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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

του ν. 4784/2021 (Α’ 40) για την οριστική εκτίμηση
της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών
της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ ΑΕ).

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα
πέντε χιλιάδων, τριάντα τριών ευρώ και έξι λεπτών (35.033,06 €) χωρίς Φ.Π.Α., της εταιρείας
«VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT» προς την
Ελληνική Αστυνομία.

2

Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Δεσμοί Αλληλεγγύης
ΑΜΚΕ, β) Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κορινθίας, γ) Σύλλογος Ανακουφιστικής Φροντίδας Κρήτης «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ» και
δ) Φιλανθρωπικό Σωματείο Κυριών Καβάλας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» και Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος Κισάμου και β) Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου
Παιδιού και Οικογένειας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

3

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης
και των υπαλλήλων του εποπτευόμενου από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)”, για το έτος 2021.

4

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός και
εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και
των υπαλλήλων του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, για το έτος 2021.

5

Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της επιτροπής διενέργειας κληρώσεων για την ανάδειξη των
μελών της Ειδικής Επιτροπής Ιατρών του άρθρου 56

Αρ. Φύλλου 2203

6

Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 4 του κεφ. Γ
της υπό στοιχεία Α2/29542/5347/1991 (Β’ 707)
υπουργικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα
πέντε χιλιάδων, τριάντα τριών ευρώ και έξι λεπτών (35.033,06 €) χωρίς Φ.Π.Α., της εταιρείας
«VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT» προς την
Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/894-Α/12.05.2021 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων
496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρείας «VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT» προς την
Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα προς το Αστυνομικό Τμήμα Αστυπάλαιας της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας
Δωδεκανήσου, εκτιμώμενης αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων, τριάντα τριών ευρώ και έξι λεπτών (35.033,06 €)
χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα,
τύπου SUV, μάρκας VOLKSWAGEN, μοντέλο ID.4 PURE
White, καινούργιο, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού
οχήματος και φορτιστή.
Ο Προϊστάμενος κλάδου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
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(2)

Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Δεσμοί Αλληλεγγύης
ΑΜΚΕ, β) Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κορινθίας, γ) Σύλλογος Ανακουφιστικής Φροντίδας Κρήτης «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ» και
δ) Φιλανθρωπικό Σωματείο Κυριών Καβάλας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» και Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος Κισάμου και β) Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου
Παιδιού και Οικογένειας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 236).
2. Την παρ. 1 και την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 30).
3. Την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών
και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 206).
5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).
6. Το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22).
7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν.
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (Β΄ 1310)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
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μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
12. Την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/10-04-2012
(Β΄ 1163) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του
Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ
Εθελοντικού χαρακτήρα».
13. Τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περιφερειακών Ενοτήτων.
14. Τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 3449/29-4-2021 έγγραφό του.
15. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (Β΄ 22) έχει
πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.
16. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:
α) Δεσμοί Αλληλεγγύης ΑΜΚΕ, με έδρα στην Αγία Παρασκευή
β) Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κορινθίας, με
έδρα στην Κόρινθο
γ) Σύλλογος Ανακουφιστικής Φροντίδας Κρήτης «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ», με έδρα στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου και
δ) Φιλανθρωπικό Σωματείο Κυριών Καβάλας «Ο ΑΓΙΟΣ
ΝΕΣΤΩΡ», με έδρα στην Καβάλα.
Β. Την Ανανέωση Πιστοποίησης ως φορέων παροχής
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ:
α) Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος Κισάμου, με
έδρα στην Κίσαμο και
β) Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού και Οικογένειας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», με έδρα στη Νέα Σμύρνη.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2021
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. ΔΠΔΑ/124788/ΣΤΑΣΥ
(3)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας,
εντός και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων
Διοίκησης και των υπαλλήλων του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ.
Μ.Α.Ε.)”, για το έτος 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 «Αναδιάρθρωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών Μετασχηματισμός εταιρειών» του
ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη
των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33),
β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) των άρθρων 2 και 3 του κεφ. Α’ της Υποπαρ. Δ.9 της
παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),
στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του
ν. 4549/2018 (Α’ 105),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
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ια) των άρθρων 68 έως και 72 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβερνήσεως, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας εξουσίας» (Α’ 133), και
ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης
προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23),
β) Υ/70/30-10-2020 του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805) και
γ) ΔΠΔΑ/3388/ΣΤΑΣΥ/08-01-2021 του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους
2021 του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης, “ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)”»
(Β’ 74).
3. Τις υπό στοιχεία εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3)
«Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
4. Την υπό στοιχεία 3922/15-02-2021 απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου του φορέα “ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)” κατά
την 865η συνεδρίασή του «Καθορισμός ανώτατου ορίου
επιτρεπόμενων μετακινήσεων εκτός έδρας, για εκτέλεση
υπηρεσίας, έτους 2021.».
5. Την από 17-03-2021 εισηγητική έκθεση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 65.000,00 € (κωδικός
λογαριασμού 64.01) για το τρέχον οικονομικό έτος και
θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας, σύμφωνα με το υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/60838/ΣΤΑΣΥ/
09-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
7. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού της εταιρείας “ΣΤΑ.ΣΥ. M.Α.Ε.”, για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου από την εταιρεία έργου:
α) με τη συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια και σεμινάρια, εντός και εκτός της Επικράτειας, καθώς και
β) με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά
προγράμματα, καθώς και για την παραλαβή τροχαίου
υλικού στο εξωτερικό, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και
των υπαλλήλων του εποπτευόμενου από το Υπουργείο
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Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
(ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)”, για το έτος 2021, ως εξής:
1. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας, μέχρι τριάντα (30) ημέρες για
έκαστο εξ’ αυτών με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β’ της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του
άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015.
2. Για τα πέντε (5) λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι οκτώ (08) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
3. Για τρεις (3) Γενικούς Διευθυντές, μέχρι δεκαοκτώ
(18) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
4. Για δεκαεπτά (17) Διευθυντές, μέχρι δεκαοκτώ (18)
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
5. Για δώδεκα (12) Διοικητικούς υπαλλήλους και Τεχνικούς, μέχρι εννέα (09) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
6. Για δέκα (10) υπαλλήλους, μέχρι (1) ημέρα για έκαστο εξ’ αυτών.
Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις
εκτός έδρας του προσωπικού της εταιρείας “ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)”,
εντός και εκτός της Επικράτειας, έχει προβλεφθεί στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας για το τρέχον
οικονομικό έτος.
Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021, μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός
έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 14 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υποδομών και
Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ/124799/ΕΓΝΑΤΙΑ
(4)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας,
εντός και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων
Διοίκησης και των υπαλλήλων του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.”, για το έτος 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε
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σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) των άρθρων 2 και 3 του κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
δ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),
ε) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του
ν. 4549/2018 (Α’ 105),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 23),
ι) των άρθρων 68 έως και 72 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβερνήσεως, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας εξουσίας» (Α’ 133), και
ια) του π.δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) Δ17α/02/69/Φ.380/10-11-1994 των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων «Ίδρυση Εταιρίας Έργων Υποδομής με την Επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”» (Β’ 846),
β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης
προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23),
γ) Υ/70/30-10-2020 του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805) και
δ) ΔΠΔΑ/19495/ΕΓΝΑΤΙΑ/26-01-2021 του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους
2021 του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης, «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.»” (Β’ 348).
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3. Τις υπό στοιχεία εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3)
«Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
4. Το υπό στοιχεία 94642/14-01-2021 έγγραφο του φορέα “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, συνοδευόμενο από την υπό
στοιχεία 21/17-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΠ46Ψ8ΟΝ-ΘΞΤ) απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου κατά την 1011η
συνεδρίασή του.
5. Την από 17-03-2021 εισηγητική έκθεση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
6. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου από την εταιρεία έργου:
α) στο εσωτερικό για την επίβλεψη και παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων κατά μήκος του κύριου άξονα
της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, την
οργάνωση και λειτουργία των σταθμών διοδίων καθ’
όλο το μήκος του οδικού άξονα, καθώς και τη διενέργεια τακτικών ταμειακών και οικονομικών ελέγχων στα
υποκαταστήματά της,
β) στο εξωτερικό, για τη συμμετοχή των στελεχών της
σε Διεθνή Συνέδρια, για την επίβλεψη και παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στις χώρες: Αλβανία, Ρουμανία
και Σερβία, καθώς και για τη διερεύνηση και εξεύρεση
νέων έργων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 165.000,00 € (κωδικοί
λογαριασμών 60.00.11, 64.01 και 64.01.01) για το τρέχον
οικονομικό έτος και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας, σύμφωνα με το υπό στοιχεία
ΔΠΔΑ/60809/ΕΓΝΑΤΙΑ/09-03- 2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και
των υπαλλήλων του εποπτευόμενου από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης
“ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, για το έτος 2021, ως εξής:
1. Για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκαστο εξ αυτών, με την
επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4336/2015.
2. Για τον Αντιπρόεδρο και την Εντεταλμένη Σύμβουλο,
μέχρι δεκαοκτώ (18) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
3. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι δέκα
(10) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
4. Για τριάντα (30) Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
όλων των ειδικοτήτων, Γεωλόγους - Γεωτεχνικούς, Γεωπόνους, Δασολόγους και Επιστήμονες Περιβάλλοντος
ΠΕ και ΤΕ που είναι επιβλέποντες έργων, μέχρι σαράντα
πέντε (45) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

25315

5. Για τους λοιπούς Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
όλων των ειδικοτήτων, Γεωλόγους - Γεωτεχνικούς, Γεωπόνους, Δασολόγους και Επιστήμονες Περιβάλλοντος ΠΕ
και ΤΕ, μέχρι δεκαοκτώ (18) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
6. Για τους Δικηγόρους, μέχρι τριάντα (30) ημέρες για
έκαστο εξ αυτών.
7. Για τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας,
μέχρι είκοσι (20) ημέρες.
8. Για τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξωτερικών
Ελέγχων και Αναφορών, μέχρι σαράντα (40) ημέρες.
9. Για τους Προϊστάμενους των Σταθμών Διοδίων, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
10. Για τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους του Τμήματος Λειτουργίας Σταθμών Διοδίων και Υποστήριξης
Συστημάτων και Υποδομών Διοδίων, μέχρι σαράντα (40)
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
11. Για τους Οικονομολόγους, Διοικητικούς και υπαλλήλους Πληροφορικής κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, μέχρι επτά
(07) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
12. Για τους Οδηγούς, μέχρι δέκα (10) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
13. Για τους υπαλλήλους ανεξαρτήτου κατηγορίας και
κλάδου που δεν κατονομάζονται ειδικά, μέχρι πέντε (05)
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις εκτός
έδρας του προσωπικού του φορέα “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
εντός και εκτός της Επικράτειας έχει προβλεφθεί στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας για το τρέχον
οικονομικό έτος.
Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021, μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός
έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 14 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υποδομών και
Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 125730
(5)
Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της επιτροπής διενέργειας κληρώσεων για την ανάδειξη των μελών της Ειδικής Επιτροπής Ιατρών του
άρθρου 56 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) για την οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ ΑΕ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. δ’ της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρ-
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τήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4530/2018 (Α’ 59)
και με το άρθρο 56 του ν. 4784/2021 (Α’ 40).
β) των άρθρων 75, 76, 77, 78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις.» (Α’ 184).
γ) των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).
δ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Την υπ’ αρ. 75063/23.03.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση του Μητρώου
Ιατρών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του
άρθρου 82 του ν. 4530/2018» (Β’ 1356).
3. Το από 12.05.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας ΟΣΥ ΑΕ, αποφασίζουμε:
1. Οι δημόσιες κληρώσεις που προβλέπονται στην
περ. δ της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ
του π.δ. 51/2012 για την ανάδειξη των μελών της Ειδικής
Επιτροπής Ιατρών για την οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών
συγκοινωνιών διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικό είτε
με συμβατικό τρόπο, από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, β) τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών
του ιδίου Υπουργείου και γ) τη Μαρία Τσουκαλά, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ο.ΣΥ Α.Ε., η οποία
υπεδείχθη από την εταιρεία ΟΣΥ Α.Ε., ή τους νόμιμους
αναπληρωτές αυτών.
2. Πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και
Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.
3. Χρέη γραμματέα της εν λόγω επιτροπής εκτελεί η
υπάλληλος της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αμαλία Παττακού, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
4. Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια κληρώσεων
ανά ιατρική ειδικότητα των ιατρών που αποτελούν μέλη
του Μητρώου Ιατρών του άρθρου 82 του ν. 4530/2018
επί τη βάσει πινάκων ανά ιατρική ειδικότητα, οι οποίοι
διαβιβάζονται στον γραμματέα της επιτροπής από τη
Διεύθυνση Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
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Οι ιατρικές ειδικότητες για τις οποίες διενεργείται κάθε
φορά κλήρωση προκύπτουν από σχετικό έγγραφο αίτημα του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής προς τη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου, η οποία κινητοποιεί
τη σχετική διαδικασία.
5. Συγκεκριμένα, για κάθε επιμέρους ιατρική ειδικότητα (σχετική με το κύριο νόσημα οδηγού της ΟΣΥ ΑΕ,
σύμφωνα με τον αντίστοιχο φάκελο που τηρεί ο αρμόδιος γιατρός εργασίας της ΟΣΥ ΑΕ, και την εισήγηση αυτού προς τον Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Ιατρών), η
διαδικασία της κλήρωσης θα επιτρέπει την επιλογή με
τυχαίο τρόπο κληρωθέντων αριθμών και κατά φθίνουσα
σειρά.
6. Μετά την ολοκλήρωση των κληρώσεων, ο Γραμματέας της επιτροπής συντάσσει πρακτικό, στο οποίο
επισυνάπτεται, απαραιτήτως υπογεγραμμένη από όλα τα
μέλη, η κατάσταση των αποτελεσμάτων των κληρώσεων.
Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου, η οποία
προβαίνει στην αντιστοίχιση των κληρωθέντων αριθμών
με τα στοιχεία των ιατρών - μελών του Μητρώου Ιατρών.
7. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης επικυρώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος και ενημερώνει σχετικά εγγράφως τον Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Ιατρών και
αναρτάται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας
Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 120207
(6)
Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 4 του κεφ. Γ
της υπό στοιχεία Α2/29542/5347/1991 (Β’ 707)
υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1959/1991 (Α’ 123) «Για τις οδικές μεταφορές,
τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα
1, 2 και 3 αυτού.
2. Την παρ. 3 του άρθρο 54 του ν. 4368/2016 (Α’ 21)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
3. Την υπό στοιχεία Α2/29542/5347/1991 (Β’ 707)
υπουργική απόφαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1959/1991».
4. Την υπ’ αρ. 29949/1841/2009 (Β’ 2112) κοινή υπουργική απόφαση για την εναρμόνιση στην Εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου
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για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκούμενών τους, των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων για
τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο), με την οποία τα μηχανοκίνητα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά
ασθενών ή τραυματιών και διαθέτουν προς το σκοπό
αυτό ειδικό εξοπλισμό (ασθενοφόρα), χαρακτηρίζονται
ως Οχήματα Ειδικού Σκοπού (Μ) και περιλαμβάνονται
στο σχετικό Παράρτημα αυτής.
5. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίας (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(π.δ. 63/2005 - Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
8. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
11. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ459/
2019 (Β’ 3058) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».
12. Τα υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.29702/16.06.2020 και Γ2γ/
Γ.Π.5389/26.02.2021 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις για τη θέση σε κυκλοφορία ασθενοφόρων οχημάτων κατά τον ν. 1959/1991
1. Το πρώτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 4 του κεφ. Γ’ της
υπό στοιχεία Α2/29542/5347/1991 (Β’ 707) απόφασης
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αναριθμείται σε υποπερ. Α και το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται
ως εξής:
«Β. Προϋπόθεση για τη θέση σε κυκλοφορία ασθενοφόρων οχημάτων, με την έκδοση άδειας κυκλοφορίας
στο όνομα των ανωτέρω δικαιούχων, είναι το συγκεκριμένο ασθενοφόρο που πρόκειται να κυκλοφορήσει:
α. να πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής,
β. να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών του δικαιούχου του,
χωρίς άμεση ή έμμεση είσπραξη κομίστρου,
γ. να στελεχώνεται από οδηγό και συνοδηγό οι οποίοι
θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της ειδικό-
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τητας Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου και, ομοίως,
να διαθέτουν πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων αποδεικνύεται με την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών της χώρας
Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης από τον δικαιούχο ή τον
νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, συνοδευόμενης από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. βεβαίωσης του ΕΚΑΒ ότι το συγκεκριμένο ασθενοφόρο που πρόκειται να κυκλοφορήσει πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής, για την προϋπόθεση του στοιχείου α’ της
υποπερ. Β’.
ii. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων και των υποχρεώσεων σχετικά με τη στελέχωση του ασθενοφόρου και τη διακίνηση των ασθενών
ή τραυματιών ή εξεταζόμενων, για τις προϋποθέσεις των
στοιχείων β’ και γ’ της υποπερ. Β’.
iii. Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας
από τον οικείο Περιφερειάρχη, για τις ιδιωτικές κλινικές
του στοιχείου αα) και τα πρόσωπα των στοιχείων γγ) και
δδ) ή βεβαίωσης λειτουργίας, για τα πρόσωπα του στοιχείου ββ) της υποπερ. Α’.
iv. Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την
οποία προκύπτει η δραστηριότητα του αιτούμενου
προσώπου και στις οποίες απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνεται και η δραστηριότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες
ή τεχνίτες του στοιχείου αα) και του στοιχείου ζζ) της
υποπερ. Α’.
v. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης και άδειας άσκησης του Κλάδου 18, για τα πρόσωπα του στοιχείου εε) της υποπερ. Α’.
vi. Ανακοίνωση καταχώρησης του φορέα στο Γ.Ε.ΜΗ.,
για τα πρόσωπα του στοιχείου ηη) της υποπερ. Α’. Στην
περίπτωση μη υποχρέωσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.,
υποβάλλεται ισχύον καταστατικό του φορέα, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι δεν έχουν
πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εκ του καταστατικού νόμιμη εκπροσώπηση
και το παρεχόμενο έργο.
vii. Αντίγραφο χορηγηθείσας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών βεβαίωσης λειτουργίας
Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.), για τα πρόσωπα του στοιχείου θθ) της υποπερ. Α’.
viii. απόφαση ή πράξη του αρμοδίου, κατά το καταστατικό του ενδιαφερόμενου προσώπου, οργάνου διοίκησης με αναφορά στους λόγους που καθιστούν σκόπιμη
και αναγκαία τη θέση σε κυκλοφορία του Φ.Ι.Χ. οχήματος,
στον τρόπο απόκτησης αυτού (π.χ. δωρεά, αγορά) και
στα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. κυβισμός, μικτό
βάρος) του υπό ταξινόμηση οχήματος.
Γ. 1. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του ασθενοφόρου οχήματος που χορηγούνται με τη διαδικασία της παρούσας
απόφασης ανακαλούνται από την εκδούσα Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας
εφόσον:
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α. Διαλυθεί ο φορέας στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος, ή
παύσει η υπαγωγή του στα δικαιούμενα πρόσωπα, όπως
αυτό προβλέπεται στην παρούσα.
β. Παύσει η ανάγκη χρήσης του αυτοκινήτου οχήματος.
γ. Διαπιστωθεί χρήση του αυτοκινήτου οχήματος για
σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία.
2. Αν ο δικαιούχος δεν επιστρέψει τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες), σε περίπτωση ανάκλησης,
η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών με
πράξη της τα ανακαλεί αυτοδίκαια ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια Αστυνομική Αρχή παραγγέλλοντας
ταυτόχρονα την αφαίρεση αυτών».
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σης, έχουν ήδη θέσει σε κυκλοφορία ασθενοφόρα οχήματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ’ της παρ. 4
του κεφ. Γ της υπό στοιχεία Α2/29542/5347/1991 (Β’ 707)
υπουργικής απόφασης, οφείλουν να συμμορφωθούν
εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών ως προς την
κατάρτιση και την επιμόρφωση του Πληρώματος.
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις

Ο Υφυπουργός

Οι φορείς που, κατά την έκδοση της παρούσας απόφα-
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