάντα…»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02041582109180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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