
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 73100/731/1988  (Β’ 302) 
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών «Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγ-
μάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης 
επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλε-
τών και μοτοποδηλάτων του ν. 1575/1985».

2 Συγκρότηση Συλλογικού Οργάνου Ομάδας Στατι-
στικών Εργασιών (ΟΣΕ) στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. εντός του 
έτους 2022, για τη διενέργεια της Απογραφής Γε-
ωργίας - Κτηνοτροφίας 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 366543 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 73100/731/1988 (Β’ 302)

 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών «Καθορισμός δικαιολογητικών, 

υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση 

αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκι-

νήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του 

ν. 1575/1985». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 1575/1985 «Προϋ-

ποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτο-
κινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λει-
τουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (Α’ 207).

β. Της υπό στοιχεία 73100/731/1988 (Β’ 302) απόφασης 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορι-
σμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας 
για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του 
ν. 1575/1985».

γ. Της υπό στοιχεία 6557/406/1990 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εργασίας και Μεταφορών και Επικοινωνι-
ών «Θέσπιση και άλλων περιπτώσεων προϋπηρεσίας, για 

τις οποίες δεν απαιτείται βεβαίωση του επόπτη εργασίας, 
Διαδικασία και δικαιολογητικά (ν. 1575/1985)» (Β’ 99).

δ. Του π.δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋ-
ποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντή-
ρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α’ 34).

ε. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 -
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ζ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

η. Των άρθρων 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 63).

θ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

ι. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151). 

ια. Του άρθρου 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις (Α’ 5).

ιβ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ιγ. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
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μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ιδ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιε. Της υπό στοιχεία 317/2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

ιστ. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

2. Την υπ’ αρ. 78325/13-12-2021 εισηγητική έκθεση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της παρ. 7 της υπ’ αρ. 73100/731/
1988 (Β’ 302) υπουργικής απόφασης

Η παρ. 7 της υπ’ αρ. 73100/713/1988 (Β’ 302) υπουργι-
κής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ειδικά για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους 
της βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλμα-
τος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτο-
ποδηλάτων, μιας εκ των ειδικοτήτων του ν. 1575/1985 
(Α’ 207), όπως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι 
οποίοι έχουν ασκήσει την προβλεπόμενη προϋπηρε-
σία σε όμοια εργασία, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 3, 4 
και 5 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, σε συνεργεία 
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών 
και μοτοποδηλάτων, που δεν διέθεταν τη περίοδο εκεί-
νη άδεια λειτουργίας και προκειμένου η προϋπηρεσία 
αυτή να ληφθεί υπόψη και να ισχύει, για τη χορήγηση της 
βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος του 
τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, 
δύναται να χρησιμοποιηθεί το Πιστοποιητικό Εργασίας 
του Υποδείγματος Γ της υπ’ αρ. 66484/6166/2015 (Β’ 69) 
απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, στις 
παρ. 2α και 2β του ανωτέρω Πιστοποιητικού Εργασίας 
δεν απαιτείται να αναγράφεται από τους εργοδότες-
εκμεταλλευτές των συνεργείων αυτών, ο αριθμός της 
άδειας λειτουργίας (προσωρινή ή αορίστου χρόνου), ή 
της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του συνεργείου που 
εκμεταλλεύονται, υπό την προϋπόθεση ότι το ανωτέρω 
αναφερόμενο Πιστοποιητικό Εργασίας συνοδεύεται από:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος ή της βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης 
επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλε-
τών και μοτοποδηλάτων, μιας εκ των ειδικοτήτων του 
ν. 1575/1985 (Α’ 207), η οποία πρέπει να ταυτίζεται με 
αυτή που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Εργασίας. 
Η υπόψη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορ-
θής έναρξης άσκησης επαγγέλματος, δύναται να είναι 
είτε του ίδιου του εργοδότη- εκμεταλλευτή του συνερ-
γείου, στη περίπτωση που είναι ο ίδιος και ο υπεύθυνος 
τεχνίτης αυτού, είτε του υπεύθυνου τεχνίτη του συνερ-

γείου, ο οποίος έχει προσληφθεί, από τον εργοδότη, με 
Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως και το ονοματεπώνυμό 
του αναφέρεται στη θεωρημένη κατάσταση του προσω-
πικού του συνεργείου.

β. Επικυρωμένα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων 
του εργοδότη-εκμεταλλευτή του συνεργείου, από τα 
οποία να προκύπτουν τα αντικείμενα των δραστηριο-
τήτων του και συγκεκριμένα οι επαγγελματικές δραστη-
ριότητες της επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και 
η συνεχής άσκηση του υπόψη επαγγέλματος εντός του 
κύριου χώρου εργασίας του. Αντί των ανωτέρω αναφε-
ρομένων επικυρωμένων αντιγράφων των φορολογικών 
δηλώσεων του εργοδότη-εκμεταλλευτή του συνεργείου, 
δύναται να υποβληθεί βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ του 
εργοδότη, από τις οποίες να προκύπτουν τα αντικεί-
μενα των δραστηριοτήτων του συνεργείου, τουλάχι-
στον κατά το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο 
Πιστοποιητικό Εργασίας.

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται βεβαίωση του επό-
πτη εργασίας εφαρμογή έχει η υπ’ αρ. 6557/406/1990 
(Β’ 99) κοινή υπουργική απόφαση».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 17 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Υφυπουργός 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 8627/Α1-7694  (2)
Συγκρότηση Συλλογικού Οργάνου Ομάδας Στατι-

στικών Εργασιών (ΟΣΕ) στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. εντός του 

έτους 2022, για τη διενέργεια της Απογραφής Γε-

ωργίας - Κτηνοτροφίας 2021.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»(Α’ 38), 

β) του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α’ 114).

2) Το άρθρο 14 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών 
Απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επεί-
γουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις».

3) Την υπό στοιχεία 977/Β2-79/09-02-2021 απόφαση 
του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Ανάθεση της διενέργειας 
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της Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας έτους 2021, με έτος αναφοράς το 2020 και ορισμός του χρονικού διαστή-
ματος συλλογής των στοιχείων της» (Β’ 591).

4) Την υπό στοιχεία 2042/Β2-229/29-03-2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης των μελών συλλογικών οργάνων που θα απασχοληθούν στην Απογραφή 
Γεωργίας Κτηνοτροφίας έτους 2021 (Β’ 1223)».

5) Την υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Προέδρου 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και 149).

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, πέραν αυτής που 
έχει ήδη προβλεφθεί, σύμφωνα με την ανωτέρω κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπό στοιχεία 2042/Β2-229/29-03-2021 (Β’ 1223), για το οικονομικό έτος 2022.

7) Το υπό στοιχεία Β2-1279/13.12.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 
Αλιείας και Περιβάλλοντος με θέμα: «Έκδοση απόφασης συγκρότησης Συλλογικού Οργάνου Ομάδας Στατιστικών 
Εργασιών (ΟΣΕ) στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. εντός του έτους 2022, για τη διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 
2021», αποφασίζουμε:

Ι.- Συγκροτούμε συλλογικό όργανο Ομάδας Στατιστικών Εργασιών, για το έτος 2022, το οποίο θα αποτελείται από 
τους παρακάτω μονίμους και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους της Κ.Υ., ως εξής:

α/α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΟΝΙΜΟΣ/

ΙΔΑΧ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΙΔΑΧ ΣΚΙΑ ΣΟΦΙΑ Α ΠΕ

2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ Α ΠΕ

3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Α ΠΕ

4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α ΠΕ

5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α ΠΕ

6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΑΧ ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΠΕ

7
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΑΧ ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ A ΠΕ

8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΑΧ ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β ΠΕ 

Έργο της Ομάδας Στατιστικών Εργασιών, εντός του 2022, είναι ο έλεγχος της ακρίβειας των αποτελεσμάτων της 
Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας με εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων εντοπισμού τιμών εκτός αποδεκτών ορί-
ων και η κατάρτιση της έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμάτων της Απογραφής υπολογίζοντας τους δείκτες ποι-
ότητας, συμπεριλαμβανομένων και των σφαλμάτων δειγματοληψίας των βασικών χαρακτηριστικών της έρευνας 
για τις μικρές εκμεταλλεύσεις που θα ερευνηθούν δειγματοληπτικά. Επιπλέον, έργο της Ομάδας Στατιστικών Ερ-
γασιών είναι η κατάρτιση του αρχείου Eurofarm με τα αποτελέσματα της Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας και η 
αποστολή του στη Eurostat καθώς και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της απογραφής.

Οι παραπάνω εργασίες των μελών της Ομάδας Στατιστικών Εργασιών θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τα 
τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα και καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, καθώς και Σάββατα, 
Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας.
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Το έργο της Ομάδας Στατιστικών Εργασιών θα διαρ-
κέσει από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως το πέρας των 
εργασιών επεξεργασίας και δημοσίευσης των αποτελε-
σμάτων της απογραφής Γ-Κ.

Τα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών και του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπό στοιχεία 
2042/Β2-229/29-03-2021 (Β’ 1223):

- θα εκτελέσουν τις εργασίες που περιγράφονται ανω-
τέρω

- θα απασχοληθούν και πέραν του κανονικού και του 
συνήθους υπερωριακού ωραρίου των δημοσίων υπη-

ρεσιών καθώς και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές 
εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, παράλληλα με τα τακτικά 
υπηρεσιακά τους καθήκοντά τους και

- θα λάβουν ειδική αποζημίωση ανά μήνα, στο ύψος 
που έχει καθοριστεί στην ανωτέρω απόφαση, ανάλογα 
με το συλλογικό όργανο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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