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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

17 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης
μεταφοράς εμπορευμάτων:

Αριθμ.: οικ. 49522/6046
Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄),
αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγ−
γελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης
μεταφοράς εμπορευμάτων.

Αρθρο 1
Υπόχρεοι

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελ−
ληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15.6.2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την
περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών
οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και
της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την
κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,
όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες
2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26.4.2004 και 2006/103/
ΕΚ της 20.11.2006» και ειδικότερα αυτές των άρθρων 6
(παρ. 13), 8, 10 (παρ. 1) και 14.
β. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄).
γ. του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Περί ιατρικής εξετά−
σεως των οδηγών αυτοκινήτων, δίτροχων − τρίτροχων
μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων» όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
2. Το γεγονός ότι υλοποιείται μηχανογραφικό σύστημα
θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για χορήγη−
ση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρχικής
επιμόρφωσης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.).
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως εξής τη διαδικασία και τις λεπτο−
μέρειες εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 74/2008
(ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού

1. Υποχρέωση απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
μεταφοράς εμπορευμάτων, έχουν οι οδηγοί οχημάτων
των υποκατηγοριών και κατηγοριών Γ1, Γ1+Ε, Γ και
Γ+Ε, οι οποίοι αποκτούν άδεια οδήγησης μιας τουλά−
χιστον από τις υποκατηγορίες ή κατηγορίες αυτές από
10.9.2009 και μετά.
2. Δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επι−
μόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων: α. Οι οδηγοί των
παραγράφου ζ και η του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008
(ΦΕΚ 112/Α΄) ως εξής:
α1. Οι οδηγοί ΦΙΧ αυτοκινήτων, που μεταφέρουν υλι−
κά, εργαλεία και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση του
επαγγέλματος, του ιδιοκτήτη των φορτηγών.
α2. Οι οδηγοί ΦΙΧ αυτοκινήτων, που χορηγούνται σε
μεταφορικές επιχειρήσεις και πρακτορεία μεταφορών
για την μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συ−
σκευασίας που ανήκουν σ’ αυτές και
α3. οι οδηγοί ΦΙΧ αυτοκινήτων, που ανήκουν σε επι−
χειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας.
β. Οι οδηγοί οι οποίοι απέκτησαν οποιαδήποτε από
τις παραπάνω υποκατηγορίες ή κατηγορίες, πριν από
τις 10.9.2009.
3. Προκειμένου ο οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτο−
χος ΠΕΙ απαιτείται:
α) να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού
(σύμφωνο με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος II του
π.δ. 74/2008) ή
β) να είναι καταχωρισμένος επάνω στην άδεια οδήγη−
σης ο κοινοτικός κωδικός «95» και δίπλα στις υποκατη−
γορίες ή κατηγορίες Γ1, Γ1 + Ε, Γ και Γ+Ε (σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 2003/59).
4. Ο οδηγός που παραβιάζει τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 11 του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Β΄) τιμωρείται σύμφωνα
με τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά
1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση ΠΕΙ αρχικής
επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων, πρέπει να
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υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω−
νιών (Υπηρεσία Μ.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
(Ν.Α.) του τόπου κατοικίας του, τα εξής κατά περίπτωση
δικαιολογητικά:
1.1. Αν δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μιας του−
λάχιστον των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε,
Γ και Γ + Ε,
Την Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του Παραρτή−
ματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα−
ρούσας απόφασης, μαζί με όλα τα απαιτούμενα από τις
σχετικές διατάξεις για την χορήγηση άδειας οδήγησης
των παραπάνω υποκατηγοριών ή κατηγοριών δικαιολο−
γητικά και επιπλέον αποδεικτικό κατάθεσης εβδομήντα
(70) € υπέρ του λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 όπως
ισχύει.
1.2. Αν είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μιας
τουλάχιστον των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 +
Ε, Γ και Γ + Ε:
α. Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6, με την οποία
να δηλώνει:
αα. ’Οτι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
ββ. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή αρμοδιό−
τητας της συγκεκριμένης Υπηρεσίας Μ.Ε., στην οποία
υποβάλλεται η Αίτηση−Υπεύθυνη δήλωση.
γγ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
β. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή
ελληνικού διαβατηρίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος εί−
ναι Έλληνας υπήκοος. Αν από τα έγγραφα αυτά δεν
προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατί−
θεται, υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο
στοιχείο (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης,
πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.), από το οποίο να προ−
κύπτει η ηλικία του. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την
ελληνική υπηκοότητα απαιτείται φωτοαντίγραφο του
διαβατηρίου ή ισοδυνάμου με το διαβατήριο εγγράφου
όπως π.χ. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Αλλοδαπού.
γ. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δημοσίου εγγράφου
αναλόγου τύπου και ισχύος με αυτό που υποβάλλε−
ται για την χορήγηση άδειας οδήγησης όταν ο ενδια−
φερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα. Τέτοιο
δημόσιο έγγραφο μπορεί να είναι η Άδεια διαμονής ή
παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο
Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους
της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό
Δελτίο Ταυτότητος Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης
δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαί−
ωση ελληνικού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι
ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το
ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες
τουλάχιστον πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών
για απόκτηση του ΠΕΙ. Για τους υπηκόους των κρατών −
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το διάστημα των
185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες. Σε περίπτωση
που μεταξύ της ημερομηνίας λήξης ισχύος της άδειας
παραμονής ή του ισοδύναμου εγγράφου και της ημέρας
έναρξης ισχύος της νέας άδειας διαμονής ή παραμονής
ή του ισοδύναμου εγγράφου, μεσολαβεί χρονικό διά−
στημα έως ενενήντα (90) ημέρες, ο αλλοδαπός κάτοχος

των ανωτέρω εγγράφων θεωρείται ότι διαμένει νόμιμα
στην Ελλάδα κατά το χρονικό αυτό διάστημα.
Αν ο ενδιαφερόμενος ξένος υπήκοος έχει την ιδιότητα
του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον
μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το
τελευταίο 12 μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παρα−
πάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της
πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου,
που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική
ιδιότητα. Η σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα πρέπει
να ισχύει και κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας
οδήγησης ή να ακολουθείται από άδεια παραμονής ή
ισοδύναμο έγγραφο.
δ. Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης
(ελληνικής ή κράτους − μέλους της Ε.Ε. ή της Νορβηγίας
ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν) ισχύουσας για μία
τουλάχιστον των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 +
Ε, Γ και Γ + Ε.
ε. Αποδεικτικό κατάθεσης εβδομήντα (70) € υπέρ του
ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄) όπως
ισχύει, για την θεωρητική και πρακτική εξέταση.
στ. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου
διαβατηρίου.
2. Πέραν των παραπάνω αναφερομένων στις περι−
πτώσεις 1.1. και 1.2 υποβάλλονται και τα σχετικά δι−
καιολογητικά για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
υπό μορφή πλαστικής κάρτας όπως αυτή προβλέπεται
στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ. οικ. 43206/6028/2008
(ΦΕΚ 1541/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Η αρμόδια υπηρεσία Μ.Ε. της Ν.Α. στην οποία υπο−
βάλλεται η Αίτηση−Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογη−
τικά, αφού τα ελέγξει και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι
νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο:
α) Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι κά−
τοχος άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον των υπο−
κατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε: Δελτίο
Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υπο−
ψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.2
του Παραρτήματος).
β) Για την περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτο−
χος ισχύουσας άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον των
υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε: Δελ−
τίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης
(Υπόδειγμα 3.3 του Παραρτήματος).
Τα προαναφερόμενα Υποδείγματα 3.2 και 3.3 αποτε−
λούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
4. Όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετι−
κές διατάξεις για τις άδειες οδήγησης που αφορούν την
κατάθεση της Αίτησης−Υπεύθυνης δήλωσης, την επικύ−
ρωση των φωτοαντιγράφων και λοιπών δικαιολογητικών
και την παραλαβή της άδειας οδήγησης, εφαρμόζονται
και στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 3
Θεωρητική εξέταση
για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
1. Η θεωρητική εξέταση υποψηφίου για χορήγηση ΠΕΙ
μεταφοράς επιβατών διενεργείται, από την Υπηρεσία
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Μ.Ε. της Ν.Α. του τόπου κατοικίας του, μετά το πέρας
του ωραρίου λειτουργίας της ή κατά τις ημέρες αργιών,
προφορικά ενώπιον επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου
6 του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ112/Α΄).
Η επιτροπή αποτελείται από τρείς υπαλλήλους της
συγκεκριμένης υπηρεσίας Μ.Ε. ή και της υπηρεσίας
ΚΤΕΟ, εκ των οποίων, οι δύο αποτελούν τα μέλη της
και ο τρίτος εκτελεί καθήκοντα γραμματέα. Τα μέλη
της επιτροπής και ο γραμματέας ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους, με απόφαση του οικείου Νομάρχη ή
Επαρχου κατά περίπτωση. Τα μέλη της επιτροπής ανή−
κουν τουλάχιστον στην κατηγορία ΔΕ (εφόσον έχουν
απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης
σχολής) εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον, τεχνικός.
Σε κάθε περίπτωση εξέτασης, όπου το τεχνικό μέλος
της επιτροπής αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του,
πρέπει και αυτός (ο αναπληρωτής), να είναι τεχνικός,
οποιουδήποτε επιπέδου.
2. Η θεωρητική εξέταση γίνεται σε αίθουσα, για το σύ−
νολο των προγραμματισθέντων υποψηφίων. Με μέριμνα
του γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος ελέγχει την
ταυτότητα των υποψηφίων, εισέρχονται στην αίθουσα
οι υποψήφιοι για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
που έχουν προγραμματιστεί την συγκεκριμένη ημερομη−
νία. Υποψήφιος που δεν φέρει μαζί του τα αποδεικτικά
στοιχεία ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο)
και το αντίστοιχο Δελτίο Εξέτασης αποκλείεται από τις
εξετάσεις και δεν μπορεί να προγραμματιστεί πριν την
παρέλευση ενός μηνός, στην δε κατάσταση σημειώνεται
ως μη προσελθών.
3. Η προφορική θεωρητική εξέταση των υποψηφίων
για απόκτηση του ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, θα πραγ−
ματοποιείται προφορικά από την επιτροπή στην ύλη
του βιβλίου «Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών
φορτηγών», εκδόσεις του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος
Ευγενίδου οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που
περιέχονται στις σελίδες 1 έως 157 αυτού.
Η εξέταση γίνεται παρουσία όλων των υποψηφίων.
Σε κάθε υποψήφιο υποβάλλονται δέκα (10) ερωτήσεις
από την προαναφερόμενη ύλη. Θεωρείται επιτυχών εάν
απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις επτά (7) ερωτήσεις.
Στόχος της εξέτασης είναι να διαπιστωθεί αν ο υπο−
ψήφιος έχει κατανοήσει πλήρως τη συγκεκριμένη ύλη
και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η ελεύθερη συζήτηση
μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου και η επανάληψη της
ερώτησης σε περίπτωση μη πλήρους κατανόησής της.
Για κάθε υποψήφιο, σημειώνονται από τον γραμματέα
σε ξεχωριστό φύλλο (Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος)
όλες οι ερωτήσεις που του απευθύνονται από την επι−
τροπή και η ένδειξη ΝΑΙ αν απαντήσει σωστά ή η ένδειξη
ΟΧΙ αν απαντήσει λάθος. Το σύνολο των σωστών απα−
ντήσεων αποτελεί και το τεκμήριο της επιτυχίας ή μη
του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν και
οι δύο εξεταστές αποφασίσουν ότι επέτυχε. Ο υποψήφι−
ος θεωρείται ότι απέτυχε αν έστω και ο ένας από τους
εξεταστές αποφασίσει την απόρριψη του εξεταζομέ−
νου. Το αποτέλεσμα της επιτυχίας ή όχι ανακοινώνεται
μεγαλόφωνα στον υποψήφιο. Το φύλλο (Υπόδειγμα 4)
επισυνάπτεται στην κατάσταση εξετασθέντων.
Ακολούθως ο γραμματέας θέτει στην αντίστοιχη θέση
του Δελτίου Εξέτασης την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ ΓΙΑ ΠΕΙ»
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ενώ σε περίπτωση αποτυχίας θέτει την ένδειξη «ΑΠΕΡ−
ΡΙΦΘΗ» αναγράφοντας και τον αριθμό λαθών π.χ. «4
λάθη».
Τα μέλη της επιτροπής υπογράφουν στην οικεία στή−
λη, θέτοντας, ολογράφως και το ονοματεπώνυμό τους,
είναι δε συνυπεύθυνοι για οποιαδήποτε ψευδή αναγρα−
φή στο δελτίο αυτό.
Όσοι απορρίπτονται στη θεωρητική εξέταση έχουν
δικαίωμα επανεξέτασης αφού συμπληρωθούν δεκαπέ−
ντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την
ημέρα της απόρριψης.
Μετά το πέρας της εξέτασης ο γραμματέας της επι−
τροπής συντάσσει κατάσταση εξετασθέντων και μη
προσελθόντων (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Πα−
ραρτήματος), θέτοντας δίπλα από το ονοματεπώνυμο
κάθε υποψηφίου την ένδειξη «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ» ή «ΕΠΕΤΥ−
ΧΕ» ή «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» κατά περίπτωση. Η κατάστα−
ση υπογράφεται από τα δύο μέλη της επιτροπής και
τον γραμματέα θέτοντας και το ονοματεπώνυμο τους
ολογράφως. Η κατάσταση αυτή μαζί με τα φύλλα του
Υποδείγματος 4 παραδίδεται, την αμέσως επόμενη ερ−
γάσιμη ημέρα, από τον γραμματέα, στον Προϊστάμενο
του αρμοδίου Τμήματος ή στον Προϊστάμενο της Υπη−
ρεσίας Μ.Ε., με υπογραφή παραλαβής, σε φωτοαντίγρα−
φό της. Το φωτοαντίγραφο της κατάστασης κρατείται
από το γραμματέα.
Μετά το τέλος της θεωρητικής εξέτασης, ο γραμ−
ματέας παραδίδει στους υποψήφιους τα δελτία τους,
προκειμένου το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Μ.Ε. της
Ν.Α. να προγραμματίσει τη θεωρητική επανεξέταση ή
πρακτική εξέτασή τους, κατά περίπτωση.
4. Με την εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος
θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για χορή−
γηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρ−
χικής επιμόρφωσης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.) η θεωρητική εξέταση
διενεργείται ως εξής:
Τα θέματα που επιλέγονται αυτόματα από το μη−
χανογραφικό σύστημα, περιέχονται στο εγχειρίδιο
«Επαγγελματική οδήγηση φορτηγού − Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχική επιμόρφωση» που
το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει εκδόσει
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου. Η διαδικασία
εξέτασης περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες:
α) ένα ερωτηματολόγιο με τριάντα (30) ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, με τρείς (3) προτεινόμενες απα−
ντήσεις εκ των οποίων μία μόνο είναι ορθή και
β) δύο φύλλα με δύο μελέτες περιπτώσεων προς απά−
ντηση γραπτώς.
Η εξέταση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά
(όπως πραγματοποιείται και για την θεωρητική εξέταση
για χορήγηση της άδειας οδήγησης με το σύστημα
ΜΣΘΕΥΟ). Η εξέταση των μελετών περιπτώσεων γίνε−
ται γραπτώς. Η βαθμολόγηση για το ερωτηματολόγιο
γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Η βαθμολόγηση
των μελετών περιπτώσεων γίνεται από τα μέλη της
επιτροπής.
Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60%
από το ερωτηματολόγιο και κατά 40% από τις μελέ−
τες περιπτώσεων. Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτη−
ματολογίου βαθμολογείται με 2 μονάδες. Κάθε φύλλο
μελέτης περιπτώσεων περιλαμβάνει δύο (2) θέματα για
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ανάπτυξη, κάθε θέμα από τα οποία βαθμολογείται με 20
μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι εξήντα (60) μονά−
δες για το ερωτηματολόγιο και σαράντα (40) μονάδες
για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης
βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό
(100) μονάδες.
Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που θα έχουν
σημειώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα
(60) μονάδες έχοντας όμως παράλληλα βαθμολογία
τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες για τις ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου και τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες
στις μελέτες περιπτώσεων.
Σε περίπτωση που υποψήφιος συγκεντρώσει βαθμο−
λογία μικρότερη από τριάντα (30) μονάδες στο ερω−
τηματολόγιο ή βαθμολογία μικρότερη από είκοσι (20)
μονάδες στο φύλλο των μελετών περιπτώσεων απορ−
ρίπτεται, ακόμα και αν το σύνολο της βαθμολογίας και
στις δύο δοκιμασίες είναι ίσο ή υπερβαίνει τις εξήντα
(60) μονάδες. Επίσης, υποψήφιος που επιτυγχάνει τις
παραπάνω βάσεις στις επιμέρους δοκιμασίες (30 μονά−
δες στο ερωτηματολόγιο και 20 μονάδες στις μελέτες
περιπτώσεων) απορρίπτεται, γιατί δεν συγκεντρώνει
τις εξήντα (60) μονάδες που αποτελεί την ελάχιστη
βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά και
από τις δύο δοκιμασίες.
Κάθε υποψήφιος όταν τελειώσει η εξέταση του, μπορεί
να απομακρύνεται από τη θέση του, με την προϋπόθεση
να μην παραμένουν στην αίθουσα λιγότεροι από τρείς
(3) υποψήφιοι.
Η σύνταξη της κατάστασης γίνεται από τον γραμ−
ματέα όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παρά−
γραφο 3.
Υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να
αντιγράφει, με οποιονδήποτε τρόπο ή να συνεργάζε−
ται με άλλον υποψήφιο, θεωρείται ότι απέτυχε και δεν
έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις εξετάσεις του αμέσως
επόμενου εξαμήνου.
5. Μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής θα είναι
δυνατή η συλλογή στοιχείων των εξετασθέντων και
των επιτυχόντων ανά κατηγορία.
Άρθρο 4
Πρακτική εξέταση
1. Οι υποψήφιοι για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφω−
σης μεταφοράς εμπορευμάτων οι οποίοι επιτυγχάνουν
στη θεωρητική εξέταση του άρθρου 3 της απόφασης
αυτής, υποχρεούνται να υποβληθούν σε πρακτική εξέ−
ταση, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω.
1.1. Η πρακτική εξέταση για υποψηφίους οι οποίοι δεν
είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους−
μέλους της Ε.Ε. ή της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του
Λιχτενστάιν) μίας τουλάχιστον εκ των υποκατηγοριών ή
κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε διενεργείται ως εξής:
Η Υπηρεσία Μ.Ε. της Ν.Α. του τόπου κατοικίας του
υποψηφίου, η οποία του έχει χορηγήσει Δελτίο Εκπαί−
δευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υποψηφίου
για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανό−
τητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.2), τον
προγραμματίζει για πρακτική εξέταση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις περί υποψηφίων οδηγών, σχετικές δι−
ατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποχρεούται, πριν
από την πρακτική του εξέταση να εκπαιδευτεί πρακτικά
σαν υποψήφιος οδηγός, πραγματοποιώντας τον ελάχι−
στο αριθμό μαθημάτων, που προβλέπουν οι σχετικές με
τις άδειες οδήγησης διατάξεις, για τη κατηγορία Γ. Η
πρακτική εκπαίδευση και εξέταση πραγματοποιείται με
εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας Γ, παρουσία εκπαι−
δευτή υποψηφίων οδηγών. Εφαρμόζονται οι διατάξεις οι
σχετικές με τους υποψήφιους οδηγούς καθώς και αυτές
της απόκτησης ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων όπως
αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα του π.δ. 74/2008.
Κατά την πρακτική εξέταση η πορεία αντί των 45΄ της
ώρας διαρκεί 90΄.
Εξυπακούεται ότι ο υποψήφιος της παρούσας πε−
ρίπτωσης, υποχρεούται όπως, πέραν της θεωρητικής
εξέτασης του άρθρου 3 της απόφασης αυτής και της
πρακτικής εξέτασης της παραγράφου αυτής, να έχει
υποστεί προηγουμένως θεωρητική εκπαίδευση και εξέ−
ταση υποψηφίου οδηγού για την κατηγορία Γ. Αν τελικά
επιτύχει και στις τρεις (3) εξετάσεις, του χορηγείται:
α. Άδεια οδήγησης της κατηγορίας Γ και
β. ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης, μεταφοράς εμπορευ−
μάτων.
Τα εκπαιδευτικά οχήματα της κατηγορίας Γ τα οποία
χρησιμοποιούνται για την πρακτική εκπαίδευση και εξέ−
ταση του υποψηφίου της παραγράφου αυτής πρέπει να
έχουν τις προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές, με τη
χορήγηση αδειών οδήγησης, διατάξεις.
Κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας και ΠΕΙ με−
ταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία τους χορηγήθηκαν
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή, δεν
υποχρεούνται να υποβληθούν σε εξετάσεις για χορή−
γηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, στην περίπτωση
που θα ζητήσουν επέκταση της άδειας οδήγησης στην
κατηγορία Γ+Ε. Κατά την πρακτική εξέταση για την επέ−
κταση αυτή, η πορεία διαρκεί 45’ της ώρας και όχι 90’
(εφαρμοζομένων των λοιπών διατάξεων περί επέκτασης
άδειας οδήγησης από την κατηγορία Γ στην Γ+Ε).
1.2. Η πρακτική εξέταση της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού, για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κάτοχοι
ισχύουσας άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους−μέ−
λους της Ε.Ε. ή της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του
Λιχτενστάιν) μίας τουλάχιστον εκ των υποκατηγοριών
ή κατηγοριών Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε, διενεργείται ως εξής:
Η Υπηρεσία Μ.Ε. του τόπου κατοικίας του υποψηφίου,
η οποία του έχει χορηγήσει Δελτίο Εξέτασης Υποψηφί−
ου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικα−
νότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.3),
τον προγραμματίζει για πρακτική εξέταση, αφού έχει
προηγουμένως επιτύχει στην θεωρητική εξέταση για
ΠΕΙ.
Στην προκειμένη περίπτωση ο υποψήφιος υπόκεινται
σε εξετάσεις διαρκείας 90’ της ώρας, σε πορεία, κατά
την οποία εξετάζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα
στο Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστο−
ποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής
Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.3). Εφαρμόζονται και εδώ
οι διατάξεις οι σχετικές με τους υποψήφιους οδηγούς
καθώς και αυτές της απόκτησης ΠΕΙ μεταφοράς εμπο−
ρευμάτων όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα
του π.δ. 74/2008.
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Η επιτροπή εξετάσεων και οι λοιπές διαδικασίες, είναι
αυτές που ορίζουν οι σχετικές, με τη χορήγηση αδειών
οδήγησης, διατάξεις.
Η πρακτική εξέταση μπορεί να γίνει με εκπαιδευτικό
όχημα ή με Ι.Χ. ή Δ.Χ. όχημα σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 (παρ. 9) του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄). Οι
προδιαγραφές των οχημάτων (εκπαιδευτικών ή Ι.Χ. ή
Δ.Χ.) με τα οποία θα διενεργηθεί η πρακτική εξέταση
είναι αυτές που προβλέπουν οι σχετικές με τη χορήγηση
αδειών οδήγησης, διατάξεις. Ειδικότερα, για την πρακτι−
κή εξέταση για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης σε
κατόχους μιας ή περισσοτέρων εκ των υποκατηγοριών
Γ1, Γ1 + Ε, αν δεν κυκλοφορούν εκπαιδευτικά οχήματα
των υποκατηγοριών αυτών, η πρακτική εξέταση πραγ−
ματοποιείται σε Ι.Χ. ή Δ.Χ. οχήματα των υποκατηγοριών
αυτών, με προδιαγραφές οι οποίες ορίζονται στο Πα−
ράρτημα II της υπ’ αριθμ. 43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541/Β΄)
κοινής υπουργικής απόφασης.
Τα οχήματα αυτά (Ι.Χ. και Δ.Χ.) πρέπει, προ των εξετά−
σεων, να επιθεωρηθούν και να εφοδιασθούν με πρακτι−
κό επιθεώρησης, στο οποίο να υπάρχει η παρατήρηση
ότι, το συγκεκριμένο όχημα πληροί τις προδιαγραφές
του Παραρτήματος II της υπ’ αριθμ. 43206/6028/2008
(ΦΕΚ 1541/ Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, για πρα−
κτική εξέταση στη συγκεκριμένη υποκατηγορία άδειας
οδήγησης. Αν πρόκειται για Ι.Χ. όχημα, πρέπει, από την
άδεια κυκλοφορίας, να προκύπτει ότι το όχημα ανήκει
στον υποψήφιο ή αν το όχημα ανήκει σε εταιρεία ο υπο−
ψήφιος να είναι υποχρεωτικά μέλος ή εταίρος αυτής.
Ο υποψήφιος για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
υποχρεούται να υποβληθεί σε πρακτική εξέταση για ΠΕΙ
μεταφοράς εμπορευμάτων, σε μια από τις υποκατηγο−
ρίες ή κατηγορίες άδειας οδήγησης που κατέχει, π.χ.:
Αν επιθυμεί ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων και είναι
κάτοχος άδειας οδήγησης των των υποκατηγοριών ή
κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε, τότε υποχρεούται να υπο−
βληθεί σε πρακτική εξέταση μόνο σε μία από τις προ−
αναφερόμενες υποκατηγορίες ή κατηγορίες και το ΠΕΙ
ισχύει και για υπόλοιπες υποκατηγορίες και κατηγορίες
οδήγησης που αφορούν μεταφορές εμπορευμάτων.
2. Όσοι απορρίπτονται στην πρακτική εξέταση έχουν
το δικαίωμα επανεξέτασης σύμφωνα με όσα ορίζονται
στις σχετικές διατάξεις για την επανεξέταση υποψη−
φίων οδηγών.
3. Αν στην περιοχή συγκεκριμένης Υπηρεσίας Μ.Ε. δεν
υπάρχουν εκπαιδευτικά οχήματα ή Ι.Χ. ή Δ.Χ. οχήματα,
κατά περίπτωση, με τις κατάλληλες προδιαγραφές για
την πρακτική εξέταση των ενδιαφερομένων του άρθρου
αυτού, τότε με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής, ο ενδια−
φερόμενος παραπέμπεται για πρακτική εξέταση στην
πλησιέστερη Υπηρεσία Μ.Ε., όπου υπάρχουν οχήματα
με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
4. Η άδεια οδήγησης και το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
χορηγείται από την Υπηρεσία Μ.Ε. της Ν.Α. του τόπου
κατοικίας του ενδιαφερομένου.

ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων,
το οποίο έχει πενταετή ισχύ.
Η κατοχή ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης αποδεικνύεται,
αποκλειστικά και μόνο, με την καταχώρηση του κοι−
νοτικού κωδικού «95» επάνω στην άδεια οδήγησης. Η
καταχώρηση του αριθμού αυτού, επάνω στην άδεια
οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, γίνεται ως
εξής:
α) Περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοχος
άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους − μέλους της Ε.Ε.
ή της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν),
μίας ή περισσοτέρων εκ των υποκατηγοριών ή κατηγο−
ριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε και υπεβλήθη σε εξετάσεις μόνο
για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς
εμπορευμάτων:
Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος καταθέτει
φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης που κατέχει, η
οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, στην οικεία Υπηρεσία
Μ.Ε. Η υπηρεσία χορηγεί νέα άδεια οδήγησης ακολου−
θώντας την διαδικασία εκτύπωσης με την συμπλήρωση
δίπλα στην κατηγορία και του κωδικού αριθμού «95» ως
εξής: κωδικός αριθμός 95 και ημερομηνία λήξης ισχύος
του ΠΕΙ π.χ. στην εκτύπωση δίπλα στην κατηγορία Γ+Ε
στην στήλη 12 της άδειας θα φαίνεται η αναγραφή
95.01.01.2016, που σημαίνει ότι, ο ενδιαφερόμενος υπε−
βλήθη σε εξετάσεις στην κατηγορία Γ+Ε για χορήγηση
ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, η επιτυχής πρακτική
του εξέταση για ΠΕΙ έγινε στις 2.1.2011 και το ΠΕΙ ισχύει
μέχρι 1.1.2016.
Η λήξη ισχύος του ΠΕΙ είναι ανεξάρτητη με τη λήξη
ισχύος της άδειας οδήγησης και για το λόγο αυτό,
η αναγραφή του κωδικού 95, πρέπει να μεταφέρεται
στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης, σε περίπτωση
ανανέωσής της.
Με την παραλαβή της νέας άδειας ο ενδιαφερόμενος
καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία την παλαιά πρωτό−
τυπη άδεια οδήγησης η οποία ακυρώνεται και τίθεται
στον οικείο φάκελο.
β. Περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος υπεβλήθη σε
εξετάσεις για χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας
Γ και για χορήγηση ΠΕΙ, ταυτόχρονα:
Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος καταθέτει
φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης που κατέχει, η
οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
Η οικεία Υπηρεσία Μ.Ε. χορηγεί στον ενδιαφερόμενο
νέα άδεια οδήγησης, στην οποία καταχωρείται και η
επέκταση σε Γ κατηγορία και οι ενδείξεις του κοινο−
τικού κωδικού αριθμού «95», όπως ακριβώς και στην
προηγούμενη περίπτωση α΄.
Και στην περίπτωση αυτή με την παραλαβή της νέας
άδειας ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια υπη−
ρεσία την παλαιά πρωτότυπη άδεια οδήγησης η οποία
ακυρώνεται και τίθεται στον οικείο φάκελο.

Άρθρο 5
Χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
μεταφοράς εμπορευμάτων

Αν υποψήφιος, για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφω−
σης ή για χορήγηση άδειας οδήγησης και ΠΕΙ ταυτόχρο−
να, αλλάξει κατοικία, αρμοδιότητας άλλης Υπηρεσίας
Μ.Ε., από αυτή στην οποία υποβλήθηκε η αρχική αίτηση,
επιτρέπεται η μεταφορά του σχετικού φακέλου στη νέα

1. Από την ημερομηνία της επιτυχούς πρακτικής εξέ−
τασης του ενδιαφερομένου, αυτός θεωρείται κάτοχος

Άρθρο 6
Μεταφορά φακέλου
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Υπηρεσία Μ.Ε. και η συνέχιση της διαδικασίας, στη νέα
αυτή Υπηρεσία.
Η μεταφορά πραγματοποιείται με Αίτηση−Υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Μ.Ε. αρ−
χικής αίτησης ή της νέας του κατοικίας.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία μεταφοράς
φακέλου, όπως αυτή καθορίζεται από τις περί αδειών
οδήγησης, διατάξεις.
Αρθρο 7
Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου
Οδηγού και Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής
Επιμόρφωσης ή Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου
για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης
1. Η εξέταση υποψηφίου οδηγού και ταυτόχρονα υπο−
ψηφίου για χορήγηση ΠΕΙ, διενεργείται με το Δελτίο
Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υπο−
ψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.2
του Παραρτήματος).
2. Η εξέταση υποψηφίου για χορήγηση μόνο ΠΕΙ αρχι−
κής επιμόρφωσης διενεργείται με το Δελτίο Εξέτασης
Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματι−
κής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα
3.3 του Παραρτήματος).
Οι διαστάσεις, το χρώμα και το βάρος του χαρτιού
των παραπάνω δελτίων είναι ίδια, με αυτά που προ−
βλέπονται από τις κανονιστικές διατάξεις για το Δ.Ε.Ε.
υποψηφίου οδηγού. Τα παραπάνω δελτία ισχύουν για
τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους, η
οποία είναι αυτή της κατάθεσης της σχετικής Αίτησης−
Υπεύθυνης δήλωσης.
3. Στον προγραμματισμό για θεωρητική εξέταση του
υποψηφίου για χορήγηση ΠΕΙ θα αναγράφεται στην
αντίστοιχη στήλη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» του Τμή−
ματος II του Δελτίου Εκπαίδευσης − Εξέτασης η ένδειξη
«θεωρητικά ΠΕΙ».
4. Αν ο υποψήφιος, εντός του χρόνου ισχύος του δελ−
τίου, δεν περατώσει με επιτυχία το σύνολο των απαι−
τουμένων εξετάσεων, υποχρεούται να επαναλάβει το
σύνολο των εξετάσεων αυτών, αφού εκδοθεί νέο δελτίο,
κατά περίπτωση.
5. Για την έκδοση του νέου δελτίου, ο ενδιαφερό−
μενος υποχρεούται να επανυποβάλλει το σύνολο των
προβλεπομένων, στο άρθρο 2, της απόφασης αυτής,
δικαιολογητικών, εκτός των παγίων τελών χαρτοσήμου,
των εισφορών υπέρ τρίτων και του ποσού το οποίο
απαιτείται για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης, τα οποία υποβάλει κατά την παραλαβή της
άδειας οδήγησης.
Άρθρο 8
Άδειες οδήγησης
1. Όσοι υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση, με οποι−
ονδήποτε τρόπο άδειας οδήγησης (με εξετάσεις ή με
μετατροπή ξένης άδειας) μίας ή περισσοτέρων από τις
υποκατηγορίες ή κατηγορίες Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε, από
10.9.2009 και μετά, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους.

2. Υποψήφιοι οδηγοί των κατηγοριών Γ, Γ+Ε, οι οποίοι
υπέβαλλαν αίτηση πριν από τις 10.9.2009 για χορήγηση
άδειας οδήγησης και δεν έχουν επιτύχει στην πρα−
κτική εξέταση μέχρι και 9.9.2009, δεν υπάγονται στις
εξαιρέσεις του άρθρου 3, παράγραφος 4 του π.δ. 1974
(ΦΕΚ112/Α΄).
Οι υποψήφιοι οδηγοί της παραγράφου αυτής δικαιού−
νται (εφόσον το Δ.Ε.Ε. υποψηφίου οδηγού δεν έχει λήξει)
από 10.9.2009 και μετά, να υποβάλλουν νέα αίτηση για
μεταβολή του αρχικού τους αιτήματος (επανεκτύπωση
Δ.Ε.Ε. με προσθήκη του κωδ. «95»).
Στην προκειμένη περίπτωση χορηγείται, στον ενδια−
φερόμενο, Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφί−
ου Οδηγού και Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης
(Υπόδειγμα 3.2), με ισχύ το υπόλοιπο της τριετίας από
τη χορήγηση του Δ.Ε.Ε. Υποψηφίου Οδηγού και ο ενδι−
αφερόμενος υποχρεούται να δώσει όλες τις υπόλοιπες
εξετάσεις, εκ των απαιτουμένων εξετάσεων για χορή−
γηση άδειας οδήγησης και ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
μεταφοράς εμπορευμάτων.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
Κάτοχοι ελληνικής άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ΄,
την οποία απέκτησαν μετά από επιτυχή θεωρητική και
πρακτική εξέταση, όπου η επιτυχής πρακτική εξέταση
πραγματοποιήθηκε μέσα στο διάστημα από 10.9.2009
μέχρι και την πρώτη, του αμέσως επόμενου, της δη−
μοσίευσης της απόφασης αυτής μήνα, μπορούν να
αποκτήσουν και ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς
εμπορευμάτων, αφού υποστούν μόνο επιτυχή θεωρη−
τική εξέταση του άρθρου 3 της απόφασης αυτής. Το
δικαίωμα αυτό που παρέχεται στους ενδιαφερομένους
με την ρύθμιση του άρθρου αυτού, πρέπει να ζητηθεί
με σχετική αίτηση η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι
και τις 31.3.2010. Για την θεωρητική εξέταση των ενδια−
φερομένων της παραπάνω κατηγορίας χορηγείται Δελ−
τίο εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης
Γ1, Γ, Γ1 + Ε, Γ + Ε (Υπόδειγμα 3.3) χωρίς όμως να γί−
νεται χρήση του μνημονίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις της απόφασης αυτής.
Άρθρο 10
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
απόφασης αυτής το συνημμένο Παράρτημα, το οποίο
περιλαμβάνει:
α. Υπόδειγμα 3.2 (Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης
Υποψηφίου Οδηγού και Υποψηφίου για Χορήγηση Πι−
στοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής
Επιμόρφωσης).
β. Υπόδειγμα 3.3 (Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για
Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης.
γ. Υπόδειγμα 3 (Πρακτικό − Κατάσταση εξετασθέντων
στα θεωρητικά).
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δ. Υπόδειγμα 4 (Φύλλο ερωτήσεων − απαντήσεων
υποψηφίου).
ε. Υπόδειγμα 5 (Πρακτικό εξετάσεων υποψηφίου οδη−
γών και Υποψηφίων για χορήγηση ΠΕΙ).
στ. Υπόδειγμα 6Α (Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση).
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Άρθρο 11
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ

ȉȅ Ȇǹȇȅȃ ǿȈȋȊǼǿ īǿǹ ȉȇǿǹ ȋȇȅȃǿǹ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3.2

ȉȂǾȂǹ ǿ

ǻİȜĲȓȠ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ ǼȟȑĲĮıȘȢ ȊʌȠȥȘĳȓȠȣ ȅįȘȖȠȪ țĮȚ ȊʌȠȥȘĳȓȠȣ ȖȚĮ ȋȠȡȒȖȘıȘ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ (ȆǼǿ) ǹȡȤȚțȒȢ ǼʌȚȝȩȡĳȦıȘȢ ī1, ī, ī1+Ǽ, ī+Ǽ
ȃȅȂǹȇȋǿǹȀǾ ǹȊȉȅǻǿȅǿȀǾȈǾ :
ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ :
ǼȆȍȃȊȂȅ :

ȅȃȅȂǹ :

ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ / ȈȊǽȊīȅȊ :

ǹȇǿĬ. ǻǼȁȉ. ȉǹȊȉ/ȉǹȈ :

ȋȇȅȃ. īǼȃȃǾȈǾȈ :

ǹȇ. ǹǻǼǿǹȈ :

ǹȇǿĬ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ / ǼȉȅȈ :
ȀȍǻǿȀȅǿ - Ȇǹȇǹȉ. :
īȁȍȈȈǹ ĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ :

ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ : ȉȠ įİȜĲȓȠ ĮȣĲȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȘȝȩıȚȠ
ȑȖȖȡĮĳȠ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ıĲȠȞ țȐĲȠȤȩ ĲȠȣ ȞĮ
İțʌĮȚįİȪİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ ȠȤȘȝȐĲȦȞ. Ǿ ĮȜȜȠȓȦıȘ Ȓ
Ș ʌĮȡĮʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ İʌȚıȪȡİȚ țȣȡȫıİȚȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮʌȫȜİȚĮȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȞȑȠ įİȜĲȓȠ, ĮȜȜȐ įİȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ İȟȑĲĮıȘ ʌȡȚȞ ʌİȡȐıȠȣȞ İȟȒȞĲĮ (60) ȘȝȑȡİȢ
Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ ʌȠȣ įȘȜȫȞİĲĮȚ Ș ĮʌȫȜİȚĮ.

Ǽ.ȃ.
ȅ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ
ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ

ĭȍȉȅīȇǹĭǿǹ

ȉȂǾȂǹ ǿǿ

ȊȆȅīȇǹĭǾ
ǾȂǼȇȅȂ. ǼȄǼȉǹȈǾȈ

ȊȆȅīȇǹĭǾ

ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ

ǼȄǼȉǹȈȉȍȃ

Ȉĭȇǹīǿǻǹ ȈȋȅȁǾȈ
ȆǹȇǿȈȉǹȂǼȃȅȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǾȈ
ȊȆȅīȇǹĭǾ
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ȉȂǾȂǹ ǿǿǿ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ
ȍȇǹ ǼȃǹȇȄǾȈ

ǹ.

ȅȂǹǻǹ ǹ - ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, İȚįȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ

1.

ȉȒȡȘıȘ țĮȞȩȞȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ (ıȘȝİȓȠ 1.4)

2.

ȆȡȩȜȘȥȘ İȖțȜȘȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ (ıȘȝİȓȠ 3.2)

3.

ȆȡȩȜȘȥȘ ĳȣıȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ (ıȘȝİȓȠ 3.3)

4.

ǼțĲȓȝȘıȘ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ (ıȘȝİȓȠ 3.5)

5.

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ȟİțȚȞȒıİȚ

6.

ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ - OȚțȠȜȠȖȚțȒ ȠįȒȖȘıȘ

7.

ȅʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ ȝİ ıĲȡȠĳȒ

8.

ȈĲȐșȝİȣıȘ įİȟȚȐ Ȓ ĮȡȚıĲİȡȐ

9.

ȄİțȓȞȘȝĮ ıİ ĮȞȒĳȠȡȠ țȜȓıȘȢ 10%

10. ȁȒȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ Įʌȩ ĲȠ ȩȤȘȝĮ
11. ȊʌȠȕȠȘșȘĲȚțȠȓ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ ʌȑįȘıȘȢ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘȢ
12. ȈȣıțİȣȒ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ
13. ǹʌȩȗİȣȟȘ - ǽİȪȟȘ ȝİ ȑȜțȠȞ ȩȤȘȝĮ
Ǻ.

ȅȂǹǻǹ Ǻ - ȆȠȡİȓĮ (ȈȠȕĮȡȐ ıĳȐȜȝĮĲĮ)

1.

ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘ, ʌȚȞĮțȓįȦȞ ıȒȝĮȞıȘȢ, ıȒȝĮĲȠȢ ĲȡȠȤȠȞȩȝȠȣ

2.

ǼȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

3.

ǹȞȑȕĮıȝĮ ıİ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ, ıĲȚȢ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȑȢ ȞȘıȓįİȢ ț.Ȝʌ.

4.

ȆȡȩțȜȘıȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ

5.

ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ

ī.

ȅȂǹǻǹ ī - ȆȠȡİȓĮ (ǹʌȜȐ ıĳȐȜȝĮĲĮ)

1.

ǼțțȓȞȘıȘ Įʌȩ șȑıȘ ıĲȐıȘȢ Ȓ ıĲȐșȝİȣıȘȢ

2.

ĭȡİȞȐȡȚıȝĮ ȝİ įȚȐĳȠȡİȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ

3.

ȉȡȩʌȠȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

4.

ȋȡȒıȘ įİȚțĲȫȞ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ĳȫĲȦȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ

5.

ȀȓȞȘıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıȦıĲȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ȠįȘȖȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ
ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ

6.

ȈȦıĲȒ șȑıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ - ıĲȡȠĳȑȢ

7.

ȉȒȡȘıȘ ıȦıĲȫȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȠȤȒȝĮĲĮ

8.

ȆȡȠıʌȑȡĮıȝĮ İȝʌȠįȓȠȣ țĮȚ ʌȡȠʌȠȡİȣȩȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

9.

ȈȦıĲȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ıȚįȘȡȠĲȡȠȤȚȫȞ

10. ȈȦıĲȒ ĮȞĲȓįȡĮıȘ ȣʌȩ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țȚȞįȪȞȠȣ
11. ȀȓȞȘıȘ ıİ ȚıȩʌİįȠ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ʌȜĮĲİȓĮ)
12. ȈȦıĲȒ ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ
13. ȅȡșȒ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ
14. ȉȒȡȘıȘ ȜȠȚʌȫȞ țĮȞȩȞȦȞ Ȁ.ȅ.Ȁ. - ʌȡȠıȠȤȒ
15. ǹįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȒ
16. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȝİȓȦıȘȢ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ
17. ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȡȠȤȚȐȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıĲȚȢ ıĲȡȠĳȑȢ
ǻ.

ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ

Ǽ.

ȍȇǹ ȁǾȄǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ȆȇȍȉȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ǻǼȊȉǼȇȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ ȈĭǹȁȂǹȉȍȃ
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ȉȅ Ȇǹȇȅȃ ǿȈȋȊǼǿ īǿǹ ȉȇǿǹ ȋȇȅȃǿǹ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3.3

ȉȂǾȂǹ ǿ

ǻİȜĲȓȠ ǼȟȑĲĮıȘȢ ȊʌȠȥȘĳȓȠȣ ȖȚĮ ȋȠȡȒȖȘıȘ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ (ȆǼǿ)
ǹȡȤȚțȒȢ ǼʌȚȝȩȡĳȦıȘȢ ī1, ī, ī1+Ǽ, ī+Ǽ
ȃȅȂǹȇȋǿǹȀǾ ǹȊȉȅǻǿȅǿȀǾȈǾ :
ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ :
ǼȆȍȃȊȂȅ :

ȅȃȅȂǹ :

ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ / ȈȊǽȊīȅȊ :

ǹȇǿĬ. ǻǼȁȉ. ȉǹȊȉ/ȉǹȈ :

ȋȇȅȃ. īǼȃȃǾȈǾȈ :

ǹȇ. ǹǻǼǿǹȈ :

ǹȇǿĬ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ /ǼȉȅȈ :
ȀȍǻǿȀȅǿ – Ȇǹȇǹȉ. :

ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ : ȉȠ įİȜĲȓȠ ĮȣĲȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȘȝȩıȚȠ
ȑȖȖȡĮĳȠ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ıĲȠȞ țȐĲȠȤȩ ĲȠȣ ȞĮ
İțʌĮȚįİȪİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ ȠȤȘȝȐĲȦȞ. Ǿ ĮȜȜȠȓȦıȘ Ȓ
Ș ʌĮȡĮʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ İʌȚıȪȡİȚ țȣȡȫıİȚȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮʌȫȜİȚĮȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȞȑȠ įİȜĲȓȠ, ĮȜȜȐ įİȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ İȟȑĲĮıȘ ʌȡȚȞ ʌİȡȐıȠȣȞ İȟȒȞĲĮ (60) ȘȝȑȡİȢ
Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ ʌȠȣ įȘȜȫȞİĲĮȚ Ș ĮʌȫȜİȚĮ.

Ǽ.ȃ.
ȅ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ
ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ

ĭȍȉȅīȇǹĭǿǹ

ȉȂǾȂǹ ǿǿ

ȊȆȅīȇǹĭǾ
ǾȂǼȇȅȂ. ǼȄǼȉǹȈǾȈ

ȊȆȅīȇǹĭǾ

ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ

ǼȄǼȉǹȈȉȍȃ

Ȉĭȇǹīǿǻǹ ȈȋȅȁǾȈ
ȆǹȇǿȈȉǹȂǼȃȅȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǾȈ
ȊȆȅīȇǹĭǾ
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ȉȂǾȂǹ ǿǿǿ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ
ȍȇǹ ǼȃǹȇȄǾȈ

ǹ.

ȅȂǹǻǹ ǹ - ǼȚįȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ ȈĭǹȁȂǹȉȍȃ

1.

ȉȒȡȘıȘ țĮȞȩȞȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ (ıȘȝİȓȠ 1.4)

2.

ȆȡȩȜȘȥȘ İȖțȜȘȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ (ıȘȝİȓȠ 3.2)

3.

ȆȡȩȜȘȥȘ ĳȣıȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ (ıȘȝİȓȠ 3.3)

4.

ǼțĲȓȝȘıȘ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ (ıȘȝİȓȠ 3.5)

5.

ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ - ȅȚțȠȜȠȖȚțȒ ȠįȒȖȘıȘ

Ǻ.

ȅȂǹǻǹ Ǻ - ȆȠȡİȓĮ (ȈȠȕĮȡȐ ıĳȐȜȝĮĲĮ)

1.

ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘ, ʌȚȞĮțȓįȦȞ ıȒȝĮȞıȘȢ, ıȒȝĮĲȠȢ ĲȡȠȤȠȞȩȝȠȣ

2.

ǼȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

3.

ǹȞȑȕĮıȝĮ ıİ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ, ıĲȚȢ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȑȢ ȞȘıȓįİȢ ț.Ȝʌ.

4.

ȆȡȩțȜȘıȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ

5.

ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ

ī.
1.

ȅȂǹǻǹ ī - ȆȠȡİȓĮ (ǹʌȜȐ ıĳȐȜȝĮĲĮ)
ǼțțȓȞȘıȘ Įʌȩ șȑıȘ ıĲȐıȘȢ Ȓ ıĲȐșȝİȣıȘȢ

2.

ĭȡİȞȐȡȚıȝĮ ȝİ įȚȐĳȠȡİȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ

3.

ȉȡȩʌȠȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

4.

ȋȡȒıȘ įİȚțĲȫȞ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ĳȫĲȦȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ

5.

ȀȓȞȘıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıȦıĲȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ȠįȘȖȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ
ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ

6.

ȈȦıĲȒ șȑıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ - ıĲȡȠĳȑȢ

7.

ȉȒȡȘıȘ ıȦıĲȫȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȠȤȒȝĮĲĮ

8.

ȆȡȠıʌȑȡĮıȝĮ İȝʌȠįȓȠȣ țĮȚ ʌȡȠʌȠȡİȣȩȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

9.

ȈȦıĲȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ıȚįȘȡȠĲȡȠȤȚȫȞ

10. ȈȦıĲȒ ĮȞĲȓįȡĮıȘ ȣʌȩ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țȚȞįȪȞȠȣ
11. ȀȓȞȘıȘ ıİ ȚıȩʌİįȠ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ʌȜĮĲİȓĮ)
12. ȈȦıĲȒ ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ
13. ȅȡșȒ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ
14. ȉȒȡȘıȘ ȜȠȚʌȫȞ țĮȞȩȞȦȞ Ȁ.ȅ.Ȁ. - ʌȡȠıȠȤȒ
15. ǹįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȒ
16. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȝİȓȦıȘȢ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ
17. ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȡȠȤȚȐȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıĲȚȢ ıĲȡȠĳȑȢ
ǻ.

ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ

Ǽ.

ȍȇǹ ȁǾȄǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ȆȇȍȉȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ǻǼȊȉǼȇȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3

ȆȇǹȀȉǿȀȅ (ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ) ĬǼȍȇǾȉǿȀȍȃ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǾȈ ǿȀǹȃȅȉǾȉǹȈ (ȆǼǿ) ǹȇȋǿȀǾȈ ǼȆǿȂȅȇĭȍȈǾȈ
ȃȅȂǹȇȋǿǹȀǾ ǹȊȉȅǻǿȅǿȀǾȈǾ
ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ :
ĭǹȈǾ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ : ĬİȦȡȘĲȚțȐ

ȆǼǿ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ :

ǹ/ǹ

ǹȡȚșȝȩȢ
ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ
ǼȆǿȉȊȋȅȃȉǼȈ

ǹȆȅȇȇǿĭĬǼȃȉǼȈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ǼȆǼȉȊȋǹȃ
:
(
)
ǹȆȅȇȇǿĭĬǾȀǹȃ
:
(
)
ǻǼȃ ȆȇȅȈǾȁĬǹȃ
:
(
)
-------------------------------------------------------------------------------ȈȊȃȅȁȅ
:
(
)
ȆȇȍȉȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ǻǼȊȉǼȇȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ

..........................................

......................................

...........................................

.......................................

ȅ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ………………………….
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

……………………………

................................. 20..........
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ĭȊȁȁȅ ǼȇȍȉǾȈǼȍȃ - ǹȆǹȃȉǾȈǼȍȃ
ȅ/Ǿ ǼȟİĲĮȗȩȝİȞȠȢ/Ș
ȅȃȅȂǹ : …………………………………………
ǼȆȍȃȊȂȅ : ………………………………………
ȆǹȉȇȍȃȊȂȅ : …………………………………..
ȖȚĮ ĮʌȩțĲȘıȘ : ȆǼǿ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȢ ıİ ……………… ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦ İȡȦĲȒıİȦȞ șİȦȡİȓĲĮȚ
ǼȆǿȉȊȋȍȃ

/

ǹȆȅȉȊȋȍȃ 1

ǼȡȦĲȒıİȚȢ :
1) ………………………………………………………….. ȃǹǿ / ȅȋǿ 2
2) ………………………………………………………….. ȃǹǿ / ȅȋǿ
3) …………………………………………………………. ȃǹǿ / ȅȋǿ
4) …………………………………………………………. ȃǹǿ / ȅȋǿ
5) …………………………………………………………. ȃǹǿ / ȅȋǿ
6) ………………………………………………………….. ȃǹǿ / ȅȋǿ
7) ………………………………………………………….. ȃǹǿ / ȅȋǿ
8) …………………………………………………………. ȃǹǿ / ȅȋǿ
9) …………………………………………………………. ȃǹǿ / ȅȋǿ
10) ……………………………………………………….. ȃǹǿ / ȅȋǿ
ȈȊȃȅȁȅ ȅȇĬȍȃ ǹȆǹȃȉǾȈǼȍȃ : ………/ 10

ȆȇȍȉȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ǻǼȊȉǼȇȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ

..........................................

......................................

...........................................

.......................................

ȅ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ………………………….
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

……………………………

................................. 20..........
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ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ
ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 5

ȆȇǹȀȉǿȀȅ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ ȅǻǾīȍȃ Ȁǹǿ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǾȈ ǿȀǹȃȅȉǾȉǹȈ (ȆǼǿ) ǹȇȋǿȀǾȈ ǼȆǿȂȅȇĭȍȈǾȈ
ȃȅȂǹȇȋǿǹȀǾ ǹȊȉȅǻǿȅǿȀǾȈǾ :
ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ :
ĭǹȈǾ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ :

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ :

ǹȇǿĬȂȅȈ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ :

ĬǼȈǾ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ :

ǹ/ǹ

ǹȡȚșȝȩȢ
ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ
ǼȆǿȉȊȋȅȃȉǼȈ

ǹȆȅȇȇǿĭĬǼȃȉǼȈ

1.
2.

ǼȆǼȉȊȋǹȃ
:
(
)
ǹȆȅȇȇǿĭĬǾȀǹȃ
:
(
)
ǻǼȃ ȆȇȅȈǾȁĬǹȃ
:
(
)
-------------------------------------------------------------------------------ȈȊȃȅȁȅ
:
(
)

ȆȇȍȉȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ǻǼȊȉǼȇȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ

..........................................

......................................

...........................................

.......................................
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ƴƭƱƧƮƧƶ ƸƴƳƺƬĭƭƱ ƴƳƸ ƪƴƭĬƸưƳƸƱ ƩƪƸƷƪƵƳƨƧĬưƭƧ ƪƲƪƷƧƶƬ

Į/Į

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƳƱƳưƧƷƪƴƻƱƸưƳ

ƸƴƳīƵƧĭƬ
ƸƴƳƺƬĭƭƳƸ

ȺǏǔĲǎǉǗǊǊǎǑ
1.
2.

ƴƵƻƷƳƶ ƪƲƪƷƧƶƷƬƶ
ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ..................................................
ƸȺǎǄǏĮĳǀ

ƩƪƸƷƪƵƳƶ ƪƲƪƷƧƶƷƬƶ
………………………………………

.................................................... ………………………………………
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 6ǹ

ǹǿȉǾȈǾ - ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
(Įȡșȡ.8 Ȟ.1599/1986 țĮȚ ȐȡșȡȠ 3 ʌĮȡ. 3 ȃ.2690/1999)

ȂǼȇȅȈ ǹ'

ǹǿȉǾȈǾ - ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȈǾ

Ș ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ-įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4
ȃ.1599/1986)

ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ:

Į) ǼȆǼȀȉǹȈǾ ȈȉǾȃ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ī Ȁǹǿ ȋȅȇǾīǾȈǾ ȆǼǿ ȂǼȉǹĭȅȇǹȈ ǼȂȆȅȇǼȊȂǹȉȍȃ
ȉǹȊȉȅȋȇȅȃǹ ȕ) ȋȅȇǾīǾȈǾ ȆǼǿ ȂǼȉǹĭȅȇǹȈ ǼȂȆȅȇǼȊȂǹȉȍȃ
ĮȡȚșȝȩȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȆȇȅȈ :
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ ĲȓĲȜȠȢ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȂİĲĮĳ. & ǼʌȚțȠȚȞ. ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ȃ.ǹ.

ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ (ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ)
ȩȞȠȝĮ :

İʌȫȞȣȝȠ :

ȩȞȠȝĮ ʌĮĲȑȡĮ :

İʌȫȞȣȝȠ ʌĮĲȑȡĮ:

ȩȞȠȝĮ ȝȘĲȑȡĮȢ :

İʌȫȞȣȝȠ ȝȘĲȑȡĮȢ:

ĮȡȚșȝȩȢ įİȜĲȓȠȣ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ :

ǹ.ĭ.Ȃ. :

ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :

ĲȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ :

ĲȩʌȠȢ țĮĲȠȚțȓĮȢ :
ĲȘȜ. :

ȠįȩȢ:

ĮȡȚș.:

ȉ.Ȁ.:

ĮȡȚș.:

ȉ.Ȁ.:

e-mail :

fax :

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ (ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ Ȓ İȞȫıİȚȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ)
ǹ.ĭ.Ȃ. :

İʌȦȞȣȝȓĮ :
Șȝ/ȞȓĮ İʌȚț/ıȘȢ
țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ:

ĮȡȚșȝȩȢ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ :
ĮȡȚșȝȩȢ țĮȚ ȑĲȠȢ ĭǼȀ/ȉǹȆǼȉ :
ȑįȡĮ :

ȠįȩȢ :

įȒȝȠȢ :
ĲȘȜ. :

ȞȠȝȩȢ :
e-mail :

fax :

ȅȇǿȈȂȅȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ (ȖȚĮ ȝȘ ĮȣĲȠʌȡȩıȦʌȘ țĮĲȐșİıȘ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ)
ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ĲȠ ȀǼȆ (ȐȡșȡȠ 31 ȃ. 3013/2002) ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ (ĮȞĮȗȒĲȘıȘ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ, țȜʌ)
ȖȚĮ ĲȘ įȚİțʌİȡĮȓȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȩșİıȒȢ ȝȠȣ.
ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ĲȠ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȠ ʌȡȩıȦʌȠ ȞĮ țĮĲĮșȑıİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȝȠȣ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ
ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ įȚȠȚțȘĲȚțȒ ʌȡȐȟȘ (įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įİȞ įȓįİĲĮȚ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ)
ȩȞȠȝĮ :

İʌȫȞȣȝȠ :

ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ʌĮĲȑȡĮ:

ĮȡȚș. įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ :

ĲȩʌȠȢ țĮĲȠȚțȓĮȢ :
ĲȘȜ. :

ȠįȩȢ :
fax :

ĮȡȚș.:

ȉ.Ȁ.:

e-mail :

ıȘȝİȓȦıȘ: 1) ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ, ĲȩĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ ȝȘ ĮȣĲȠʌȡȩıȦʌȘ țĮĲȐșİıȘ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ıȣȝȕȠȜ/țȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ Ȓ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ İʌȚțȪȡȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȘıȓȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ
2) ȈĲȚȢ ȖțȡȓȗİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȦșȠȪȞ ıĲȠȚȤİȓĮ.

*02020241709090020*
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ȂǼȇȅȈ Ǻ'

ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (Įȡșȡ.8 Ȟ.1599/1986 țĮȚ ȐȡșȡȠ 3 ʌĮȡ.3 ȃ.2690/1999)

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (1), ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ
ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:
ǲȤȦ ĲȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ ȝȠȣ įȚĮȝȠȞȒ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................
(1) " ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ
ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ."

1 ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
1. ȃĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ ĲȠȣ įȚĮȝȠȞȒ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
2. ȃĮ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ
3. ȃĮ ȑȤİȚ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ ĲȠ 18Ƞ ȑĲȠȢ ĲȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ ĲȠȣ
4. ȃĮ ȑȤİȚ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ įȚĮȞȠȘĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȝȐįĮ 2
5. ȃĮ İʌȚĲȪȤİȚ ıĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ țĮȚ ıĲȘ ʌȡĮțĲȚțȒ İȟȑĲĮıȘ.

2 ȈȋǼȉǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
1. ʌ.į. 19/95 ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ʌ.į. 74/2008 (ĭǼȀ 112/ǹ/18-6-2008) "ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2003/59/ǼȀ
ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȚțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 15ȘȢ ǿȠȣȜȓȠȣ 2003,...", ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ.
2. ǹʌȩĳĮıȘ 58930/480/99 ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ǹʌȩĳĮıȘ ȠȚț.72048/9666/2008 ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ
"ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ įȚĮįȚțĮıĲȚțȫȞ ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌ.į. 74/2008 ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ İʌȚȝȩȡĳȦıȘ
ȠȡȚıȝȑȞȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ȠįȘȖȫȞ ȠįȚțȫȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ", ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ.
3. ȀȊǹ 43206/6028/29-7-2008 (ĭǼȀ 1541/Bǯ) "ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȆĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ǿ, ǿǿ țĮȚ ǿǿǿ ĲȠȣ ʌ.į. 19/1995 (ĭǼȀ ǹǯ15)
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 91/439/ǼȅȀ…….ȩʌȦȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 2006/126/ǼȀ ... 2008/65/ǼȀ .....", ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ.
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ȂǼȇȅȈ ī'
ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ - ȅǻǾīǿǼȈ

ȉǿȉȁȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ:

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼ
Ĭǹ
ȂǼ ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ ȆȇȅȈȀȅȂǿȈĬǼǿ

ȃǹ
ǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ

1. ǹȓĲȘıȘ - ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ (ĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ)
2. ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ
3. ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȐįİȚĮȢ įȚĮȝȠȞȒȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ
ȚıȠįȪȞĮȝȠȣ İȖȖȡȐĳȠȣ, ĮȞ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȑȜȜȘȞĮȢ ȣʌȒțȠȠȢ,
Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 185 ȘȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ. īȚĮ ʌȠȜȓĲȘ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ. ȝȩȞȠ 95 ȘȝȑȡİȢ. īȚĮ
ĮȜȜȠįĮʌȠȪȢ ıʌȠȣįĮıĲȑȢ 6 ȝȒȞİȢ
4. ǻȪȠ (2) ȑȖȤȡȦȝİȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ĲȪʌȠȣ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ
5. ǻȪȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȖİȓĮȢ (ȑȞĮ ʌĮșȠȜȩȖȠȣ țĮȚ ȑȞĮ ȠĳșĮȜȝȚȐĲȡȠȣ) Ȓ
ʌȡĮțĲȚțȩ ǻǿǼ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȝȐįĮ 2
6. ȆĮȡȐȕȠȜȠ ǻȘȝȠıȓȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ 6 €, Į) ʌĮȡȐȕȠȜĮ ĲȘȢ ǼșȞȚțȒȢ
ȉȡȐʌİȗĮȢ ĮȟȓĮȢ 90 + 70 € țĮȚ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ǻȘȝȠıȓȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȓıʌȡĮȟȘ ʌĮȖȓȠȣ ĲȑȜȠȣȢ ȤĮȡĲȠıȒȝȠȣ țĮȚ İȚıĳȠȡȫȞ ȣʌȑȡ ĲȡȓĲȦȞ 108,15
€ Ȓ ȕ) ʌĮȡȐȕȠȜĮ ĲȘȢ ǼșȞȚțȒȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ 70 € ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȆǼǿ țĮȚ ĲȠ
ʌĮȡȐȕȠȜȠ ĲȦȞ 30 € ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȪʌȦıȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
7. ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ țĮĲİȤȩȝİȞȘȢ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ ȝİ
İʌȓįİȚȟȘ ĲȠȣ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠȣ
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ 2: ǹȞ Įʌȩ ĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ĮȣĲȐ įİȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ, ĲȩĲİ țĮĲĮĲȓșİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ țĮȚ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ İʌȓıȘȝȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ıĲȠȚȤİȓȠ (ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȑȞȞȘıȘȢ țȜʌ.) Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣ.
ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ 5: ǹʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ʌĮȡȐȕȠȜĮ ĲȘȢ ǼșȞȚțȒȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ ĲȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ĲȦȞ 45 İȣȡȫ, ȣʌȑȡ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ĲȠȣ Ȟ.į.
638/1970 țĮȚ 4 ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ĲȪʌȠȣ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ. ȅȚ ȖȚĮĲȡȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȠȚ ȝİ ĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ. ȉȠ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ ȝȓĮȢ İț ĲȦȞ
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Ȓ ȣʌȠțĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ī1, ī1+Ǽ, ī, ī+Ǽ, ǻ1, ǻ1+Ǽ, ǻ, ǻ+Ǽ.
ȈȘȝİȓȦıȘ: ȈĲȚȢ ȖțȡȓȗİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȦșȠȪȞ ıĲȠȚȤİȓĮ
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ȂǼȇȅȈ ǻ'
īǼȃǿȀǼȈ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ
ȋȇȅȃȅȈ: ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ĲȘȢ ȃ.ǹ.
ȀȅȈȉȅȈ: Į) 114,15 + 90 (ȖȚĮĲȡȠȓ) + 70 (ȆǼǿ) € ȝİ țĮĲȠȤȒ ȝȩȞȠ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ Ȓ ȕ) 70 € ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȆǼǿ. + ʌĮȡȐȕȠȜȠ 30 €
ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȪʌȦıȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ

ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ:
Ǿ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ĲȠȣ ĲȩʌȠȣ țĮĲȠȚțȓĮȢ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ.

ǼʌȚȜȑȟĲİ ȝİ ʌȠȚȠ ĲȡȩʌȠ șȑȜİĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ:
1. ȃĮ ıĮȢ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ȝİ ıȣıĲȘȝȑȞȘ İʌȚıĲȠȜȒ ıĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ
2. ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ Ƞ ȓįȚȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȝĮȢ
3. ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ Įʌȩ ȐȜȜȠ ıȘȝİȓȠ
4. ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ İțʌȡȩıȦʌȩȢ ıĮȢ
5. ȃĮ ıĮȢ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ȝİ fax ıĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ
ȈȘȝİȓȦıȘ: ȈĲȚȢ ȖțȡȓȗİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȦșȠȪȞ ıĲȠȚȤİȓĮ.

............./..../20...

ȊʌȠȖȡȐĳȘțİ İȞȫʌȚȫȞ ȝȠȣ țĮȚ ʌĮȡİȜȒĳșȘıĮȞ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

ȅ ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ ĲȘȢ ȃ.ǹ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02020241709090020*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

