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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου Δυτικής Ελλάδας και καθορισμός τοπικής
αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Λέσβου, Σάμου, Ρόδου, Θράκης και Δυτικής Ελλάδας.

2

Καθορισμός διαδικασίας για τη διενέργεια της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια
οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)
αυτοκινήτου.

3

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 408/25.07.2016 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο
Πειραιά, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.16077
(1)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Δυτικής Ελλάδας και καθορισμός
τοπικής αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Λέσβου, Σάμου, Ρόδου, Θράκης
και Δυτικής Ελλάδας.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως
ισχύουν.
2. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
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3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4375/2016 (Α’ 51)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΚ ’σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του στοιχείου (στ’) της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Π.δ. 104/2012 (Α’ 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη», όπως αυτό αναριθμήθηκε και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ
Α’ 51) και ισχύει.
5. Του Π.δ. 24/2015 (Α’ 20), «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.
2. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Δυτικής Ελλάδας υπάγεται η εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πλην της Περιφερειακής Ενότητας
Κέρκυρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο (στ’)
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012,
όπως αυτό αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016.
3. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής με έδρα την Αθήνα υπάγεται όλη
η επικράτεια, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των
Περιφερειακών Γραφείων: i) Θεσσαλονίκης με έδρα
τη Θεσσαλονίκη, όπως η περιοχή αρμοδιότητας της
ορίζεται στο στοιχείο (β’) της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 4375/2016 συμπεριλαμβανομένων των
εδαφικών περιφερειών των Περιφερειών Ηπείρου και
Θεσσαλίας, καθώς και της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ii) Θράκης με έδρα
την Αλεξανδρούπολη, όπως η περιοχή αρμοδιότητας της
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ορίζεται στο στοιχείο (γ’) της παραγράφου του άρθρου
6 του Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016, iii) Ρόδου
με έδρα την πόλη της Ρόδου, όπως αυτή ορίστηκε με
την παρ. 1 της με αριθμ. 6880/4.8.14 (ΦΕΚ Β’ 2198) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, iv) Λέσβου με έδρα την Μυτιλήνη, όπως
αυτή ορίστηκε με την παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ.
6415/21.7.114 (ΦΕΚ Β’ 2034) απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ν) Σάμου
με έδρα το Βαθύ Σάμου, όπως η περιοχή αρμοδιότητας της ορίζεται στο στοιχείο (ι’) της παραγράφου του
άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/16 και
vi) Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, όπως η περιοχή
αρμοδιότητας της ορίζεται στο στοιχείο (στ’) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως αυτό
αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του
Ν. 4375/2016.
4. Την κατάργηση του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου
«Α.Κ.Α. Πάτρας».
5. Με την παρούσα καταργείται η παρ. 3 της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 6517/25.4.2016 (ΦΕΚ Β’ 1415) απόφασης της
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, η παρ. 5 της με
αριθμ. πρωτ. οικ. 6794/23.6.2015 (Β’ 1411) απόφασης
της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, η με αριθμ.
πρωτ. οικ. 4250/14.5.2014 (ΦΕΚ Β’ 1275) απόφαση της
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα
απόφαση.
6. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. Α 23111/1479
(2)
Καθορισμός διαδικασίας για τη διενέργεια της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια
οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)
αυτοκινήτου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 και την παράγραφο 4 του άρθρου 95 του Ν. 4070/2012 (Α’ 82)
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 14 των Π.δ. 243 και 244/1987 (Α’ 104), όπως
ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθμ. 18369/500/7.06.1984 (Β’ 403) «Διαδικασία εξετάσεων, εξεταστέα ύλη, απαιτούμενα δικαιο-

Τεύχος Β’ 3413/24.10.2016

λογητικά και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για χορήγηση,
ανανέωση, αφαίρεση και επιστροφή ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων», όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 20/2015 (Α’ 114) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 18/2016 (Α’ 27) «Αποδοχή παραίτησης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και διορισμός νέου».
7. Την υπ’ αριθμ. οικ.19273/565/Φ. 1/16.03.2016 (Β’ 710)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη».
8. Την υπ’ αριθμ. οικ.26398/28.4.2015 (ΤΥΕΘΟΔΦ 315)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
9. Την υπ’ αριθμ. Β-8338/173/14.04.1997 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
10. Την ανάγκη επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου περί της διενέργειας της ειδικής θεωρητικής εξέτασης
των υποψηφίων για την οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
προκειμένου να προσαρμοστεί στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα.
11. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικά περί της ειδικής άδειας οδήγησης
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
1. Η οδήγηση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)
αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο από πρόσωπα που κατέχουν ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών
της Χώρας. Η εν λόγω ειδική άδεια οδήγησης δίνει στον
κάτοχο της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο
εντός των διοικητικών ορίων της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε ή/ και την επέκτεινε
ή εντός της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον αυτή χορηγήθηκε ή/και επεκτάθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση ή επέκταση ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή
επαναχορήγηση ειδικής άδειας που έχει παρέλθει πενταετία από τη λήξη ισχύος της, πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του
Ν. 4070/2012 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των
Π.δ. 243 και 244/1987, όπως ισχύουν, ή του εκάστοτε
ισχύοντος σχετικού νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς συμμετοχής σε ειδική
θεωρητική εξέταση κατά τα οριζόμενα της παρούσας
απόφασης.

Τεύχος Β’ 3413/24.10.2016
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Άρθρο 2
Εγχειρίδιο εξεταζόμενης ύλης
1. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι
διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και προσόντα, υπόκεινται σε θεωρητική εξέταση επί των κάτωθι θεματικών
ενοτήτων:
α. Κανονισμός Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων,
β. Γενικά στοιχεία μηχανολογίας επιβατηγών αυτοκινήτων, και
γ. Γενικές αρχές παροχής Πρώτων Βοηθειών, και
δ. Χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Π.Ε. που εκδίδει ή επεκτείνει ή επαναχορηγεί
την ειδική άδεια οδήγησης.
2. Η σύνταξη και επεξεργασία της εξεταζόμενης ύλης
των θεματικών ενοτήτων των περιπτώσεων α’ έως γ’ της
ανωτέρω παραγράφου άπτεται της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενώ της περίπτωσης δ’
στην αρμοδιότητα των οικείων υπηρεσιών Μεταφορών
και Επικοινωνιών των Περιφερειών. Το εγχειρίδιο της
εξεταζόμενης ύλης για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της θεματικής ενότητας περί των χαρακτηριστικών σημείων (τοπικά θέματα) ενδιαφέροντος της Π.Ε. που εκδίδει ή επεκτείνει
ή επαναχορηγεί την ειδική άδεια οδήγησης κοινοποιούνται, με ευθύνη των οικείων υπηρεσιών Μεταφορών
και Επικοινωνιών, στη Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών
του Υπουργείου προς επικαιροποίηση του ηλεκτρονικά
διαθέσιμου στον ιστότοπο του Υπουργείου εγχειριδίου
εξεταζόμενης ύλης.
Άρθρο 3
Γενικά θέματα
1. Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης για
την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου γίνεται
από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειών τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες, σε ειδικό χώρο της Περιφέρειας κατάλληλα ηλεκτρονικά εξοπλισμένου, στην περίπτωση χρήσης Πληροφοριακού
Συστήματος, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. Η εξεταστική επιτροπή απαρτίζεται από δύο (2), κατ’
ελάχιστον, μέλη ανά αίθουσα. Τα μέλη είναι υπάλληλοι
των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (δόκιμοι ή μόνιμοι ή με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)
κατηγορίας ΠΕ, TE και ΔΕ (εφόσον έχουν απολυτήριο
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής) και
ορίζονται, κατόπιν πρότασης του Γενικού Διευθυντή της
οικείας Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, από τον οικείο Περιφερειάρχη. Για το σκοπό αυτό
καταρτίζεται πίνακας ετήσιας ισχύος με τα στοιχεία των
εξεταστών - επιτηρητών.
Την ημέρα των εξετάσεων, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ορίζει τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους, ως επιτροπή εξετάσεων. Σε περίπτωση που ο προϊστάμενος χρησιμοποιήσει υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών Μεταφορών
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της Περιφερειακής Ενότητας πλην των υπηρετούντων
στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
τότε αυτοί ορίζονται και ειδοποιούνται σχετικά από τον
ίδιο από την προηγούμενη μέρα. Υπεύθυνος της αίθουσας ορίζεται ο μεγαλύτερος σε κατηγορία και βαθμό και
στην περίπτωση ισόβαθμων ο αρχαιότερος εξεταστής/
επιτηρητής.
3. Ο απορριπτόμενος στην ειδική εξέταση υποψήφιος
έχει το δικαίωμα επανεξέτασης σε επόμενη εξεταστική
περίοδο που προγραμματίζεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν προσκόμισης των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας
απόφασης.
4. Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να αντιγράφει ή
να συνεργάζεται με άλλο υποψήφιο ή να υποβοηθείται
με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει τα οριζόμενα
της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 των άρθρων 4
και 5 της παρούσας απόφασης, θεωρείται ότι απέτυχε
στις εξετάσεις και παράλληλα αποκλείεται από αυτές
για το επόμενο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Ο ενδιαφερόμενος, για την επανεξέταση του, προσκομίζει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 4
Διενέργεια ειδικής θεωρητικής εξέτασης
χωρίς τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος
1. Στην περίπτωση διενέργειας της ειδικής θεωρητικής
εξέτασης χωρίς τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος,
τότε αυτή πραγματοποιείται σε ειδικό χώρο της Περιφέρειας, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της παραγράφου του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, ως εξής:
α. Κατά την είσοδο των υποψηφίων, την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, στην αίθουσα της εξέτασης απευθύνονται στην εξεταστική επιτροπή Ακολουθεί
προσεκτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας, βάσει του ονόματος και των άλλων στοιχείων του υποψηφίου που εμφανίζονται στο Δελτίο Συμμετοχής στην Εξέταση (Δ.Σ.Ε.)
και στο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας που πρέπει να
φέρει μαζί του κάθε υποψήφιος. Αποδεκτά πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας θεωρούνται τα παρακάτω έγγραφα,
εφόσον είναι σε ισχύ: αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ή ατομικό βιβλιάριο υγείας, εφόσον είναι Έλληνας
υπήκοος, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, εφόσον
είναι υπήκοος κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβατήριο
ή άλλο έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα ή έγγραφο που έχει εκδώσει αρμόδια
ελληνική αρχή, εφόσον είναι υπήκοος τρίτης χώρας, με
πρόσφατη φωτογραφία. Η φωτογραφία του υποψηφίου
πρέπει να έχει επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής
που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό.
β. Ο υπεύθυνος της αίθουσας μεριμνά για την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους έτσι ώστε οι
εισερχόμενοι, κατά σειρά, υποψήφιοι να καταλαμβάνουν
απομακρυσμένες μεταξύ τους θέσεις ενώ, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στη διάταξη των
εξεταζόμενων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
γ. Το Ερωτηματολόγιο πάνω στο οποίο γίνεται η εξέταση αποτελείται από τέσσερα (4) φυλλάδια που έχουν
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επιλεγεί αντίστοιχα από τις τέσσερις (4) θεματικές ενότητες που περιέχει το εγχειρίδιο «εξεταζόμενης ύλης».
Όλα τα φυλλάδια είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα
από τον Προϊστάμενο του τμήματος Αδειών Οδήγησης
ή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Μετά τη διανομή
τους στους υποψήφιους και την αναγραφή των στοιχείων τους, υπογράφονται και από τον υπεύθυνο της
αίθουσας, ο οποίος ταυτόχρονα ελέγχει και την ακρίβεια
των στοιχείων των υποψηφίων.
δ. Τα Ερωτηματολόγια δεν είναι το ίδια για όλους τους
υποψηφίους ενώ η διανομή αυτών γίνεται παρουσία
των υποψηφίων λίγο πριν την προγραμματισμένη ώρα
έναρξης της εξεταστικής διαδικασίας. Η ανάμειξη και η
διανομή των φυλλαδίων γίνεται από υποψηφίους που
επιλέγονται κατά τυχαίο τρόπο με ευθύνη του υπεύθυνου της αίθουσας.
ε. Μετά τη διανομή των φύλλων ο υπεύθυνος της αίθουσας ενημερώνει τους υποψήφιους ότι η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου θα γίνει με στυλό διαρκείας
μαύρου ή μπλε χρώματος και ότι τα στοιχεία ταυτότητας
του εξεταζομένου πρέπει να συμπληρωθούν με ευανάγνωστα γράμματα και να υπογραφούν στην αντίστοιχη
θέση.
στ. Ο υπεύθυνος της αίθουσας ενημερώνει τους υποψηφίους ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται αυστηρά:
- Το κάπνισμα.
- Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών επικοινωνίας και αναπαραγωγής και καταγραφής ήχου και εικόνας (pager, PSP, CD-player, MP3 player).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απενεργοποιήσει τα
κινητά τους τηλέφωνα ή τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές πριν την έναρξη των εξετάσεων.
- Η χρήση οποιονδήποτε βιβλίων και σημειώσεων.
- Η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου υποκλοπής απαντήσεων μεταξύ υποψηφίων. Τα ερωτηματολόγια
υποψηφίων οι οποίοι δίνουν ή λαμβάνουν απαντήσεις
ή χρησιμοποιούν σημειώσεις ή άλλα βοηθήματα ακυρώνονται. Απαγορεύεται η συνεργασία και η συνομιλία
μεταξύ υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
- Τα διαλείμματα.
- Η έξοδος υποψηφίου, για οποιονδήποτε λόγο, από
τον χώρο της εξέτασης πριν την ολοκλήρωση αυτής από
όλους τους υποψηφίους.
ζ. Εν συνεχεία, ο υπεύθυνος της αίθουσας ορίζει την
έναρξη και το πέρας της εξέτασης. Οι υποψήφιοι που
τελειώνουν τη συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων, πριν
λήξει ο χρόνος, παραμένουν στις θέσεις τους. Μόλις τελειώσει ο χρόνος εξέτασης ο υπεύθυνος της αίθουσας
το γνωστοποιεί στους εξεταζόμενους, οι οποίοι υποχρεούνται να σταματήσουν να γράφουν και να αφήσουν το
στυλό πάνω στο γραφείο τους, χωρίς να σηκωθούν από
την θέση τους μέχρι η επιτροπή να τελειώσει τον έλεγχο
και τη διόρθωση. Στη συνέχεια, οι εξεταστές -επιτηρητές
συγκεντρώνουν τα συμπληρωμένα φύλλα, διαγράφουν
τις τυχόν αναπάντητες ερωτήσεις και τα εναποθέτουν
στην έδρα.
η. Η διόρθωση των απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής άμεσα με τη
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λήξη της εξεταστικής διαδικασίας τα οποία υπογράφουν
τα φύλλα και ανακοινώνουν τα αποτελέσματα.
Υποψήφιοι που έχουν αντιρρήσεις για τα αποτελέσματα της εξεταστικής διαδικασίας, δύνανται να δουν
το γραπτό τους. Σε περίπτωση λάθους της εξεταστικής
επιτροπής στη διόρθωση, αυτό διορθώνεται και υπογράφεται σχετικά από όλα τα μέλη.
2. Η ειδική θεωρητική εξέταση διαρκεί:
α. Για τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου, σαράντα (40) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών μίας
σωστής απάντησης που περιέχει τριάντα (30) ερωτήσεις
που καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης, ως
εξής:
i. Δέκα (10) ερωτήσεις επί του Κανονισμού Λειτουργίας
των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
ii. Τέσσερις (4) ερωτήσεις επί των Γενικών στοιχείων
μηχανολογίας επιβατηγών αυτοκινήτων.
iii. Τέσσερις (4) ερωτήσεις επί των Γενικών αρχών παροχής Πρώτων Βοηθειών.
iv. Δώδεκα (12) ερωτήσεις επί χαρακτηριστικών σημείων ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Π.Ε. όπου θα
εκδοθεί η ειδική άδεια οδήγησης. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν απαντήσει σωστά και στις τριάντα (30)
ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου ή σημειώσει το πολύ
δύο (2) λανθασμένες απαντήσεις σε αυτό.
β. Για την επέκταση ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου προκειμένου ο κάτοχος αυτής και οδηγεί και σε περιοχή που ανήκει διοικητικά
σε Π.Ε. διαφορετική από αυτήν που τη χορήγησε αρχικώς, είκοσι (20) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση
Ερωτηματολογίου δώδεκα (12) ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής μίας σωστής απάντησης αναφορικά με τα Χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα)
της Π.Ε. που την επεκτείνει. Ο υποψήφιος θεωρείται
επιτυχών, αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις
του Ερωτηματολογίου.
γ. Για την επαναχορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει παρέλθει πενταετία από τη
λήξη ισχύος της, και ως εκ τούτου θεωρείται αφαιρεθείσα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα της περίπτωσης α’ της
παρούσας παραγράφου.
δ. Υποψήφιος που παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία) εξετάζεται προφορικά από
την εξεταστική επιτροπή η οποία του διαβάζει το ερωτηματολόγιο και σημειώνει τις αντίστοιχες απαντήσεις
του. Εν προκειμένω, ο διαθέσιμος χρόνος καθορίζεται
σε πενήντα (50) λεπτά της ώρας, για τη χορήγηση και
την επαναχορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, και εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας για την
επέκταση ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης.
Άρθρο 5
Διενέργεια ειδικής θεωρητικής εξέτασης με τη
χρήση Πληροφοριακού Συστήματος
1. Σε περίπτωση εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) για τη διενέργεια της ειδικής θεωρητικής
εξέτασης για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και την αυτόματη εξέταση των υποψηφίων, τότε
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αυτή πραγματοποιείται σε ειδικό χώρο της Περιφέρειας,
ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της παραγράφου 2
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, ως εξής:
α. Ο υπεύθυνος για τον προγραμματισμό υπάλληλος
εισάγει τα στοιχεία των υποψηφίων στο Π.Σ. και δημιουργεί τις Ομάδες Εξέτασης. Οι Ομάδες Εξέτασης με
τα στοιχεία των προγραμματισθέντων υποψηφίων οι
οποίες εκτυπώνονται μέσω του Π.Σ., αναρτώνται σε εμφανές μέρος έξω από την αίθουσα, κατά την ημέρα των
εξετάσεων, προκειμένου οι υποψήφιοι να ελέγχουν την
ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων, πριν εισέλθουν στην αίθουσα. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι
υποψήφιοι υπογράφουν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (αντίγραφο αυτών που αναρτώνται έξω από την αίθουσα), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παρουσία τους
στην εξέταση. Οι καταστάσεις αυτές επισυνάπτονται στη
συγκεντρωτική κατάσταση των τελικών αποτελεσμάτων.
β. Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα των εξετάσεων, την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο Δ.Σ.Ε.
και απευθύνεται στην εξεταστική επιτροπή με το Δ.Σ.Ε.
και το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
γ. Ακολουθεί προσεκτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας,
βάσει του ονόματος και των άλλων στοιχείων του υποψηφίου που εμφανίζονται στο Δ.Σ.Ε. και στο σχετικό
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας που φέρει. Αποδεκτά
πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας θεωρούνται τα παρακάτω έγγραφα, εφόσον είναι σε ισχύ: αστυνομική
ταυτότητα, διαβατήριο, ή ατομικό βιβλιάριο υγείας,
εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, εφόσον είναι υπήκοος κ-μ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο,
βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα
ή έγγραφο που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή,
εφόσον είναι υπήκοος τρίτης χώρας, με πρόσφατη
φωτογραφία. Η φωτογραφία του υποψηφίου πρέπει
να έχει επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής που
έχει εκδώσει το πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας
διαπιστωθούν ήσσονος σημασίας διαφορές στα στοιχεία των υποψηφίων (όπως αναγραμματισμός ονόματος)
αυτές διορθώνονται μέσω σχετικής διαδικασίας που παρέχεται από το Π.Σ.
δ. Η έναρξη της εξέτασης διενεργείται μέσω σχετικής
διαδικασίας που παρέχει το Π.Σ. στο πλαίσιο της οποίας
επιλέγεται τυχαία η θέση/τερματικό του κάθε υποψηφίου και εκτυπώνεται μία κατάσταση με τα ονόματα των
υποψηφίων και τις αντίστοιχες θέσεις/τερματικά που
έχουν επιλεγεί.
ε. Ο υπεύθυνος της αίθουσας μεριμνά για τη σωστή
τακτοποίηση των υποψηφίων στις θέσεις τους και ενημερώνει τους εξεταζόμενους για τη διαδικασία της εξέτασης και τον τρόπο απάντησης των ερωτήσεων.
στ. Ο υπεύθυνος της αίθουσας ενημερώνει τους υποψηφίους ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται αυστηρά:
- Το κάπνισμα.
- Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών επικοινωνίας και αναπαραγωγής και καταγραφής ήχου και εικόνας (pager, PSP, CD-player, MP3 player).
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απενεργοποιήσει τα
κινητά τους τηλέφωνα ή τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές πριν την έναρξη των εξετάσεων.
- Η χρήση οποιονδήποτε βιβλίων και σημειώσεων.
- Η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου υποκλοπής απαντήσεων μεταξύ υποψηφίων. Τα ερωτηματολόγια
υποψηφίων οι οποίοι δίνουν ή λαμβάνουν απαντήσεις
ή χρησιμοποιούν σημειώσεις ή άλλα βοηθήματα ακυρώνονται. Απαγορεύεται η συνεργασία και η συνομιλία
μεταξύ υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
- Τα διαλείμματα.
- Η έξοδος υποψηφίου, για οποιονδήποτε λόγο, από
τον χώρο της εξέτασης πριν την ολοκλήρωση αυτής από
όλους τους υποψηφίους.
- Η πλοήγηση στο διαδίκτυο ή σε άλλα προγράμματα,
καθώς και οποιαδήποτε παρέμβαση στον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, όπως σβήσιμο, πάτημα κουμπιών, απομάκρυνση καλωδίων κ.λπ.
ζ. Το Π.Σ. δημιουργεί για κάθε υποψήφιο ένα ερωτηματολόγιο με τυχαίο τρόπο, με τον προβλεπόμενο, ανά
κατηγορία αριθμό, ερωτήσεων. Στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα της ερώτησης με τις πιθανές απαντήσεις.
Ο υποψήφιος αφού διαβάσει ή ακούσει την ερώτηση με
τις απαντήσεις επιλέγει τη σωστή απάντηση. Αυτομάτως
εμφανίζεται η επόμενη ερώτηση και επαναλαμβάνεται
η ίδια διαδικασία. Το Π.Σ. επιτρέπει στον εξεταζόμενο
να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση, χωρίς να απαντήσει αυτή την οποία επεξεργάζεται εκείνη τη στιγμή.
Αφού φτάσει ο εξεταζόμενος στην τελευταία ερώτηση,
το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στην πρώτη μη απαντημένη ερώτηση και συνεχίζει ο υποψήφιος κατά τον
ίδιο τρόπο μέχρι να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις ή να
εξαντληθεί ο δικαιούμενος χρόνος,
η. Με τη συμπλήρωση του συνολικού ανά Ερωτηματολόγιο αριθμού ερωτήσεων ή την εκπνοή του δικαιούμενου ανά Ερωτηματολόγιο χρόνου εξέτασης, εμφανίζεται
στην οθόνη η ένδειξη «ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» και η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται.
Με την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, το
σύστημα εκτυπώνει:
i. Αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων με τα στοιχεία του υποψηφίου, τις ερωτήσεις ανά Ερωτηματολόγιο στις οποίες εξετάστηκε καθώς και τις απαντήσεις
που έδωσε, την ορθότητα ή όχι αυτών, καθώς και το
τελικό αποτέλεσμα της πραγματοποιηθείσας εξέτασης. Η εν λόγω κατάσταση αποτελεσμάτων υπογράφεται από την εξεταστική επιτροπή και καταχωρείται
στο φάκελο του υποψηφίου. Αντίγραφο αυτής, ομοίως
υπογεγραμμένη, δίνεται και στον υποψήφιο εφόσον
ζητηθεί.
ii. Συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων με τα
στοιχεία των συμμετεχόντων στην εξέταση και τα τελικά
αποτελέσματα. Η εν λόγω κατάσταση τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Η ειδική θεωρητική εξέταση διαρκεί:
α. Για τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου ενενήντα (90) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών μίας
σωστής απάντησης που περιέχει εξήντα (60) ερωτήσεις
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που καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης, ως
εξής:
i. Είκοσι (20) ερωτήσεις επί του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
ii. Οκτώ (8) ερωτήσεις επί των Γενικών στοιχείων μηχανολογίας επιβατηγών αυτοκινήτων.
iii. Οκτώ (8) ερωτήσεις επί των Γενικών αρχών παροχής
Πρώτων Βοηθειών.
iv. Είκοσι τέσσερις (24) ερωτήσεις επί χαρακτηριστικών σημείων ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Π.Ε.
όπου θα εκδοθεί η ειδική άδεια οδήγησης. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν απαντήσει σωστά και στις
εξήντα (60) ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου ή σημειώσει το πολύ τέσσερις (4) λανθασμένες απαντήσεις σε
αυτό.
β. Για την επέκταση ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου προκειμένου ο κάτοχος αυτής να οδηγεί και σε περιοχή που ανήκει διοικητικά σε
Π.Ε. διαφορετική από αυτήν που τη χορήγησε αρχικώς,
σαράντα (40) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση του
Ερωτηματολογίου είκοσι τεσσάρων ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών μίας σωστής απάντησης αναφορικά με τα
Χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα)
της Π.Ε. που την επεκτείνει. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του
Ερωτηματολογίου.
γ. Για την επαναχορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει παρέλθει πενταετία από τη
λήξη ισχύος της, και ως εκ τούτου θεωρείται θεωρείται
αφαιρεθείσα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου.
δ. Υποψήφιος που παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία) εξετάζεται με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Πληροφοριακού Συστήματος, με
εκφώνηση των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Εν προκειμένω, ο διαθέσιμος χρόνος καθορίζεται σε δύο (2) ώρες.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή
στην ειδική θεωρητική εξέταση
1. Για τη συμμετοχή ενδιαφερόμενου στην ειδική θεωρητική εξέταση για ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. των κάτωθι δικαιολογητικών:
α. Αίτηση συμμετοχής στην ειδική θεωρητική εξέταση.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(Α’ 75) με την οποία δηλώνεται ότι:
- είναι τουλάχιστον 21 ετών και δεν έχει ξεπεράσει το
69° έτος της ηλικίας του
- δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του
Ν. 1256/1982(Α’65), όπως ισχύει κάθε φορά.
- δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος
από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
- Δεν έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για
οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητο.
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- Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα
αδικήματα της περίπτωσης α’ του άρθρου 100 του
Ν. 4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση,
παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με
πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε
ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας,
εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε
ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί
όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης
των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών,
λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης
εργαζομένων.
- Ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσον
δεν είναι Έλληνας υπήκοος.
- Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος.
- Κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’, Γ ή Δ’.
- Είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.
γ. Γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.), όπως αυτή εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής
μαθησιακής δυσκολίας και χορηγείται από το σχετικό για
το σκοπό αυτόν τομέα, Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέταση.
δ. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου υπέρ Δημοσίου
ποσού είκοσι (20) ευρώ.
2. Κατόπιν ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας του περιεχομένου του υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για
την προγραμματισμένη ημερομηνία, ώρα και χώρο όπου
θα διεξαχθεί η ειδική θεωρητική εξέταση παραδίδοντας
του σχετική Δελτίο Συμμετοχής στην Εξέταση (Δ.Σ.Ε.)
όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου
(όνομα, επίθετο, όνομα πατρός) καθώς και κάθε άλλη
σχετική προς τη εξέταση πληροφορία.
Άρθρο 7
Δικαιολογητικά για την έκδοση εντύπου
ειδικής άδειας οδήγησης
Υποψήφιος που πετύχει στην ειδική θεωρητική εξέταση οφείλει όπως προσκομίσει εντός αποκλειστικής
προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης τα κάτωθι, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά στην
αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών:
1. Για την αρχική χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης:
α. Αίτηση για την έκδοση ειδικής άδειας οδήγησης
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
β. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης
(αναζητείται υπηρεσιακώς).
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γ. Απλό αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου
σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό, εφόσον είναι
Έλληνας υπήκοος, ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού-Επίπεδο Α2,
εφόσον είναι αλλοδαπός υπήκοος.
δ. Απλό φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
ε. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή
ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, ή απλό
φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου,
εφόσον είναι υπήκοος κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου,
βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα
ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή,
εφόσον είναι υπήκοος τρίτης χώρας.
στ. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.
ζ. Ιατρικό Πιστοποιητικό του άρθρου 95 του
Ν. 4070/2012 ή εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
η. Αποδεικτικό είσπραξης του παραβόλου του εδαφίου
θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του Ν. 4070/2012,
όπως ισχύει, ή του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομοθετικού πλαισίου, για κάθε περίπτωση έκδοσης εντύπου
ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατά τα οριζόμενα της παρούσης.
2. Για την επέκταση ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:
α. Φωτοτυπία της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
β. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου της περίπτωσης
θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του Ν. 4070/2012 ή
του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
3. Για την επαναχορήγηση ειδικής άδειας που έχει παρέλθει πενταετία από τη λήξη ισχύος της:
α. Φωτοτυπία της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
β. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου της περίπτωσης
θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του Ν. 4070/2012 ή
του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει χάσει το
έντυπο της ειδικής άδειας του ή αυτή έχει φθαρεί ή έχουν
συμπληρωθεί τα προς συμπλήρωση πεδία, τότε πλέον
των δικαιολογητικών α’ και β’ της παρούσας παραγράφου, υποβάλει δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.
Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργούνται τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 18369/500/7.06.1984 (Β’ 403)
υπουργικής απόφασης η οποία, κατά τα λοιπά σημεία,
παραμένει σε ισχύ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
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Αριθμ. 76841/29178
(3)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 408/25.07.2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Δήμο Πειραιά, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) Του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
γ) Του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
δ) Του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/2002)
«Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις
και λοιπές διατάξεις».
ε) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις».
ζ) Την υπ’ αριθμ. 4/06.02.2015 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Την υπ’ αριθμ. 212/2016 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των Γεωργίου Πασπαράκη του Ιωάννη, Δημητρίου
Ευδαίμων του Γεωργίου και Πέτρου Στύλου του Αλεξάνδρου και αναγνωρίστηκε ότι η καταρτισθείσα με το
εναγόμενο σύμβαση των εναγόντων φέρει την αληθή
νομική φύση της αντίστοιχης ενεργούς και δη ενιαίας
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
από τις 13.3.2001 για τον πρώτο, από τις 11.7.2000 για
το δεύτερο και από τις 21.1.2002 για τον τρίτο εξ αυτών
αντίστοιχα.
3. Το υπ’ αριθμ. 758/2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς από το οποίο προκύπτει ότι από
19.01.2016 μέχρι και 09.06.2016 δεν έχει ασκηθεί ένδικο
μέσο (τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της
υπ’ αριθμ. 212/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.
4. Την υπ’ αριθμ. 408/25.07.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί σύστασης δύο (2)
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιά, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
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5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη,
παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την
εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904
παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 408/25.07.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης δύο (2)
προσωποπαγών θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιά, σε εφαρμογή
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΣΤΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

Οι παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η εν λόγω θέση
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
7.800,00 € περίπου στον προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2016 σε βάρος του Κ.Α. 20.6021.01,
ανάλογη δε δαπάνη ύψους 39.000,00 € περίπου θα προβλεφθεί στον αντίστοιχο ΚΑ των προϋπολογισμών των
επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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