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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 36662/ΙΑ
(1)
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγ−
γελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄) και
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 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν την προσωρινή
και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από
επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων
υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα
κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την
εκεί άσκηση επαγγέλματος του παραρτήματος Α΄.
Άρθρο 2
Κριτήρια για τον προσωρινό
και περιστασιακό χαρακτήρα της υπηρεσίας
Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της
παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρμόδια
αρχή του άρθρου 3, και ιδίως σε συνάρτηση με τη δι−
άρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή
χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.
Άρθρο 3
Αρμόδια αρχή
Ως αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση
προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών για
τα επαγγέλματα του παραρτήματος Α, ορίζεται το Τε−
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
Άρθρο 4
Υποβολή της δήλωσης
και απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με οποιοδήποτε μέσο,
π.χ. συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως, έγγραφη δήλωση στο
Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Β,
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται σε αυτό.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα
αντίγραφα των πρωτοτύπων και επίσημα μεταφρασμέ−
να στην ελληνική γλώσσα.
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Άρθρο 5
Διαδικασία Εξέτασης Δήλωσης και Δικαιολογητικών
α. Έλεγχος δικαιολογητικών
Το Τ.Ε.Ε. εξετάζει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά
και εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις και δεν
τυγχάνει εφαρμογής η παράγραφος β΄ του παρόντος
άρθρου, χορηγεί, εντός επτά εργάσιμων ημερών από την
παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, βεβαίωση στον
πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο γ΄.
Η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την
άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρε−
σιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της έγγραφης
δήλωσης του άρθρου 4 συνοδευόμενης, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, από τα
προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά, όπως ειδικότερα
προσδιορίζονται στο παράρτημα Β΄.
Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για
τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το
Τ.Ε.Ε. το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορί−
ζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση της
βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα.
Κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογη−
τικών, το Τ.Ε.Ε. δύναται να ζητεί τη συνδρομή άλλων
αρμόδιων αρχών του κράτους−μέλους εγκατάστασης
ή της Ελλάδας.
β. Εξέταση των επαγγελματικών προσόντων
Κατά την πρώτη παροχή και επειδή τα νομοθετικά
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα του παραρτήματος Α έχουν
επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια και δεν τυγχάνουν
αυτόματης αναγνώρισης, το Τ.Ε.Ε. για λόγους δημοσίου
συμφέροντος και ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρε−
σίας, διενεργεί, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών,
έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου,
για το οικείο επάγγελμα του παραρτήματος Α.
Εντός μηνός από την παραλαβή της δήλωσης και των
συνοδευτικών εγγράφων το Τ.Ε.Ε. χορηγεί στον πάρο−
χο τη βεβαίωση για τη σύννομη παροχή υπηρεσιών,
σύμφωνα με την παράγραφο γ΄ του παρόντος ή τον
ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου
που διενήργησε.
Εάν υπάρχει δυσκολία, η οποία συνεπάγεται καθυ−
στέρηση, το Τ.Ε.Ε. γνωστοποιεί στον πάροχο εντός
του πρώτου μηνός το λόγο της καθυστέρησης και την
προθεσμία για τη λήψη απόφασης, η οποία δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την παραλαβή όλων
των εγγράφων.
Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ε. κατά τον έλεγχο διαπιστώ−
νει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγ−
γελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη
εκπαίδευση στην Ελλάδα και κρίνει ότι αυτό μπορεί να
αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια ασφάλεια, ζητεί από τον
πάροχο να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις
και ικανότητες, μέσω δοκιμασίας επάρκειας, η οποία πραγ−
ματοποιείται στην ελληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010.
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου,
το Τ.Ε.Ε. μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Συμβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του
άρθρου 54 του π.δ. 38/2010.

Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος δύναται να παρέχει
υπηρεσίες από τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία
από την οποία λαμβάνεται η απόφαση για τη χορήγηση
της βεβαίωσης με την προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει στη
δοκιμασία επάρκειας, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
γ. Χορήγηση βεβαίωσης
Μετά την επαλήθευση των επαγγελματικών προσό−
ντων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο πά−
ροχος εγγράφεται στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται από
το Τ.Ε.Ε. και του χορηγείται βεβαίωση στην οποία πιστο−
ποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή
υπηρεσιών, προσδιορίζεται ο τίτλος που χρησιμοποιεί
ο πάροχος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
4 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 και τα στοιχεία που προβλέ−
πονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος Γ΄.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και απαλλαγές παρόχου
1. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατάσταση
στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος και η διάρκεια της
εκάστοτε παροχής της υπηρεσίας.
2. Η ως άνω κατάσταση παραδίδεται στο Τ.Ε.Ε., εφό−
σον ζητηθεί, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες βεβαι−
ώσεις του παραρτήματος Γ΄.
Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελματι−
κούς κανόνες που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα,
όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και
η βαριά επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα
και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια
του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και στις πειθαρχι−
κές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους Διπλωματού−
χους Μηχανικούς που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην
Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος υπηρεσιών στην
Ελλάδα θα πρέπει να τηρεί τον Επαγγελματικό Κώδικα
Δεοντολογίας των Ελλήνων Μηχανικών.
3. Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται
βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους
εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του
παρόχου, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης
που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, ο πάροχος
υποχρεούται να παρέχει στον αποδέκτη των υπηρε−
σιών τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 9 του
π.δ. 38/2010, όπως ειδικότερα ορίζεται στη βεβαίωση
του παραρτήματος Γ΄.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις
απαιτήσεις αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης
σε επαγγελματική οργάνωση που προβλέπονται για
τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα
στη χώρα. Ομοίως απαλλάσσεται από την υποχρέωση
εγγραφής σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο
οφείλει να ενημερώνει το φορέα αυτό σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανά−
γκης, μετά την εν λόγω παροχή.
Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 36650/ΙΑ
(2)
Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών
μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμο−
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄).
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 (ΦΕΚ 98 Α΄), και
γ) του π.δ.της 27−11/14−12−1926 «Περί κωδικοποιήσεως
των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων
διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν τον
προσδιορισμό των όρων και της διαδικασίας διενέρ−
γειας αντισταθμιστικών μέτρων που επιβάλλονται,
είτε στο πλαίσιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του
π.δ. 38/2010 είτε βάσει του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010,
στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση σε
επάγγελμα του Παραρτήματος Α.
Άρθρο 2
Αρμόδια επαγγελματική οργάνωση
Αρμόδια επαγγελματική οργάνωση για την διενέρ−
γεια της δοκιμασίας επάρκειας και την επίβλεψη της
πρακτικής άσκησης προσαρμογής ορίζεται το νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.).
Το Τ.Ε.Ε. είναι επίσης αρμόδιο για την αξιολόγηση της
δοκιμασίας επάρκειας και της πρακτικής άσκησης προ−
σαρμογής και την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων
της αξιολόγησης στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγ−
γελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) της παραγράφου 1 του
άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, προκειμένου το τελευταίο
να εκδώσει την απόφαση του επί αιτημάτων αναγνώ−
ρισης επαγγελματικών προσόντων.
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Άρθρο 3
Πρακτική άσκηση προσαρμογής
1. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής πραγματοποι−
είται κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου σε φορέα του
δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα, στον οποίο ασκούνται νόμιμα επαγγελματικές
δραστηριότητες την πρόσβαση στις οποίες επιδιώκει
ο αιτών την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.
Η επιλογή του φορέα τελεί υπό την έγκριση του Τ.Ε.Ε.,
το οποίο εξετάζει εάν πληρούνται οι απαιτούμενες για
την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης προσαρ−
μογής προδιαγραφές, και ιδίως εάν οι επαγγελματικές
δραστηριότητες του φορέα καλύπτουν τους τομείς
γνώσεων για τους οποίους έχουν επιβληθεί αντισταθ−
μιστικά μέτρα.
Ο συνολικός χρόνος της πρακτικής άσκησης δεν
μπορεί να υπολείπεται ή να υπερβαίνει τον χρόνο που
ορίζεται με την απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών
μέτρων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
1 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010.
2. Ο επιλεγής φορέας ορίζει υπεύθυνο υπό την επί−
βλεψη του οποίου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση
προσαρμογής. Ο υπεύθυνος συντάσσει σχετική εξαμηνι−
αία έκθεση αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει αμελλητί
στο Τ.Ε.Ε..
Ο υπεύθυνος του φορέα οφείλει να ενημερώνει τον
Συντονιστή της παραγράφου 3 για κάθε πρόβλημα που
ανακύπτει κατά την πραγματοποίηση της πρακτικής
άσκησης προσαρμογής.
3. Το Τ.Ε. Ε. ορίζει Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης
Προσαρμογής, ο οποίος ελέγχει σε τακτά χρονικά δι−
αστήματα αν πραγματοποιείται κανονικά η άσκηση,
ενημερώνοντας σχετικά το «Βιβλίο Ασκούμενων» της
παραγράφου 5. Ο Συντονιστής ενημερώνεται από τον
υπεύθυνο του φορέα όπου πραγματοποιείται η πρακτική
άσκηση για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη
διάρκεια αυτής και συνυπογράφει με τον υπεύθυνο του
φορέα το πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής άσκησης
της παραγράφου 6.
4. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής
γνωστοποιείται στο Τ.Ε.Ε. με δήλωση του αιτούντα, η
οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη
και θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της
υπογραφής. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται:
i) η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης προ−
σαρμογής,
ii) το όνομα του υπεύθυνου του φορέα, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.
β) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Σ.Α.Ε.Π. περί
της επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων και του προσδι−
ορισμού της διάρκειας της πρακτικής άσκησης.
γ) Απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης του αιτούντα
προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επελέγη το αντισταθ−
μιστικό μέτρο της πρακτικής άσκησης προσαρμογής,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του
π.δ. 38/2010.
δ) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
περί δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης του ασκουμένου
κατά του κινδύνου ατυχήματος.
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5. Το Τ.Ε.Ε. τηρεί «Βιβλίο Ασκουμένων», στο οποίο ανα−
γράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης έναρξης της πρακτικής άσκησης
προσαρμογής της παραγράφου 4, ο αριθμός μητρώου
και τα στοιχεία του φορέα που θα πραγματοποιείται
η πρακτική άσκηση προσαρμογής (επωνυμία και έδρα),
καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου του φορέα. Στο
Βιβλίο Ασκουμένων επίσης καταχωρείται και η έκθεση
αξιολόγησης της προόδου της πρακτικής άσκησης προ−
σαρμογής, που συντάσσεται από τον υπεύθυνο του φο−
ρέα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.
6. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης
προσαρμογής, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκο−
μίσει στο Τ.Ε.Ε. πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης, που
εκδίδεται από τον φορέα στον οποίο αυτή έχει πραγ−
ματοποιηθεί.
Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής
γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της
αίτησης του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από τα ανα−
φερόμενα στις παραγράφους 4 και 5, από τριμελή επιτρο−
πή αξιολόγησης που ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση των θεωρητι−
κών και πρακτικών γνώσεων που απέκτησε ο ενδιαφερό−
μενος κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η τριμελής επι−
τροπή αξιολόγησης από τα προσκομιζόμενα στοιχεία,
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο
να προσκομίσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία.
Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής
ολοκληρώνεται με προφορική συνέντευξη του ενδια−
φερομένου, διάρκειας δύο (2) ωρών κατ’ ανώτατο, στην
ελληνική γλώσσα, από την τριμελή επιτροπή αξιολό−
γησης.
Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται
από τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά−
δας εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού
κύρους με ανάλογη ειδικότητα προς το αντικείμενο της
πρακτικής άσκησης προσαρμογής.
7. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρα−
κτικής άσκησης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
Άρθρου 3, το Τ.Ε.Ε. χορηγεί στον ασκούμενο «Βεβαίωση
Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής», ο τύπος της οποίας
ορίζεται στο Παράρτημα Β΄.
8. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τη χορηγηθείσα βεβαί−
ωση στο Σ.Α.Ε.Π. για την έκδοση της απόφασης αναγνώ−
ρισης των επαγγελματικών προσόντων του, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010.
9. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος δύνα−
ται, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει την πρακτική
άσκηση προσαρμογής.
Άρθρο 4
Δοκιμασία Επάρκειας
1. Η δοκιμασία επάρκειας διεξάγεται ενώπιον Ειδικών
Επιτροπών του Τ.Ε.Ε., οι οποίες συγκροτούνται με από−
φαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελούνται από
τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε., εγνωσμένου επιστημονικού και
επαγγελματικού κύρους, με ειδικότητα συναφή με το
εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο.

2. Οι Ειδικές Επιτροπές της παραγράφου 1 είναι τρι−
μελείς για κάθε ειδικότητα του Παραρτήματος Α και
ένα μέλος τους μπορεί να είναι εν ενεργεία μέλος του
Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) Τμήματος
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) ή οποιασ−
δήποτε Πολυτεχνικής σχολής της χώρας.
3. Η δοκιμασία επάρκειας είναι γραπτή, διαρκεί κατ’
ανώτατο όριο, οκτώ (8) ώρες ανά δραστηριότητα και
διενεργείται στην ελληνική γλώσσα.
4. Η δοκιμασία επάρκειας περιορίζεται στην εξέταση
του τομέα ή των τομέων γνώσεων για τους οποίους
απαιτείται η υποβολή του αιτούντα σε αντισταθμιστικά
μέτρα, σύμφωνα με απόφαση του Σ.Α.Ε.Π.
5. Η εξεταζόμενη ύλη στο πλαίσιο της δοκιμασίας
επάρκειας ορίζεται από το Τ.Ε.Ε. και ανακοινώνεται του−
λάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής
των εξετάσεων. Με την ίδια ανακοίνωση παρέχονται
πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας
επάρκειας, όπως ιδίως ο ακριβής χρόνος και χώρος δι−
εξαγωγής της δοκιμασίας, βοηθήματα που επιτρέπεται
να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι κατά την εξέταση
τους, κ.λπ..
6. Η αξιολόγηση της δοκιμασίας επάρκειας γίνεται από
την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 1 σε βαθμολογική
κλίμακα από ένα έως δέκα ή πολλαπλάσιο του. Επιτυ−
χών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε βαθμολογία ίση
τουλάχιστον με ποσοστό 50% της μέγιστης δυνατής
βαθμολογίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερό−
μενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει τη
δοκιμασία επάρκειας σε επόμενες εξεταστικές περιό−
δους.
7. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται τουλάχιστον
τέσσερις φορές το χρόνο, σύμφωνα με απόφαση του
Τ.Ε.Ε., τα αποτελέσματα της ανακοινώνονται εντός ει−
κοσαημέρου από την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκι−
μασίας και κοινοποιούνται ταυτόχρονα στο Σ.Α.Ε.Π.
8. Για τη συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τ.Ε.Ε. σχετική αίτηση,
που συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο της απόφασης
του Σ.Α.Ε.Π. με την οποία επιβλήθηκαν αντισταθμιστικά
μέτρα στον αιτούντα, καθώς και απλό φωτοαντίγραφο
της δήλωσης του τελευταίου προς το Σ.Α.Ε.Π., με την
οποία επελέγη το αντισταθμιστικό μέτρο της δοκιμα−
σίας επάρκειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 14 του π.δ. 38/2010.
Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αντιστάθμισης
βάσει απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγ−
γελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), που καταργήθηκε με την παράγραφο 1
του άρθρου 60 του π.δ. 38/2010, υπάγονται εφεξής στην
αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε.Π..
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π. οικ.34035
(3)
Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με
Αναπηρίες για το έτος 2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2072/92 (Α΄ 125).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95
(Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπα−
νών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 3386/2005
«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (Α΄ 87).
6. Το Π.Δ. 95/2000 (Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ−
στερα.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 κοινή
υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της Κοι−
νής Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης δελτίου
μετακίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας»
(Β΄ 410).
8. Την υπ’ αριθμ. 27905/2371/12.7.2005 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μετα−
φορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομίστρων του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(Ο.Α.Σ.Θ.) (Β΄ 1018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Α−53178/4566/8.12.2006 όμοια (Β΄ 1888).
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 (Β΄ 1781) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση της υποβολής
του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των
λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας
που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαι−
τούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγησης
δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφο−
ράς και αντικατάσταση τους από υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986, όπως ισχύει».
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10. Την υπ’ αριθμ. 17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.4.2008 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομί−
στρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑ−
ΚΟΥ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) (Β΄ 695).
11. Την υπ’ αριθμ. Β−4223/358/30.4.2008 απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αναπροσαρμο−
γή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ
και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 871).
12. Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 22865/24.02.2011 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Χορήγηση Δελ−
τίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος
2011» (ΦΕΚ 458/Β΄).
13. Το Π.Δ. 31/21.03.2012 (Α΄ 62) «Διορισμός Υπουργού
Οικονομικών»
14. Την υπ’ αριθμ. 130342/25.11.2011 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη»
(ΦΕΚ 2741/Β΄).
15. Την απόφαση του ΣτΕ 445/98 περί αναστολής ισχύος
της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής απόφασης Γ4γ/Φ.11/οικ.
1579/98 για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.
16. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (σύναψη
συμβάσεων με συγκοινωνιακούς φορείς, αριθμός νέων
δικαιούχων κ.λ.π.) και δεν θα υπερβεί τα εννέα εκατομ−
μύρια εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα
ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (9.692.510,49€). Η δαπάνη
αυτή θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 15−220, ΚΑΕ 2733).
17. Η υπ’ αριθμ. 2/22868/22.03.2012 βεβαίωση δέσμευσης
της σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
• Ελληνικής υπηκοότητας,
• υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και
υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
• υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59
(Α΄ 246),
• υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί
ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε
ελληνικό έδαφος,
• αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959,
ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο
της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προ−
σφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄),
εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και
έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλά−
χιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης
με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές
εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
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2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
• Ελληνικής υπηκοότητας,
• υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και
υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
• υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην
Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59
(Α΄ 246),
• υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί
ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε
ελληνικό έδαφος,
• αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959,
ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο
της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προ−
σφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄),
εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και
έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλά−
χιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό
δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο
των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο
συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι με−
γαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το
ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των
29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε
επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και
βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει
αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν
μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:
α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συ−
γκοινωνίας του ΟΑΣΑ [ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ,
ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ],
β) στο Νομό Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συ−
γκοινωνίας του ΟΑΣΘ
γ) και στους λοιπούς Νομούς της χώρας με τα αστικά
μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.
Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προ−
σκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημει−
ώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος ή με
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για
το σχετικό έλεγχο στην περίπτωση που ο ενδιαφε−
ρόμενος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής
δήλωσης.
— Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) εξαιρούνται των
οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 445/98
απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμ−
βάνουν κουπόνι μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο
εισοδήματός τους.
Άρθρο 2
1. Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κά−
τοικοι του κατά περίπτωση Νομού, χορηγείται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.
Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστη−
μα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το
έτος 2012 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος
(2013) απαιτείται για να εκδοθεί ή νέα Κοινή Υπουργική
Απόφαση για τη χορήγησή του.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην
Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών

(Π.Δ. 611/77, του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄) άρθρου 166,
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) άρθρων 165 και 167 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» − ΙΚΑ, Ενόπλων
Δυνάμεων κ.λπ.) καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών
του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα
το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας, το οποίο
πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%. Στη Ν.Α. Λαρίσης πέ−
ραν των ανωτέρω γνωματεύσεων γίνονται δεκτά και τα
έντυπα κάρτας αναπηρίας (προσωρινής ή ισόβιας) από
τις Α΄/θμιες και Β΄/θμιες Επιτροπές Πιστοποίησης Ανα−
πηρίας (ΠΕΠΑ−ΔΕΠΑ) του Π.Δ. 210/1998 (Α΄ 169).
3. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση
Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής
Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το παθολογοα−
νατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται
Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρό−
σθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερει−
ών με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή
Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων
(π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής
Αναιμίας κ.λπ.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό ανα−
πηρίας, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμά−
τευση Υγειονομικών Επιτροπών.
5. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30
(τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και
για τους συνοδούς τους.
6. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑΜΕΑ
που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρω−
τηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.
7. Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες
υπηρεσίες ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρω−
ση της διανομής του Δελτίου του α’ εξαμήνου θα τους
χορηγείται Δελτίο για το β΄ εξάμηνο.
Άρθρο 3
Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συ−
νάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς
φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν μετακίνηση
των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες. Με τις συμβάσεις
αυτές καθορίζονται στα πλαίσια των εγγεγραμμένων
πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό:
α) Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει το Υπουρ−
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε συγκοι−
νωνιακό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση.
β) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε
περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης
στους συγκοινωνιακούς φορείς.
γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διά−
θεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη διαδικασία
καταβολής της αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 02/04/2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 7915

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

(4)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προς συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις
Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες,
για τακτικό προσωπικό και προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Ε.Ο.Ε.
έτους 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα και ιδίως τα άρθρα 90 και 52 περ.
ια στοιχείο αα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 87/Α΄/2005).
β) Του Π.Δ.77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α΄/1985).
γ) Του Ν. 4024/2011 άρθρο 20 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».
δ) Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022 απόφαση «Επέκταση των
διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/Α΄/2004)
2. Του Π.Δ. 70/1975 «Περί οργανώσεως των υπηρεσιών
και διαρθρώσεως των τακτικών θέσεων του προσωπικού
της ΕΟΕ.» (ΦΕΚ/Α΄/1975).
3. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/ 2009).
4. Το Π.Δ. 110 /2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/2011).
5. Τις αυξημένες ανάγκες της ΕΟΕ σε προσωπικό, για
την εύρυθμη λειτουργία του Παναθηναϊκού Σταδίου, του
Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου και των εγκαταστάσεων
της στην Αρχαία Ολυμπία πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου, την αναγκαία εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο−
χρεωτικής εργασίας και για την κάλυψη της νυχτερινής
βάρδιας φύλαξης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού 80.000,00€ ευρώ, σε
βάρος του προϋπολογισμού της ΕΟΕ (ΝΠΔΔ) και στον
Κωδικό 0263 (Κυριακές, αργίες, νυχτερινά).
7. Τα υπ’ αριθμ. 13058/ΑΛ/επ/22−12−2011 και 13273/ΑΛ/
αμ/12−01−2012 έγγραφα της ΕΟΕ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται από 01−01−2012 έως 31−12−2012 η καθιέρωση
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
για 54 άτομα του τακτικού προσωπικού και του προσω−
πικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
χρόνου της ΕΟΕ, το οποίο απασχολείται στις κάτωθι
εγκαταστάσεις, ως εξής:
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α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ−
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ
(σε ώρες)

ΤΑΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1

ΔΕ Διοικητικού−
Λογιστικού

2

40

150

2

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

24

192

3

ΔΕ Κηπουρών

1

24

120

4

ΔΕ Συντηρητών
Μηχανών

1

24

120

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ι.Δ.Α.Χ
1

ΥΕ Νυχτοφυλάκων

2

48

2

ΥΕ Εργατών/τριών

3

72

756

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡ−
ΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (4 άτομα / μήνα)
ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ
1

ΠΕ

4

48

2

ΤΕ

1

12

3

ΔΕ

17

204

ΑΤΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ−
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

ΔΕ Διοικητικού −
Λογιστικού

1

9

2

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

24

3

ΥΕ Εργατών

1

24

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ
1

ΥΕ Νυχτοφυλάκων

1

24

2

ΥΕ Υδραυλικών

1

24

3

ΥΕ Καθαριστών
Πισίνας

3

72

4

ΥΕ Καθαριστριών

2

48

5

ΥΕ Εργατών

3

72

ΑΤΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ−
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

1

24

2

ΥΕ Φυλάκων

1

24

3

ΥΕ Συντηρητών
Μηχανών

1

18

18652

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4

ΥΕ Εργατών

2

30

5

ΥΕ Καθαριστριών

1

12

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ
1

ΔΕ Διοικητικού−
Λογιστικού

1

24

2

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

24

3

ΠΕ Επιστημ.
Συνεργατών

1

24

Η δαπάνη συνολικού ποσού 80.000,00€ ευρώ, είναι σε
βάρος του προϋπολογισμού της ΕΟΕ (ΝΠΔΔ) και στον
Κωδικό 0263 (Κυριακές, αργίες, νυχτερινά).
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού
θα γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες του
νομικού προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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 μορφή 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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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