
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης 
Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών 
αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών 
Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Εθελοντών Μακράς Θητείας 
(ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του 
Πολεμικού Ναυτικού, κατόχων πτυχίων ανώτατης 
εκπαίδευσης.

2 Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 
50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια 
οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων 
οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτο-
κινήτων» (Β΄3056).

3 Έγκριση παροχής διακοσίων (200) συνδέσεων 
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες 
επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας «ΑΤΤΙ-
ΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και καθορισμός ανώτατου ύψους 
μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2020.

4 Έγκριση παροχής πενήντα τριών (53) συνδέσεων 
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες 
επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας «ΕΡΓΑ 
Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνι-
αίας δαπάνης ανά σύνδεση, κατά το έτος 2020.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«ΟΝΕΧ TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS 
SOLUTIONS S.A.», ενός (01) σκύλου, προς το Λι-
μεναρχείο Σύρου για την ανίχνευση ναρκωτικών 
ουσιών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.415/1/236710/Σ.5385 (1)
Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Αν-

θυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών απο-

φοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών 

Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Εθελοντών Μακράς Θητείας 

(ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του 

Πολεμικού Ναυτικού, κατόχων πτυχίων ανώτα-

της εκπαίδευσης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010 «Υπηρε-

σιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπό στοιχεία 247153α/09-08-2019 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής 
Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).

4. Την από 29/07/2020 πρόταση του Αρχηγού του Γε-
νικού Επιτελείου Ναυτικού.

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
410/2020 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των 
οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Γενικά

1. Η παρούσα απόφαση αφορά στην εξειδίκευση-πα-
ραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπι-
στών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Εθελοντών 
Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.
ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτά καθορίζονται 
στο άρθρο 12 του ν. 3883/2010.

2. Οι όροι «ενδιαφερόμενοι» και «υποψήφιοι» αναφέ-
ρονται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του 
ν. 4485/2017, ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και αποτελείται 
από:

α. τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει 
τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών, τα οποία αναφέρονται ως «Πανεπιστή-
μια»,

β. τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώ-
τατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

4. Ειδικά για τη μετάταξη Ανθυπασπιστών και Μονίμων 
Υπαξιωματικών αποφοίτων ΣΜΥΝ, απαιτείται, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3883/2010, να είναι 
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., σύμφωνα δε με την περ. ιστ΄ του άρ-
θρου 1 του ίδιου νόμου ως Α.Ε.Ι. νοούνται τα ιδρύματα 
ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις μετάταξης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχει το προ-
σωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του 
ν. 3883/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 3
Λόγοι απόρριψης αίτησης μετάταξης

1. Δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες υποψηφίων 
και δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και 
επιλογής από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (ΑΝΣ) οι 
ενδιαφερόμενοι οι οποίοι:

α. Υποβάλλουν το αίτημα μετάταξης εκπρόθεσμα ή 
επισυνάπτουν δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πλήρη 
ή δεν είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην εκάστοτε 
προκήρυξη.

β. Υποβάλλουν αίτημα μετάταξης σε θέσεις ή ειδικό-
τητες που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική προκήρυξη 
ή έχουν υποβάλλει αίτημα παραίτησης - αποστρατείας.

γ. Δεν έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη πραγ-
ματικής υπηρεσίας ή δεν είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών 
ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων των οποίων οι 
αιτήσεις δεν τίθενται υπόψη του ΑΝΣ, πραγματοποιείται 
με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτε-
λείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β3).

Άρθρο 4
Κριτήρια

1. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης 

λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 12 του 
ν. 3883/2010.

2. Τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 12 του 
ν. 3883/2010, παραμετροποιούνται όπως παρακάτω:

α. Κριτήριο 1 (Αντικείμενο και βαθμός Πτυχίου)
(1) Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα μόρια που εξάγονται 

από το γινόμενο του βαθμού πτυχίου τους (Πανεπιστη-
μίου ή Τ.Ε.Ι.) με τον συντελεστή 5.

(2) Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι κάτοχος δύο 
(2) ή περισσότερων πτυχίων (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., κατά 
περίπτωση), συναφών με την ειδικότητα της προς κάλυ-
ψη θέσης, μοριοδοτείται το πτυχίο με τον μεγαλύτερο 
βαθμό.

(3) Το δεύτερο συναφές με την ειδικότητα της προς κά-
λυψη θέσης πτυχίο, μοριοδοτείται με 10 μόρια εφάπαξ.

β. Κριτήριο 2 (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών)
(1) Οι υποψήφιοι που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών ο οποίος προσιδιάζει με την ειδικότητα της 
προς κάλυψη θέσης, λαμβάνουν 10 μόρια.

(2) Όταν ένας υποψήφιος είναι κάτοχος δύο (2) ή πε-
ρισσότερων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, το αντικεί-
μενο των οποίων προσιδιάζει με την προς κάλυψη θέση, 
λαμβάνει επιπλέον 5 μόρια εφάπαξ.

γ. Κριτήριο 3 (Ουσιαστικά προσόντα ενδιαφερόμενου)
Υπολογίζεται ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των βαθμολογιών 

σε δεκάβαθμη κλίμακα της τελευταίας δεκαετίας στη Γε-
νική Ικανότητα. Τα μόρια λαμβάνονται όπως παρακάτω:

(1) Για Μ.Ο. βαθμολογιών 10: Μ.Ο. x 5.
(2) Για Μ.Ο. βαθμολογιών μεταξύ 9 έως 9,99: Μ.Ο. x 4.
(3) Για Μ.Ο. βαθμολογιών μεταξύ 8 έως 8,99: Μ.Ο. x 3.
δ. Κριτήριο 4 (Βαθμός αποφοίτησης από τα προβλε-

πόμενα σχολεία)
Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα μόρια που εξάγονται από 

το γινόμενο του Μ.Ο. των βαθμολογιών αποφοίτησης 
σε εικοσάβαθμη κλίμακα από τα υποχρεωτικά σχολεία 
της ειδικότητάς τους τα οποία έχουν παρακολουθήσει, 
με τον συντελεστή 1.

ε. Κριτήριο 5 (Πειθαρχικές ποινές)
Το ΑΝΣ δύναται να αφαιρέσει έως 30 μόρια σε υποψή-

φιο λαμβάνοντας υπόψη τις επιβληθείσες πειθαρχικές 
ποινές κατά την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρό-
νου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης.

Άρθρο 5
Επιλογή υποψηφίων σε περίπτωση ισοβαθμίας

1. Στην περίπτωση ισοβαθμίας, για την επιλογή των 
υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια, 
κατά σειρά προτεραιότητας:

α. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον 
προσιδιάζει με την προς κάλυψη θέση).

β. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
γ. Η κατοχή δεύτερου πτυχίου Πανεπιστημίου - Τ.Ε.Ι. 

(εφόσον προσιδιάζει με την προς κάλυψη θέση).
δ. Σε περίπτωση κατοχής δύο (2) ή περισσότερων πτυ-

χίων Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. συναφών με την ειδικότητα 
της προς κάλυψη θέσης, ο βαθμός του πτυχίου Πανεπι-
στημίου - Τ.Ε.Ι. με τον μεγαλύτερο βαθμό.

ε. Ο Μ.Ο. των βαθμολογιών της τελευταίας δεκαετίας 
στη Γενική Ικανότητα.

ΑΔΑ: Ψ0ΗΑ6-ΗΘ4
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Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου της περ. δ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010 (βαθμός απο-
φοίτησης τουλάχιστον «λίαν καλώς» από τα υποχρεωτικά 
σχολεία), ισχύουν τα εξής:

α. Η φοίτηση στα προβλεπόμενα-υποχρεωτικά σχο-
λεία ειδικότητας δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη χρο-
νική περίοδο, αλλά καλύπτει το σύνολο των σχολείων 
στα οποία έχει φοιτήσει ο υποψήφιος, αναλόγως της ει-
δικότητας και του βαθμού του, σύμφωνα με τα εκάστοτε 
οριζόμενα σε απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ.

β. Για τον προσδιορισμό «λίαν καλώς» λαμβάνεται 
υπόψη η κλίμακα βαθμολογίας του άρθρου 30 του 
ν. 3883/2010.

2. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου της περ. γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010 (βαθμός των 
ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας δεκαετίας του-
λάχιστον «λίαν καλώς»), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 
των βαθμολογιών της Γενικής Ικανότητας, η δε κλίμακα 
βαθμολογίας «λίαν καλώς» αντιστοιχεί σε αυτήν που κα-
θορίζεται στο άρθρο 54 του ν.δ. 445/1974.

3. Οι ενδιαφερόμενοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπι-
στές απόφοιτοι ΣΜΥΝ, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ., ανεξάρτητα της 
ειδικότητας/εξειδίκευσης που κατέχουν, μπορούν να αι-
τηθούν μετάταξη για κάλυψη προκηρυσσόμενης θέσης 
σε μία (1) μόνο ειδικότητα.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. A3/45459/5417 (2)
Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 50984/ 

7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδή-

γησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδη-

γών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκι-

νήτων» (Β΄3056).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας» (Α΄ 57) και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 94.
β. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και ιδίως της 
παρ. 2β του άρθρου 11.

γ. του ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδα-
πών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθα-
γένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 91).

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

ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

στ. των άρθρων 11, 13, 15 και 43 του ν. 4599/2019 
«Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων 
οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης 
οχημάτων, άλλες διατάξεις για άδειες οδήγησης και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄ 40).

ζ. των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4625/2019 «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (A’ 139).

η. τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4603/2019 «Επι-
τροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 48).

θ. του 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).

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

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

ιβ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ιγ. της υπό στοιχεία ΔΝΣΑ΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφα-
λογιάννη» (Β΄ 3058).

2. Την ανάγκη μερικής τροποποίησης των άρθρων 
11Α και 11Β της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργική 
απόφαση «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση 
υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και 
αυτοκινήτων» (Β΄ 3056) περί αμοιβαίας αναγνώρισης 
των αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας και 
Ελλάδας και Αλβανίας αντιστοίχως και επικαιροποίησης 
λοιπών διατάξεων της ιδίας απόφασης.

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση των διατάξεων της
υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης

1. Στο άρθρο 1:
α. Στο τέλος της παρ. 4, προστίθεται νέο εδάφιο ως 

εξής:
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«Ο έλεγχος της παραγράφου αυτής διενεργείται:
• Σε περίπτωση αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης, 

μετά την προσκόμιση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 3 του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Γ της παρούσας, 
του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψη-
φίου για προγραμματισμό δοκιμασίας προσόντων και 
συμπεριφοράς και αφού διαπιστωθεί η καταβολή του 
προβλεπόμενου ποσού και η υποβολή των δικαιολογη-
τικών της ιδίας διάταξης.

• Σε περίπτωση ανανέωσης ή ανταλλαγής ή αφαίρεσης 
ή έκδοσης αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης που 
έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή επιστροφής 
ελληνικής άδειας οδήγησης που έχει ανταλλαχθεί με 
αντίστοιχη κράτους-μέλους της Ε.Ε., μετά την υποβολή 
της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και αφού διαπιστωθεί 
η πληρότητα του φακέλου.».

β. Η παρ. 11 όπως είχε προστεθεί με την παρ. 1 του 
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α3/10901/1420 υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 1923) διαγράφεται.

2. α. Διαγράφεται η φράση «ή ατομικού βιβλιαρίου 
υγείας» στην:

• περ. β των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2
• παρ. β του άρθρου 4
• περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5
• περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6
• περ. β των παρ. 2 και 10 του άρθρου 7
• περ. β της παρ. 3 του άρθρου 8
• περ. β της παρ. 2 του άρθρου 9
• υποπερ. αβ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 10
• περ. β της παρ. 2 του άρθρου 11
• περ. β της παρ. 3 του άρθρου 11Α
• περ. β της παρ. 3 του άρθρου 11Β
• περ. β της παρ. 1 του άρθρου 12
• περ. β της παρ. 1 του άρθρου 13
• περ. β της παρ. 3 του άρθρου 14.
β. Διαγράφεται η φράση «ή με το ατομικό βιβλιάριο 

υγείας του» στην παρ. 1 του άρθρου 17.
γ. Διαγράφεται η φράση «ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας 

οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα» στην περ. γ της 
παρ. 4 του άρθρου 22.

δ. Διαγράφεται η φράση «ή βιβλιαρίου υγείας» στην 
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 29.

3. Διαγράφεται η φράση «καθώς και φωτοαντίγραφα 
των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών,» στην:

• περ. δ των παρ. 1 και 3 του άρθρου 2
• περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 8
• περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 11
• περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 11Α
• περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 11Β
• περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 12
• περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 13.
4. Στο άρθρο 11Α:
α. Στην παρ. 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως 

εξής:
«Κάτοχος ισχύουσας/ισχυουσών κατηγορίας/κατη-

γοριών άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τη Δη-
μοκρατία της Σερβίας, εφόσον αποκτήσει τη συνήθη 
διαμονή του στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγεί στην 
ελληνική επικράτεια, δύναται να ζητήσει την ανταλλαγή 

της/των κατηγορίας/κατηγοριών αυτής/αυτών σε αντί-
στοιχης/αντίστοιχων κατηγορίας/κατηγοριών ελληνική 
άδεια οδήγησης χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει την προβλε-
πόμενη στο άρθρο 3 της παρούσας ηλικία.

Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που έχει:
• χορηγηθεί μετά την 2η Ιουνίου 2001 εφόσον κατά το 

χρόνο χορήγησής της ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη 
διαμονή του στην Ελλάδα.

• ανανεωθεί μετά την 26η Φεβρουαρίου 2020 εφόσον 
κατά το χρόνο ανανέωσής της ο ενδιαφερόμενος είχε τη 
συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

Για τη διασφάλιση αυτών, κατά τον έλεγχο των δικαιο-
λογητικών στις παραπάνω περιπτώσεις για τη διαπίστω-
ση πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, ελέγχεται 
απαραιτήτως και ο χρόνος χορήγησης ή ανανέωσης 
της/των κατηγορίας/κατηγοριών της προς ανταλλαγή/
μετατροπή άδειας, τηρώντας τις προυποθέσεις της συ-
νήθους διαμονής. Ενδεικτικά, δύναται κατ’ επιλογή του 
ενδιαφερομένου:

• να προσκομισθεί αντίγραφο απόδοσης ελληνικού 
ΑΦΜ από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία από-
δοσης αυτού. Από την ημερομηνία χορήγησης του ΑΦΜ 
θεωρείται ότι ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή 
του στην Ελλάδα.

ή
• να ζητήσει η Υπηρεσία από την οικεία Αποκεντρωμέ-

νη Διοίκηση βεβαίωση στην οποία να αποτυπώνονται τα 
χρονικά διαστήματα κατοχής της άδειας διαμονής του 
ενδιαφερομένου στην Ελλάδα.».

β. Στην παρ. 3, η τρίτη υποπερίπτωση της περίπτωσης 
α αντικαθίσταται ως εξής:

«• Ότι η/οι προς ανταλλαγή κατηγορία/κατηγορίες της 
εκδοθείσας από τη Δημοκρατία της Σερβίας άδειας είναι 
σε ισχύ,».

γ. Στην παρ. 4, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση ενδιαφερομένου για τον οποίο διαπι-
στωθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι κατέχει 
ελληνική άδεια οδήγησης και αιτείται την ανταλλαγή 
κατηγορίας/κατηγοριών που έχει/έχουν χορηγηθεί σε 
χρόνο προγενέστερο της ελληνικής άδειας, είναι επι-
τρεπτή η ενσωμάτωση στην ελληνική άδεια των λοιπών 
κατηγοριών που έχουν χορηγηθεί από τη Δημοκρατία 
της Σερβίας εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋπο-
θέσεις. Στην περίπτωση που κατέχει και κατηγορία ίδια 
με αυτή της ελληνικής άδειας, ακυρώνεται η κατηγορία 
της ελληνικής άδειας και καταχωρίζεται στο έντυπο της 
ελληνικής άδειας η αντίστοιχη κατηγορία που έχει χορη-
γηθεί από τη Δημοκρατία της Σερβίας.».

5. Στο άρθρο 11Β:
α. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κάτοχος ισχύουσας/ισχυουσών κατηγορίας/κατη-

γοριών άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τη Δη-
μοκρατία της Αλβανίας, εφόσον αποκτήσει τη συνήθη 
διαμονή του στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγεί στην 
ελληνική επικράτεια, δύναται να ζητήσει την ανταλλαγή 
της/των κατηγορίας/κατηγοριών αυτής/αυτών σε αντί-
στοιχης/αντίστοιχων κατηγορίας/κατηγοριών ελληνική 
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άδεια οδήγησης χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει την προβλε-
πόμενη στο άρθρο 3 της παρούσας ηλικία.

Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που έχει:
• χορηγηθεί μετά την 2η Ιουνίου 2001 εφόσον κατά το 

χρόνο χορήγησής της ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη 
διαμονή του στην Ελλάδα.

• ανανεωθεί μετά τη 19η Μαΐου 2020 εφόσον κατά το 
χρόνο ανανέωσής της ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη 
διαμονή του στην Ελλάδα.

Για τη διασφάλιση αυτών, κατά τον έλεγχο των δικαιο-
λογητικών στις παραπάνω περιπτώσεις για τη διαπίστω-
ση πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, ελέγχεται 
απαραιτήτως και ο χρόνος χορήγησης ή ανανέωσης 
της/των κατηγορίας/κατηγοριών της προς ανταλλαγή/
μετατροπή άδειας, τηρώντας τις προυποθέσεις της συ-
νήθους διαμονής. Ενδεικτικά, δύναται κατ’ επιλογή του 
ενδιαφερομένου:

• να προσκομισθεί αντίγραφο απόδοσης ελληνικού 
ΑΦΜ από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία από-
δοσης αυτού. Από την ημερομηνία χορήγησης του ΑΦΜ 
θεωρείται ότι ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή 
του στην Ελλάδα.

ή
• να ζητήσει η Υπηρεσία από την οικεία Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση βεβαίωση στην οποία να αποτυπώνονται 
τα χρονικά διαστήματα κατοχής της άδειας διαμονής 
του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα ή στην περίπτωση 
κατοχής ταυτότητας ομογενούς βεβαίωση στην οποία να 
αποτυπώνονται οι αφιξοαναχωρήσεις το επίμαχο χρονι-
κό διάστημα από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών 
της Ελληνικής Αστυνομίας.».

β. Στην παρ. 3, η τρίτη υποπερίπτωση της περίπτωσης 
α αντικαθίσταται ως εξής:

«• Ότι η/οι προς ανταλλαγή κατηγορία/κατηγορίες της 
εκδοθείσας από τη Δημοκρατία της Αλβανίας άδειας εί-
ναι σε ισχύ,».

γ. Στην παρ. 4, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση ενδιαφερομένου που διαπιστωθεί 
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι κατέχει ελλη-
νική άδεια οδήγησης και αιτείται την ανταλλαγή κατη-
γορίας/κατηγοριών που έχει/έχουν χορηγηθεί σε χρόνο 
προγενέστερο της ελληνικής άδειας, είναι επιτρεπτή η 
ενσωμάτωση στην ελληνική άδεια των λοιπών κατηγορι-
ών που έχουν χορηγηθεί από τη Δημοκρατία της Αλβα-
νίας εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Στην 
περίπτωση που κατέχει και κατηγορία ίδια με αυτή της 
ελληνικής άδειας, ακυρώνεται η κατηγορία της ελληνι-
κής άδειας και καταχωρίζεται στο έντυπο της ελληνικής 
άδειας η αντίστοιχη κατηγορία που έχει χορηγηθεί από 
τη Δημοκρατία της Αλβανίας.».

6. Στο άρθρο 27, το τελευταίο εδάφιο «Με την ολο-
κλήρωση ………………. αποτέλεσμά της» της παρ. 6 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ολοκλη-
ρώνεται στο σημείο εκκίνησης με ενημέρωση του υπο-
ψηφίου από τον Α εξεταστή για το αποτέλεσμά της.».

7. Στο άρθρο 28, το τελευταίο εδάφιο «Με την ολο-

κλήρωση ………………. αποτέλεσμά της» της παρ. 5 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ολοκλη-
ρώνεται στο σημείο εκκίνησης με ενημέρωση του υπο-
ψηφίου από τον Α εξεταστή για το αποτέλεσμά της.».

Άρθρο 2
Ισχύς

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 28 Αυγούστου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

I

    Αριθμ. ΔΠΔΑ/22935/2453/Φ.ΑΤΤ.Μ. (3)
Έγκριση παροχής διακοσίων (200) συνδέσεων κι-

νητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες 

επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας "ΑΤΤΙ-

ΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε." και καθορισμός ανώτατου ύψους 

μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα διατάξεις:
α) του ν. 1955/1991 «Ίδρυση Εταιρείας με την επωνυ-

μία "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία» (A΄ 112) και ρύθ-
μιση συναφών θεμάτων», όπως τροποποιημένος ισχύει 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3202/2003 (Α΄ 284).

β) 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) και διατηρή-
θηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4662/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A΄ 133),

γ) του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, ανα-
διάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών 
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), όπως 
τροποποιημένος ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 121 
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82),

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145),

ε) του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (A΄ 147), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει,

στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (A΄ 208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ΑΔΑ: Ψ0ΗΑ6-ΗΘ4



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39494 Τεύχος B’ 3854/10.09.2020

ζ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου... Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(Α΄ 208),

η) των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 43 «Μη μισθο-
λογικές παροχές» του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110) και τις οδηγίες της 
υπό στοιχεία 2/92306/ΔΕΠ/18-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΛΣΗ-
07Ν) εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ,

θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

ι) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του 
ν. 4549/2018 (Α΄ 105) και

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A΄ 121).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών με θέμα: «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέ-
λεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» 
(Β΄ 23), όπως τροποποιημένη ισχύει και

β) ΔΠΔΑ/92768/7326/Φ.ΑΤΤ.Μ./06-02-2020 του Υφυ-
πουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών με θέμα: "Έγκριση του προϋπολογισμού 
έτους 2020 του εποπτευόμενου φορέα του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών, «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»" 
(Β΄ 878).

3. Τις υπό στοιχεία εγκυκλίους του Υπουργείου Οικο-
νομικών:

α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-
4ΕΓ) με θέμα: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου 
Δεσμεύσεων», όπως ισχύει,

β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) με 
θέμα: «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσε-
ων» και

γ) 2/5236/ΔΠΓΚ/30-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) με 
θέμα: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020».

4. Τα υπό στοιχεία:
α) ALX-69182/11-11-2019, ALX-69325/27-11-2019, 

ALX-69784/06-02-2020 και ALX-70229/07-04-2020 έγ-
γραφα,

β) την υπ' αριθμ. 1532(γ)/06-11-2019 απόφαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου και

γ) το από 14-10-2019 μήνυμα, της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.».

5. Το υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/οικ./23501/2507/Φ.
ΑΤΤ.Μ./14-04-2020 ενημερωτικό σημείωμα του Τμή-
ματος Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
καθώς και τα από 19-09 και 24-10-2019 και 05-01, 31-03 
και 08-04-2020 μηνύματα.

6. Την από 16-04-2020 εισηγητική έκθεση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

7. Το γεγονός ότι η εταιρεία "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε." για να 
εκπληρώσει τους σκοπούς της απασχολεί προσωπικό για 

την επίβλεψη των έργων σε εργοτάξια στην Αθήνα και 
στην Θεσσαλονίκη και η επικοινωνία κρίνεται απαραίτη-
τη σε καθημερινή βάση για την επίλυση προβλημάτων 
που προκύπτουν, για τη λήψη εντολών και περαιτέρω 
ενεργειών, καθώς και για λόγους ασφαλείας.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προ-
βλεπόμενη στον κωδικό λογαριασμού 62.00 "Παροχές 
Τρίτων" και συγκεκριμένα στον κωδικό λογαριασμού 
62.03 "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ" του εγκεκριμένου προϋπο-
λογισμού της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.", για το έτος 
2020, και δεν υπερβαίνει το όριο του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνεται η λειτουργία διακοσίων (200) συνδέσεων 
κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη των αναγκών επι-
κοινωνίας της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε." και καθιε-
ρώνεται ανώτατο όριο μηνιαίας δαπάνης αυτών, για το 
έτος 2020, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΕ-

ΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Πρόεδρος 1 ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Διευθύνων
Σύμβουλος και 
Αντιπρόεδρος

1 ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

Μέλη Δ.Σ., 
Γενικοί Δι-
ευθυντές, 
επιλεγμένα 
Διευθυντικά 
στελέχη και 
στελέχη Πλη-
ροφορικής με 
πρόσβαση στο 
διαδίκτυο

18 40,00 €

Λοιπά στελέχη 180 16,00 €

Στην περίπτωση χρήσης καθ' υπέρβαση των προα-
ναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλε-
φωνίας, η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθο-
δοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα του χρήστη 
της σύνδεσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι υπεύ-
θυνος για τον ορισμό συγκεκριμένων Διευθυντικών 
στελεχών, στελεχών του Τμήματος Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας ή λοιπών στελεχών πρόσβασης στο δια-
δίκτυο μέσω κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης και για 
τον ορισμό στελεχών που δικαιούνται να κάνουν χρήση 
κινητής τηλεφωνίας.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Παπάγου, 31 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΑΔΑ: Ψ0ΗΑ6-ΗΘ4
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    Αριθμ. ΔΠΔΑ/23492/2503/Φ.ΕΡΓΟΣΕ (4)
Έγκριση παροχής πενήντα τριών (53) συνδέσεων 

κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες 

επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας «ΕΡΓΑ 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και καθορισμός ανώτατου ορίου μη-

νιαίας δαπάνης ανά σύνδεση, κατά το έτος 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 6925/1996 απόφαση του Νομάρχη 

Αθηνών με την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης 
και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ 
Α.Ε.» (ΤΑΕ-ΕΠΕ 1989).

2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 «Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ» του 

ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη 
του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις 
για τον σιδηροδρομικό τομέα» (A΄ 188).

β) 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 (A΄ 98) και διατηρή-
θηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4662/2019 
(A΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

γ) του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, ανα-
διάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών 
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (A΄ 33), όπως 
τροποποιημένος ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 121 
του ν. 4070/2012 (A΄ 82),

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (A΄ 145),

ε) του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (A΄ 147), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει,

στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (A΄ 208),

ζ) του π.δ. 123/2016 (A΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου... Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων»,

η) των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 43 «Μη μισθο-
λογικές παροχές» του ν. 4484/2017 (A΄ 110) «Προσαρμο-
γή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» και τις οδηγίες της 
υπό στοιχεία 2/92306/ΔΕΠ/18-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΛΣΗ-
07Ν) εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ,

θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (A΄ 151),

ι) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του 
ν. 4549/2018 (A΄ 105) και 

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A΄ 121).

3. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών με θέμα: «Στοχοθεσία-Πρόγραμμα εκτέ-
λεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» 
(Β΄ 23), όπως τροποποιημένη ισχύει και

β) ΔΠΔΑ/92587/7324/Φ.ΕΡΓΑΟΣΕ/06-02-2020 του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών με θέμα: "Έγκριση του προϋπολογισμού 
έτους 2020 του εποπτευόμενου φορέα του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών, «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΑΟΣΕΑ.Ε.)»" (Β΄ 729).

4. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-

4ΕΓ) με θέμα: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου 
Δεσμεύσεων», όπως ισχύει,

β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) με 
θέμα: «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσε-
ων» και

γ) 2/5236/ΔΠΓΚ/30-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) με 
θέμα: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020».

5. Την υπό στοιχεία:
α) 3667/13-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΨ1046ΨΧ9Ο-46Ι) απόφα-

ση του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) τις υπό στοιχεία 1466/20/13-02-2020 (ΑΔΑ: 

Ω88Η46ΨΧ90-33Σ) και 2545/20/17-03-2020 (ΑΔΑ: 
6ΒΖ046ΨΧ90-Λ06) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
σχετικά με τηλεπικοινωνίες στον κωδικό λογαριασμού 
62.03, καθώς και γ) τα από 19-10 και 05-12-2019 και 
13-04-2020 μηνύματα, της εταιρείας «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)».

6. Το υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/οικ./23673/2510/Φ.ΕΡΓΑΟ-
ΣΕ/14-04-2020 ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος 
Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων της Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και 
τα από 19-09, 24-10, 02-12 και 11-12-2019 και τα 05-01 
και 30-03-2020 μηνύματα.

7. Την από 16-04-2020 εισηγητική έκθεση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

8. Το γεγονός ότι η εταιρεία «ΈΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» για να εκ-
πληρώσει τους σκοπούς της απασχολεί προσωπικό για 
απαλλοτριώσεις και για την επίβλεψη, την παραλαβή και 
τον έλεγχο των εκτελούμενων έργων σε εργοτάξια κατά 
μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου και η επικοινωνία 
κρίνεται απαραίτητη σε καθημερινή βάση για την επίλυση 
προβλημάτων που προκύπτουν, για τη λήψη εντολών και 
περαιτέρω ενεργειών, καθώς και για λόγους ασφαλείας.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προ-
βλεπόμενη στον κωδικό λογαριασμού 62.00 "Παροχές 
Τρίτων" και συγκεκριμένα στον κωδικό λογαριασμού 
62.03 "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ" του εγκεκριμένου προϋ-
πολογισμού της εταιρείας "ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.", για το έτος 
2020, και δεν υπερβαίνει το όριο του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, απο-
φασίζουμε:

ΑΔΑ: Ψ0ΗΑ6-ΗΘ4
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Εγκρίνεται η παροχή πενήντα τριών (53) συνδέσεων 
κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και 
καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης αυτών, 
για το έτος 2020, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙ-
ΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗ ΣΥ-
ΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Πρόεδρος 1 120,00 €
Διευθύνων 
Σύμβουλος 1 120,00 €

Προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της 
εταιρείας

20 20,00 €

Προϊστάμενοι των 
Διευθυνουσών 
Υπηρεσιών

2 20,00 €

Επιβλέποντες 
και Βοηθοί 
Επιβλεπόντων

18 30,00 €

Λοιπά στελέχη. 11 12,00€

Στην περίπτωση χρήσης καθ' υπέρβαση των προα-
ναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλε-
φωνίας, η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθο-
δοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα του χρήστη 
της σύνδεσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι υπεύθυ-
νος για τον ορισμό των στελεχών, στα οποία θα χορη-
γηθούν οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 31 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«ΟΝΕΧ TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS 

SOLUTIONS S.A.», ενός (01) σκύλου, προς το Λι-

μεναρχείο Σύρου για την ανίχνευση ναρκωτικών 

ουσιών.

Με την υπ’ αρ. 2824.76/54736/2020/26 Αυγούστου 
2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις δια-
τάξεις των αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα , γίνεται 
αποδεκτή η υπό στοιχεία Εισερχ. Λιμεναρχείου Σύρου: 
2824/D3-06-2020 επιστολή δωρεάς της εταιρείας «ΟΝΕΧ 
TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS S.A.» 
ενός (01) σκύλου, προς το Λιμεναρχείο Σύρου για την 
ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, αξίας έως τεσσάρων χι-
λιάδων ευρώ (#4.000#€).

      Πειραιάς, 26 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038541009200008*

ΑΔΑ: Ψ0ΗΑ6-ΗΘ4
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