
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129875/ ΕΞ2020/
13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-
κών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός 
μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονο-
μικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών ερ-
γασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικο-
ποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131) 
(ΑΔΑ:6ΟΩΒΗ-3ΛΧ)».

2 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.12527/1159/26-2-2014 
(Β’  577) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για 
την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση και αλλαγή 
στοιχείων των καρτών ψηφιακού ταχογράφου για 
οδηγούς, συνεργεία-τεχνίτες, επιχειρήσεις και για 
Αρχές Ελέγχου».

4 Έγκριση υπέρβασης του καθορισμένου ορίου των 
επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης 
των υπό στοιχεία 9092 Φ 504.22 (Β’  1209/2018) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών και 24688 Φ. 504.22 (Β’ 2487/2020) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Προστασίας του Πολίτη.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 40403 
Φ.804.22/21-07-2022 απόφαση του Προϊστάμε-
νου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρ-
χηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 4394).

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. πρωτ. 184714/ 
08.07.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 3954).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 119693 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/

13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονο-

μικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορι-

σμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο 

Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευα-

στικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετι-

κής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσί-

ας» (Β’ 5131) (ΑΔΑ:6ΟΩΒΗ-3ΛΧ)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός 

και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φο-
ρολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178), όπως 
αποσαφηνίστηκε με την παρ.1 του άρθρου 13 του 
ν. 2346/1995 (Α’ 220),

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45),

γ) των άρθρων 65-67 του ν.  4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131),

στ) του άρθρου 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
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ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/13.11.2021 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, 
συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο 
Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρα-
σκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθε-
τικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» 
(Β’ 5131) (ΑΔΑ:6ΟΩΒΗ-3ΛΧ), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία 30609 ΕΞ2021/12.03.2021 (Β’ 1132, ΑΔΑ: 
ΩΓΖ5Η- ΤΚΡ), 81501 ΕΞ2021/05.07.2021 (Β’ 2989, ΑΔΑ: 
ΨΔΡΒΗ-ΡΟ1), 92282 ΕΞ2021/26.07.2021 (Β’ 3777, ΑΔΑ: 
ΨΓΟΨΗ-ΟΕΒ), 99298 ΕΞ 2021/11.08.2021 (Β’ 3982, ΑΔΑ: 
Ψ00ΨΗ-ΗΔΛ), 116581 ΕΞ 2021/23.09.2021 (Β’ 4446, ΑΔΑ: 
ΩΖΩ7Η-2ΦΖ) και 156929 ΕΞ 2021/08.12.2021 (Β’ 5705, 
ΑΔΑ: ΨΝΨ4Η-ΝΧΝ), όμοιες.

3. Την υπ’ αρ. 119642 ΕΞ 2022/24.08.2022 εισήγηση της 
αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το από 9.8.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου από το Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, 
Βεσυρόπουλου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

I. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ 2020/
13.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(Β’ 5131, ΑΔΑ: 6ΟΩΒΗ-3ΛΧ), ως εξής:

Α. Αντικαθιστούμε το υπ’ αρ. 4 μέλος της περ. γ) της 
παραγράφου Β του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«4. Κολοβού Όλγα, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου 
ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φο-
ρολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Β. Προσθέτουμε δύο νέα μέλη υπ’ αρ. 7 και 8 στην 
περ. γ) της παρ. Β του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«7. Ζωγραφάκη Νικόλαο, υπάλληλο με βαθμό Α’ του 
κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμ-
μεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.

8. Κολιοπούλου Σοφία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του 
κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμ-
μεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

II. Ως εκ τούτου, η περ. γ) της παρ. Β του διατακτικού 
της τροποποιούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως 
εξής:

«γ) Ομάδα Εργασίας για την Έμμεση Φορολογία
1. Καραχάλιου Σοφία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλά-

δου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης 
Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
ως Συντονίστρια.

2. Ζαρκαδούλα Βασιλική, υπάλληλο με βαθμό Α’ του 
κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμ-
μεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.

3. Ευφραιμίδου Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του 
κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμ-
μεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.

4. Κολοβού Όλγα, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου 
ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης 
Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

5. Καρατζά Δάφνη, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου 
ΠΕ Εφοριακών της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρε-
τεί στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

6. Κούστα Κωνσταντίνα, υπάλληλο με βαθμό A’ του κλά-
δου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης 
Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

7. Ζωγραφάκη Νικόλαο, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλά-
δου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης 
Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

8. Κολιοπούλου Σοφία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλά-
δου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης 
Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 35979οικ. (2)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Δημόσια 

Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’  98) και δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).

2. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’  145).

4. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του Οργανισμού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

ΑΔΑ: 6ΒΑΚ465ΧΘΞ-Φ1Ε
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5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

6. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί μεταβίβα-
σης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε-
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 3777).

7. Την υπ’ αρ. 36017/9.8.2021 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής 
«με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύ-
νης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 3748).

8. Την υπ’ αρ. 668/18-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΑΜ4691Ω2-
ΧΟ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ.ΥΠ.Α. 
έτους 2022, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’  αρ. 
2928/68/24.05.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

9. Την υπ’ αρ. 2717/64/17-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΔΧ4691Ω2-
ΔΑ4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α, 
περί «Έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» 
έτους 2023.

10. Την υπ’ αρ. 2311/52/19-04-2022 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. σχετικά με την άσκηση 
τεσσάρων (4) υποψηφίων δικηγόρων στη Διεύθυνση 
Νομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ..

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους 9.600 ευρώ ευρώ περίπου για 
το τρέχον έτος που καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. οικονομικού 
έτους 2022 (ΚΑΕ 0411.00), και για το επόμενο έτος 2023 
δαπάνη 19.200 ευρώ περίπου, που θα εγγραφεί στον προ-
ϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. του οικείου οικονομικού έτους.

12. Τις ανάγκες της νομικής υπηρεσίας της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), καθώς επίσης και 
την παροχή δυνατότητας απασχόλησης σε ασκούμενους 
δικηγόρους, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε, για τα έτη 2022-2023:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων, που θα 

πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στην Διεύθυνση 
Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. σε τέσσερα (4) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης των υποψηφίων 
δικηγόρων σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο εδάφιο β. της παρ. 4 του άρθρου 13 του 
ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και 

γ) τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακο-
σίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής: Οι 
αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο 
της Δ.ΥΠ.Α., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της 
ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης 
στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερό-
μενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτό-
τητας β) αριθμό Μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη 

εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση 
και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δι-
κηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα Αριθμό 
Μητρώου Ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της 
αιτήσεως τους, και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση). Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγρα-
φα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και 
βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο ειδικό Μητρώο 
του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Στην περίπτωση που 
οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέ-
σεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η 
οποία θα διενεργείται στην Δ.ΥΠ.Α., και τα ονόματα των 
επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Υπη-
ρεσίας. H αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση 
των υποψηφίων συμμετεχόντων ότι: α) Εφόσον επιλεγούν 
παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου 
φορέα κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στην 
Δ.ΥΠ.Α., β) Δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής 
τους πριν από το πέρας της άσκησής τους στην Δ.ΥΠ.Α.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο 
σχετική βεβαίωση από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρε-
σιών της Δ.ΥΠ.Α.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης 
των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως 
των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και 
ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε προϊστά-
μενος στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.. 
Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το 
παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης και Μισθοδοσίας της Δ.ΥΠ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2022

Με Εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσιονομικής 
Πολιτικής

Με Εντολή Υπουργού 
Δικαιοσύνης 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Δικαιοσύνης και 
Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 Ι

  Αριθμ. 262593 (3)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 12527/1159/

26-2-2014 (Β’ 577) απόφασης «Καθορισμός διαδι-

κασιών για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάστα-

ση και αλλαγή στοιχείων των καρτών ψηφιακού 

ταχογράφου για οδηγούς, συνεργεία-τεχνίτες, 

επιχειρήσεις και για Αρχές Ελέγχου». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. Β του άρθρου 11 και την παρ. 1α του άρ-

θρου 14 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατα-
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νομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς 
αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (Α’ 40).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 4.2.2014 για τους 
ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο 
οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα 
των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινω-
νικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών.

3. Την υπ’ αρ. οικ. 9787-2254/12.2.2008 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «περί καθορισμού του αντίτιμου καταβολής 
των καρτών ταχογράφου» (Β’ 357).

4. Την υπ’ αρ. οικ. 12527/1159/2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κα-
θορισμός διαδικασιών για την έκδοση, ανανέωση, αντι-
κατάσταση και αλλαγή στοιχείων των καρτών ψηφιακού 
ταχογράφου για οδηγούς, συνεργεία-τεχνίτες, επιχειρή-
σεις και για Αρχές Ελέγχου» (Β’ 577).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

6. Το 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).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διόρθωση σφάλματος).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)

10. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υπο-
δομών Μεταφορών» (Α’  151).

11. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’  85)

12. Το π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-
θεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ 
της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της 
Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της 
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101.)

13. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

14. Την υπ’ αρ. 317/22-9-2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

15. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων»(Β’ 762).

16. Το άρθρο 45 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελ-
λάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 80 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους 
Β’ του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτι-
κή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

17. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

18. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση 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 κεφάλαιο ΣΤ’ αυτού.

19. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

20. Την υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/15-06-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Εφαρμοστική απόφαση 
του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, 
βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 2747) 
και ιδίως το άρθρο 3 αυτής.

21. Την από 14-01-2020 προγραμματική συμφωνία με-
ταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο: 
«Υλοποίηση Δράσεων Απλούστευσης Διαδικασιών Αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
στο πλαίσιο του Ε.Π.Α.Δ.».

22. Το γεγονός ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες για την 
ηλεκτρονική υποβολή από τους ενδιαφερόμενους των 
στοιχείων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για 
κάρτα ταχογράφου.

23. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)..

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

Την τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 12527/
1159/2014 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων «Καθορισμός διαδικασιών για την 
έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση και αλλαγή στοιχείων 
των καρτών ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς, συ-
νεργεία-τεχνίτες, επιχειρήσεις και για Αρχές Ελέγχου» 
(Β’ 577) ως εξής:

Άρθρο 1
1. Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παρ. του άρθρου 3 

της υπ’ αρ. οικ. 12527/1159/2014 υπουργικής απόφασης 
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τροποποιείται με την προσθήκη κατηγορίας ΒΕ, και η 
παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«Αίτηση για την έκδοση κάρτας οδηγού υποβάλλουν 
τόσο οι Έλληνες πολίτες, όσο και οι πολίτες άλλων κρα-
τών (μελών ή μη της Ε.Ε.) που έχουν την κανονική δια-
μονή τους στην Ελλάδα. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν 
ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης μίας εκ των κατη-
γοριών ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (π.δ. 51/2012, 
Α’101) ή ισχύουσα αντίστοιχων κατηγοριών άδεια οδή-
γησης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. 
Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση 
του αιτούμενου ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε 
αυτή είναι αληθή. Η υποβολή των αιτήσεων δύναται να 
πραγματοποιηθεί και από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης.».

2. Μετά το Άρθρο 6 προστίθεται νέο Άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6Α
Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόμενους

Μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον 
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη θέση σε λει-
τουργία του απαραίτητου Πληροφοριακού Συστήματος 
σε μια ή περισσότερες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, υπο-
βάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοί-
κησης (gov.gr-ΕΨΠ), ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή, 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μία ή περισσότερες 
από τις διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 3, 4, 
5 και 6. Για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην ανω-
τέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη 
αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών - δια-
πιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

3. Μετά το νέο Άρθρο 6Α προστίθεται νέο Άρθρο 6Β 
ως εξής:

«Άρθρο 6Β
Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων

Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατά-
σταση, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού 
Συστήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται 
οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για 
την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016) 
(ΓΚΠΔ) και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μέριμνα 
δίνεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το 
σχεδιασμό και εξ ορισμού», του άρθρου 32 «Ασφάλεια 
επεξεργασίας» καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων 
των υποκειμένων (άρθρα 12 έως 20) του ΓΚΠΔ Σε κάθε 
περίπτωση, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται μέσω 

της μηχανογραφικής εφαρμογής του άρθρου 6Α της πα-
ρούσας, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών. Περαιτέρω, προ της έναρ-
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της Μηχανογραφικής 
Εφαρμογής του άρθρου 6Α της παρούσας, με σκοπό την 
εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας (άρθρο 5 ΓΚΠΔ) 
προσδιορίζεται ειδικώς και εγγράφως κάθε αναγκαία 
τεχνική, διαδικαστική, οργανωτική ή άλλη λεπτομέρεια 
αναγκαία για την προστασία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα».

4. Η περ. (4) του άρθρου 9 καταργείται.
5. Μετά το άρθρο 9 προστίθεται νέο άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α
Αφαίρεση κάρτας οδηγού σε καθ’ οδόν έλεγχο

Η κάρτα οδηγού, που αφαιρείται από αρμόδια αρχή 
ελέγχου κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχου ως διοικη-
τικό μέτρο, επιστρέφεται στην Αρχή Έκδοσης Καρτών, με 
διαβιβαστικό έγγραφο της αρχής ελέγχου που αναφέρει 
τους λόγους της αφαίρεσης. Η Αρχή Έκδοσης Καρτών 
ελέγχει την εγκυρότητα της κάρτας οδηγού και, εφ’ όσον 
η κάρτα είναι έγκυρη, την αποστέλλει στην αρμόδια Υπη-
ρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας 
που την εξέδωσε για επιστροφή στο νόμιμο κάτοχό της. 
Εάν η Αρχή Έκδοσης Καρτών από τον έλεγχο διαπιστώ-
σει ότι η κάρτα δεν είναι έγκυρη για οποιονδήποτε λόγο, 
την ακυρώνει και ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που την 
εξέδωσε. Η Αρχή Έκδοσης Καρτών ενημερώνει σε κάθε 
περίπτωση τη ΔΕΑ-ΨΤ για την κατάσταση της κάρτας 
οδηγού».

6. Μετά το άρθρο 9Α προστίθεται νέο άρθρο 9Β ως 
εξής:

«Άρθρο 9Β
Όταν η κάρτα οδηγού που έχει εκδοθεί από την Αρχή 

Έκδοσης Καρτών αφαιρεθεί από αρμόδια αρχή άλλου 
Κράτους Μέλους λόγω κατοχής και/ή χρήσης από οδηγό 
που είναι άλλος από το νόμιμο κάτοχο της κάρτας οδη-
γού και η κάρτα οδηγού που αφαιρέθηκε δεν έχει επι-
στραφεί στην Αρχή Έκδοσης Καρτών εντός έξι (6) μηνών 
από την ημερομηνία της αφαίρεσης, ο νόμιμος κάτοχος 
της κάρτας μπορεί να υποβάλει αίτηση αντικατάστασης 
της κάρτας οδηγού που αφαιρέθηκε με εφαρμογή της 
διαδικασίας του άρθρου 5. Για την αντικατάσταση λόγω 
αφαίρεσης από αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους 
καταβάλλεται το αντίτιμο που προβλέπεται για την αντι-
κατάσταση λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς της κάρτας 
οδηγού. Το γεγονός της αφαίρεσης της κάρτας οδηγού, 
οι λόγοι και η ημερομηνία της αφαίρεσης αποδεικνύο-
νται με έγγραφο της αρχής που αφαίρεσε την κάρτα.»

7. Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. υπ’ αρ. οικ. 12527/1159/2014 
(Β’ 577) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΔΑ: 6ΒΑΚ465ΧΘΞ-Φ1Ε
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 16 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Υποδομών και Μεταφορών Επικρατείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. 48561 Φ. 504.22 (4)
Έγκριση υπέρβασης του καθορισμένου ορίου των 

επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης 

των υπό στοιχεία 9092 Φ 504.22 (Β’ 1209/2018) 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών και 24688 Φ. 504.22 (Β’ 2487/2020) 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Προστασίας του Πολίτη. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρ-

θρου 2 του μέρους Β’ του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

1.2. Του ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης 
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

1.3. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

1.4. Του άρθρου 21 του π.δ. 8/1991 (Α’ 5) όπως κωδικο-
ποιήθηκαν με εκείνες του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση 
διατάξεων π.δ. του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Π.Σ.» (Α’ 99).

1.5. 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).

1.6. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

1.7. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση του Υπουργείου Κλιμα-
τικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

1.8. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162).

1.9. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

1.10. Της υπ’ αρ. 1/13-9-2021 απόφασης Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-

στασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» (Β’ 4215).

1.11. Των υπό στοιχεία 9092 Φ 504.22 (Β’ 1209/2018) 
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών και την υπό στοιχεία 24688 Φ. 504.22 
(Β’ 2487/2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Προστασίας του Πολίτη.

2. Την ανάγκη μετακίνησης των πυροσβεστών πε-
νταετούς υποχρέωσης και των πυροσβεστών εποχικής 
απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση υπηρεσίας, εκτός 
έδρας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων όπως 
κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση, για επιτήρηση δασικών 
περιοχών λόγω των πυρκαγιών και των ακραίων καιρι-
κών φαινομένων που επικρατούν ανά την επικράτεια.

3. Την υπό στοιχεία 8198/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ από 02-08-2022 
εισήγηση του αρ. 24 του ν. 4270/2014 του Γενικού Διευ-
θυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας και την υπ’ αρ. 10834/11-08-2022 
(ΑΔΑ:94Ζ646ΝΠΙΘ-ΑΞΗ) απόφαση ανάληψης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης για το έτος 2022 προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
των πιστώσεων του ΑΛΕ 2420403001 «Έξοδα ημερήσιας 
αποζημίωσης προσωπικού» ύψους 1.800.000 €, η οποία 
θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Ε.Φ. 1059-201-0000000 «Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 2/140062 από 29-07-2022 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπέρβαση καθορισμένου ανώτατου 
ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των πυροσβεστών 
πενταετούς υποχρέωσης και των πυροσβεστών εποχικής 
απασχόλησης κατά τριάντα (30) ημέρες, για το έτος 2022.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες πριν 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Αναπληρωτής Κλιματικής Κρίσης
Υπουργός Οικονομικών και Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ   

 Ι

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

  (5)
Στην υπό στοιχεία 40403 Φ.804.22/21-07-2022 απόφαση 

του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του 
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4394), στη σελίδα 
44424, στην α’ στήλη, η υπογραφή, διορθώνεται ως εξής:

« Ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

ΑΔΑ: 6ΒΑΚ465ΧΘΞ-Φ1Ε
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(6)
 Στην υπ’ αρ. 184714/08.07.2022 απόφαση του Συντονι-

στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 3954), γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) Στην παρ. 8 της απόφασης, 
από το εσφαλμένο:
«8. Τo υπ’ αρ. 478611 (7471)/05-07-2022 έγγραφο ……. 

που υπηρετούν στο Τμήμα Σχεδιασμού - Προγραμμα-
τισμού της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. 
όπως ειδικότερα αναγράφεται στο υπ’αρ. οικ. 476909 
(485)/01.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων του φορέα..»

στο ορθό: 
«8. Τo υπ’ αρ. 478611 (7471)/05-07-2022 έγγραφο ……. 

που υπηρετούν στο Τμήμα Σχεδιασμού - Προγραμματι-
σμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών 
Ενοτήτων, όπως ειδικότερα αναγράφεται στο υπ’αρ. 
οικ. 476909 (485)/01.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων του φορέα..”

β) Στον τίτλο του πίνακα συμπλήρωσης - τροποποίη-
σης του διατακτικού της απόφασης

 από το εσφαλμένο: «19. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. (Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.)»

στο ορθό: «20. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» με τον ορθό πίνακα να διαμορ-
φώνεται ως εξής:

20. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
* ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 2 * 60

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας - Θράκης)   
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*02046150109220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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