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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 52280/4720
(1)
Συμπλήρωση της 35043/2524/1−9−2010 (ΦΕΚ 1385/Β΄) κοι−
νής υπουργικής απόφασης − Καθορισμός διαδικασί−
ας πιστοποίησης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του
ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 1440/1984 (Α΄70), της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του
ν. 1338/1983 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 1880/1990 (Α΄39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του
ν. 1892/90 (Α΄ 101).
β) του άρθρου 2 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α΄) «Σύστα−
ση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής
Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση

του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την
προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία
του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελ−
ληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.
γ) 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΄).
δ) της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28/
Α΄) «Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.
ε) της αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β΄) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
στ) του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
ζ) της 35043/2524/10 (ΦΕΚ 1385/Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφο−
ρές επικίνδυνων εμπορευμάτων», και ειδικότερα του
τμήματος 1.8.3. της ADR και της RID που αναφέρονται
στον Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων.
2. Την ανάγκη καθορισμού της αρμόδιας αρχής που
αναφέρεται στον ADR (οδηγία 2008/68/ΕΚ) καθώς και
της ρύθμισης λεπτομερειών και διαδικασιών που αφο−
ρούν στην εκπαίδευση, εξέταση, χορήγηση, ανανέωση
και επέκταση πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλούς με−
ταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων που απορρέουν
από τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της οδηγίας αυτής.
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Προστίθεται νέο άρθρο στην 35043/2524/1−9−10 (ΦΕΚ
1385/Β΄/2−9−2010) κοινή υπουργική απόφαση που φέρει
την αρίθμηση 9 και έχει ως ακολούθως:
«Άρθρο 9
Τελικές Διατάξεις
Α. Αρμόδια αρχή για την έγκριση των οχημάτων, των
δεξαμενών και άλλων υπερκατασκευών οχημάτων με−
ταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων κατά ADR, την πι−
στοποίηση αυτών, την αναγνώριση φορέων διενέργειας
των προβλεπομένων ελέγχων και δοκιμών κατά ADR,
την εκπαίδευση και πιστοποίηση Συμβούλων Ασφαλούς
Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων και την Επαγ−
γελματική Κατάρτιση Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς
Επικινδύνων Εμπορευμάτων, είναι το Υπουργείο Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.).
Β. Το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που προβλέπεται στο
υποτμήμα 9.1.3.5. της ADR, χορηγείται από τα αρμόδια
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις και την ADR.
Γ. Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης του οδηγού κατά
ADR που προβλέπεται στο εδάφιο 8.2.2.8.3. της ADR,
χορηγείται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ισχύου−
σες διατάξεις και την ADR.
Δ. 1. Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης συμβούλου ασφα−
λούς μεταφοράς που προβλέπεται στο υποτμήμα 1.8.3.18.
της ADR/RID, χορηγείται είτε από τον διοριζόμενο από
το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Εξεταστικό Φορέα, είτε από την αρμό−
δια Υπηρεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., αναλόγως του αν λει−
τουργεί Εξεταστικός Φορέας ή αντίστοιχα Επιτροπή
Εξετάσεων στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. όπως περιγράφεται στο
υποτμήμα 1.8.3.10. της ADR/RID και στην παρακάτω πα−
ράγραφο 8.
2. Το ανωτέρω πιστοποιητικό χορηγείται σε άτομα
που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισοτίμου πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής της αλλο−
δαπής
β. Είναι κάτοχοι κοινοτικής άδειας οδήγησης αυτοκί−
νητου οχήματος Β κατηγορίας
γ. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδει−
ας εργασίας, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
δ. Έχουν παρακολουθήσει τον αναγκαίο κύκλο μαθη−
μάτων ειδικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο υποτμήμα 1.8.3.11. της ADR/RID.
ε. Έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις που αναφέ−
ρονται στις επόμενες 9 και 10 παραγράφους.
3. Κάθε αίτηση για έκδοση, ανανέωση ή χορήγηση
αντιγράφου πιστοποιητικού εκπαίδευσης συμβούλου
ασφαλούς μεταφοράς για τη μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου,
με αποδεικτικό κατάθεσης πενήντα (50) ευρώ, υπέρ
του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων του ν.δ. 638/70, που τηρεί−
ται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.) αρ. λογ/σμού
040/541077−03, όπως ισχύει.
4. Φορείς που παρέχουν την εκπαίδευση στους υπο−
ψήφιους συμβούλους ασφαλούς μεταφοράς ορίζονται:
i) Για όλες τις κλάσεις πλην της 7 (ραδιενεργά υλικά)
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικά

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τεχνολογικής ή θετικής
κατεύθυνσης, τα οποία λειτουργούν και είναι αναγνω−
ρισμένα από το Ελληνικό Κράτος. Οι εκπρόσωποι των
ενδιαφερόμενων σχολών υποβάλλουν αίτηση στην
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. επισυνάπτοντας τα
αναγκαία παραστατικά με τα οποία τεκμηριώνονται οι
ειδικές γνώσεις στα θέματα μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων (οδική ή σιδηροδρομική), στις Διεθνείς
Συμφωνίες και Οδηγίες που καλύπτουν τις μεταφορές
αυτές, τον τρόπο και τις δυνατότητες παροχής σχετικής
εκπαίδευσης.
Για την παραπάνω τεκμηρίωση δηλώνονται στοιχεία
όπως:
α. Ύπαρξη μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών σχε−
τικών με το αντικείμενο της μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων
β. Δημοσιεύσεις των μελών του Ιδρύματος σε έγκριτα
περιοδικά για θέματα επικίνδυνων εμπορευμάτων
γ. Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχιακών
εργασιών σε θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευ−
μάτων ή επιμέρους ενότητες αυτών
δ. Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύμα−
τος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εσωτερικού ή εξωτερικού
ή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών ή επαγγελματικών
οργανώσεων που χειρίζονται θέματα μεταφοράς επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων.
ε. Διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με τις μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Ο ορισμός των εκπαιδευτικών φορέων που έγινε
με την παρ. 1 της αριθμ. Φ102.3/46374/5081/16−07−2001
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
εξακολουθεί να ισχύει, οι δε υπόλοιπες διατάξεις της
καταργούνται. Η εποπτεία και ο έλεγχος των εξουσιοδο−
τημένων φορέων εκπαίδευσης ασκείται από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ. Ο ορισμός του φορέα εκπαίδευσης ανακαλείται με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται από αυτόν οι
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το
τμήμα 1.8.3 της ADR/RID και τις σχετικές διατάξεις της
παρούσας παραγράφου.
ii) Για την κλάση 7 (ραδιενεργά υλικά) η Ελληνική Επι−
τροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) για την παροχή
ειδικής πρόσθετης εκπαίδευσης μεταφοράς εμπορευ−
μάτων κλάσης 7.
5. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού για την παροχή
εκπαίδευσης είναι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ με ειδικές
γνώσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα μεταφοράς επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων, οριζόμενοι από τους εκπαι−
δευτικούς φορείς.
6. Τα προγράμματα εκπαίδευσης με τους διδάσκοντες
ανά θεματική ενότητα ανακοινώνονται στις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. οι οποίες έχουν την εποπτεία
και τον έλεγχο της εκπαίδευσης.
α. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, ανάλογα με το πιστο−
ποιητικό που επιθυμεί να αποκτήσει ή να επεκτείνει,
παρακολουθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3. της ADR/RID.
β. Η ελάχιστη διάρκεια κάθε προγράμματος εκπαί−
δευσης καθορίζεται κατωτέρω σε διδακτικές ώρες. Η
διδακτική ώρα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά. Ο μέγι−
στος αριθμός διδακτικών ωρών κατά τη διάρκεια μιας
μέρας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8).
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γ. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για αρχική χορήγηση
πιστοποιητικού περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδοχικές
φάσεις:
i) τη βασική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δώ−
δεκα (12) διδακτικών ωρών.
ii) την πρόσθετη εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων (4)
τουλάχιστον διδακτικών ωρών για κάθε μέσο μεταφο−
ράς (οδική /σιδηροδρομική μεταφορά)
iii) την πρόσθετη εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) τουλά−
χιστον διδακτικών ωρών για κάθε κατηγορία μεταφερό−
μενων εμπορευμάτων που αναφέρονται στο υποτμήμα
1.8.3.13 της ADR/RID.
δ. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι παρακολούθησε επι−
τυχώς το ανωτέρω πρόγραμμα εφόσον οι συνολικές
του απουσίες δεν υπερβαίνουν τις τρείς (3) ώρες. Σε
αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να παρακολουθήσει
εκ νέου τη φάση ή τις φάσεις που διαπιστώθηκε υπέρ−
βαση των απουσιών.
ε. Οι κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης είναι η παροχή
στους υποψηφίους επαρκών γνώσεων για τους κινδύ−
νους που ενέχει η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά−
των, τους νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις
που εφαρμόζονται στα εν λόγω μεταφορικά μέσα και
τα καθήκοντα που περιγράφονται στο υποτμήμα 1.8.3.3.
της ADR/RID.
7. Οι εκπαιδευτικοί φορείς υποχρεούνται:
α. Να διοργανώνουν προγράμματα εκπαίδευσης, τη−
ρώντας τα προβλεπόμενα στο τμήμα 1.8.3. της ADR/RID,
σε ημερομηνίες που να παρέχουν τη δυνατότητα στους
υποψήφιους κλάσης 7 να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα
ειδικής εκπαίδευσης στην Ε.Ε.Α.Ε. για τη συμμετοχή
τους στις εξετάσεις την ορισθείσα ημερομηνία, να γνω−
στοποιούν εγκαίρως στους υποψηφίους το ύψος των
διδάκτρων που απαιτούνται για την εκπαίδευση.
β. Να τηρούν «Παρουσιολόγιο» το οποίο αρχειοθετεί−
ται και φυλάσσεται τουλάχιστον για μία διετία.
γ. Να υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση κάθε προ−
γράμματος εκπαίδευσης στον Εξεταστικό Φορέα της
παρακάτω παραγράφου 8 ή στην Επιτροπή Εξετάσεων
κατά περίπτωση και στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ, καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με
τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθ−
μός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, δ/νση μονίμου
κατοικίας, τίτλος σπουδών, αριθμός ισχύουσας άδειας
παραμονής ή άδειας εργασίας) των υποψηφίων που
παρακολούθησαν επιτυχώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ανωτέρω παράγραφο 6, την εκπαίδευση καθώς και
αυτών που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες εξετάσεις
εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμπεριληφθούν. Οι
υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά ανάλογα
με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που παρακολούθησαν,
το είδος του πιστοποιητικού που επιθυμούν να απο−
κτήσουν, ξεχωριστά για αρχική εξέταση και επέκταση.
Στην τελευταία περίπτωση οι καταστάσεις συμπληρώ−
νονται με το είδος του πιστοποιητικού που κατέχουν,
τον αριθμό του, την υπηρεσία που το εξέδωσε και την
ημερομηνία λήξης του.
Η υποβολή των προαναφερόμενων καταστάσεων υπο−
γεγραμμένων από τον υπεύθυνο του προγράμματος
γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν
την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
δ. Να ενημερώνουν τους υποψηφίους για την ημέρα
και την ώρα των εξετάσεων που αναφέρονται στις επό−
μενες παραγράφους.
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8. Για να διαπιστωθεί εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν
το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων προκειμένου να
ασκούν τα καθήκοντα του συμβούλου, όπως αυτά πε−
ριγράφονται στο υποτμήμα 1.8.3.3 της ADR/RID εξετά−
ζονται είτε από Εξεταστικό Φορέα είτε από Επιτροπή
Εξετάσεων. Ο Εξεταστικός Φορέας ορίζεται εγγράφως
από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και είναι πολυτεχνική σχολή ΑΕΙ της χώρας μας. Ο Εξε−
ταστικός Φορέας είναι ένας για όλη τη χώρα και εγκρί−
νεται ύστερα από δήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή
δικαιολογητικών – στοιχείων, σύμφωνα με το υποτμήμα
1.8.3.10 της ADR/RID. Αντίστοιχα η Επιτροπή Εξετάσε−
ων ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. σε περίπτωση μη λειτουργίας του πρώτου,
με σκοπό τη διενέργεια των σχετικών εξετάσεων.
9. Εξετάσεις Αρχικής Χορήγησης
α. Στόχος των εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί εάν οι
υποψήφιοι σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς διαθέτουν
το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για να ασκούν τα
καθήκοντα του Συμβούλου όπως αυτά περιγράφονται
στο υποτμήμα 1.8.3.3 της ADR/RID, με σκοπό την από−
κτηση του ανάλογου πιστοποιητικού και καλύπτουν κατ’
ελάχιστον τα θέματα που περιγράφονται στο υποτμήμα
1.8.3.11 της ADR/RID.
β. Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της ADR/RID (εδάφιο 1.8.3.12.4.) και αποτελούνται
από τρία μέρη (1, 2 και 3) όπως περιγράφεται παρακάτω.
Υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στις εξετάσεις εφό−
σον έχει περάσει με επιτυχία και τα τρία μέρη. Κάθε
υποψήφιος μπορεί να κατοχυρώσει τα μέρη 2 και 3
εφόσον έχει κριθεί επιτυχών στο μέρος 1 και 2 αντί−
στοιχα.
Ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στις εξετάσεις
όταν σε κάθε μέρος της γραπτής δοκιμής συγκεντρώ−
σει βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60), με άριστα
εκατό (100).
γ. Οι εξετάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν με επιτυχία
εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης της εκ−
παίδευσής του, διαφορετικά ο υποψήφιος παρακολουθεί
εκ νέου πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης.
δ. Η εξέταση αποτελείται, για κάθε τύπο πιστοποιη−
τικού όπως ορίζεται στο υποτμήμα 1.8.3.13. της ADR/RID
από:
− την βασική εξέταση (μέρος 1): ένα ερωτηματολό−
γιο με αριθμό ερωτήσεων ανάπτυξης ή/και πολλαπλών
επιλογών, που περιλαμβάνει τμήμα των θεμάτων του
μέρους (a) του εδαφίου 1.8.3.12.4. της ADR/RID.
− την εξέταση κλάσης (μέρος 2 ): ένα ερωτηματολόγιο
με αριθμό ερωτήσεων ανάπτυξης ή/και πολλαπλών επι−
λογών ανάλογο του τύπου πιστοποιητικού που επιθυμεί
να αποκτήση ο υποψήφιος, που περιλαμβάνει τουλάχι−
στον τα υπόλοιπα θέματα του μέρους (a) του εδαφίου
1.8.3.12.4. της ADR/RID.
− την εξέταση στο μέσο μεταφοράς και στη μελέτη
περίπτωσης (μέρος 3): ένα ερωτηματολόγιο με αριθμό
ερωτήσεων ανάπτυξης ή/και πολλαπλών επιλογών που
αφορούν το μέσο μεταφοράς (οδική – σιδηροδρομική ή
και τα δύο), με συντελεστή βαρύτητας 30% της βαθμο−
λογίας του μέρους αυτού. Επιπρόσθετα ο υποψήφιος θα
επιλύσει θέμα (μελέτη περίπτωσης), όπως αναφέρεται
στο μέρος (b) του εδαφίου 1.8.3.12.4. της ADR/RID και
θα έχει συντελεστή βαρύτητας 70% της βαθμολογίας
του μέρους αυτού της εξέτασης.
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ε. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να αποκτή−
σει πέραν του ενός τύπου πιστοποιητικό, όπως ορίζεται
στο υποτμήμα 1.8.3.13. της ADR/RID, υποβάλλεται επιπρό−
σθετα σε εξετάσεις του μέρους 2, όπως περιγράφεται
ανωτέρω, για κάθε ένα από τους επιπλέον τύπους που
επιθυμεί.
στ. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι κάτοχος ισχύ−
οντος πιστοποιητικού ενός μέσου μεταφοράς ή ενός
ή περισσοτέρων τύπων επικίνδυνων εμπορευμάτων
μπορεί να επεκτείνει το πιστοποιητικό του και σε πρό−
σθετο μέσο μεταφοράς ή και σε πρόσθετους τύπους
επικίνδυνων εμπορευμάτων, εφόσον παρακολουθήσει τα
αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετάσχει
σε σχετικές εξετάσεις, του ανωτέρω 2ου ή και 3ου μέ−
ρους αντίστοιχα, όπως στην αρχική χορήγηση. Έπειτα
από επιτυχία στις εξετάσεις αυτές, του χορηγείται νέο
πιστοποιητικό αλλά η ημερομηνία λήξης της ισχύος του
παραμένει ως έχει.
10. Εξετάσεις Ανανέωσης
α. Σκοπός των εξετάσεων ανανέωσης είναι να δια−
πιστωθεί ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να διαθέτει το
απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για την άσκηση των
καθηκόντων του συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς όπως
περιγράφονται στο υποτμήμα 1.8.3.16. της ADR/RID, είναι
ενημερωμένος για τις αναθεωρημένες διατάξεις της
ADR/RID, τις νέες τεχνικές και τα νέα υλικά που υπάρ−
χουν αναφορικά με τις μεταφορές αυτές.
β. Οι ενδιαφερόμενοι για ανανέωση των πιστοποιητι−
κών τους, υποβάλλουν στον Εξεταστικό Φορέα ή στην
Επιτροπή Εξετάσεων κατά περίπτωση αίτηση συμμε−
τοχής στις εξετάσεις, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν
την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, δηλώνο−
ντας όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο 7γ καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού
που κατέχουν, τον αριθμό του, την υπηρεσία που το
εξέδωσε και την ημερομηνία λήξης του.
γ. Οι εξετάσεις ανανέωσης περιλαμβάνουν ερωτη−
ματολόγια με ερωτήσεις ανάπτυξης ή/και πολλαπλών
επιλογών, όπως ορίζεται στο εδάφιο 1.8.3.12.4. σε συν−
δυασμό με το 1.8.3.16.2 της ADR/RID και διενεργούνται
στο μέρος 1 και στο μέρος 2, όπως περιγράφονται στην
ανωτέρω 9δ παράγραφο.
δ. Ο υποψήφιος στις εξετάσεις ανανέωσης θεωρεί−
ται επιτυχών εφόσον συγκεντρώσει βαθμολογία του−
λάχιστον εξήντα (60), με άριστα εκατό (100) σε κάθε
μέρος εξέτασης. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιτύχει
στις παραπάνω εξετάσεις εντός του χρόνου ισχύος του
πιστοποιητικού του, παρακολουθεί εκ νέου προγράμ−
ματα αρχικής εκπαίδευσης και υπόκειται σε εξετάσεις
αρχικής χορήγησης.
11. Ο Εξεταστικός Φορέας που διορίζεται από το
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμ−
φωνα με το υποτμήμα 1.8.3.10 της ADR/RID υποχρεούται
να λάβει υπόψη του τις ανωτέρω παραγράφους κατά
την λειτουργία του. Παράλληλα πρέπει να γνωστοποιεί
εγκαίρως το ύψος των εξετάστρων που απαιτούνται
για κάθε εξέταση αρχικής χορήγησης, επέκτασης και
ανανέωσης πιστοποιητικού.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται από
τον υποψήφιο ακριβή αντίγραφα των παραστατικών που
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Δ2 και Δ3.
12. Μεταβατικές Διατάξεις
Σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπο−

ρευμάτων κάτοχοι πιστοποιητικού, που η έλλειψη επιτρο−
πής εξέτασης (από την ημερομηνία λήξης της θητείας
της εξεταστικής επιτροπής που συγκροτήθηκε με την
Φ.102.3/64885/8388/28−12−07 υπουργική απόφαση έως την
ημερομηνία διενέργειας της πρώτης περιόδου εξετάσεων
της επιτροπής της παρ. 8), έχει ως αποτέλεσμα να απω−
λέσουν το δικαίωμα εξέτασης για ανανέωσή του εντός
του τελευταίου έτους της ισχύος του, επιτρέπεται:
α. να συμμετάσχουν σε εξετάσεις ανανέωσης του
πιστοποιητικού τους, εντός ενός (1) έτους από τη δη−
μοσίευση της παρούσας.
β. να δραστηριοποιούνται το χρονικό διάστημα αυτό
σε ελληνικές επιχειρήσεις μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων.»
Άρθρο 2
Τα άρθρα 9 και 10 της 35043/2524/1−9−10 (ΦΕΚ 1385/
2−9−2010) κοινής υπουργικής απόφασης αναριθμούνται
ως 10 και 11 αντίστοιχα.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 8 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Ö
Αριθμ. 17050/604
Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

(2)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (Α98).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (Α163).
3. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α 258).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 και 3 του
N. 1545/1985 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την
ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α 91).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις (Α 247).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
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ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή
του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α213).
7. Την αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234).
8. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α 145).
9. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 148).
10. Το άρθρο 11 παρ.4 του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α 194 ).
11. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−2011 (Β 1603) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη
και Παντελή Οικονόμου».
12. Την υπ’ αριθμ. 21877/871/17−11−2010 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Όροι
και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασί−
ας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ετών 2010−2011» (Β
1824).
13. Την αριθμ. 3047/13.09.2011 απόφαση του Δ.Σ του
ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρ. 41/13.09.2011) που μας υποβλήθηκε
με το υπ’ αριθμ. Β136060/ 19−09−2011 έγγραφό του.
14. Την αριθμ. B138863/03−10−2011 βεβαίωση ύπαρξης
πίστωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., οικονομικού
έτους 2011, η οποία θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
εκατόν δεκατριών χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και ογδό−
ντα λεπτών (113.087,80 ευρώ) και θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) στον οποίο έχει
προβλεφθεί ποσό 600.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της επιχορήγησης των παρακάτω αναφε−
ρομένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ως εξής:
1) «ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «ΑΓΑΠΗ
ΜΠΗΤΣ» για το ποσό δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ
ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (2.198,57 ευρώ)
2) «Ε.Τ.Ξ.Ε.Κ. Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ»
για το ποσό δέκα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ και
πενήντα έξι λεπτά (10.320,56 ευρώ)
3) «Ε.Τ.Ξ.Ε.Κ. Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «SANTA MARINA
BEACH» για το ποσό δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα
τέσσερα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (2.234,91 ευρώ)
4) «ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ»
για το ξενοδοχείο «PORTO ELOUNDA DE LUXE RESORT»
για το ποσό τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσε−
ρα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά. (4.324,28 ευρώ)
5) «ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ ΑΕ» για το ξενοδοχείο «ΑΓΑΠΗ
ΜΠΗΤΣ υποκατάστημα ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙ» για το ποσό
οχτακόσια πενήντα τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά
(853,99 €).
6) «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ» για το ξενοδοχείο
«CACTUS BEACH» με το ποσό δέκα έξι χιλιάδες εξακό−
σια επτά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (16.607,38€).
7) «CANDIA AE» για το ξενοδοχείο «AMIRANDES» με το
ποσό τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια πενήντα ένα ευρώ
και τριάντα εννέα λεπτά (4.851,39€)

8) «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕ» για το ξενοδοχείο
«VILLAGE HEIGHTS GOLF RESORTS» με το ποσό οκτώ
χιλιάδες εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά
(8.067,48€)
9) «ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ ΑΕ» για το ξενοδοχείο «CRETAN
MALIA PARK» με το ποσό τρεις χιλιάδες εξακόσια τρι−
άντα τέσσερα ευρώ (3.634,00 €)
10) «Β.Α. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «MEDITERRANEAN»
με το ποσό είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ
και είκοσι τέσσερα λεπτά (23.112,24 ευρώ)
11) «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ ΑΤΞΤΕ» για το ξενοδοχείο
«ΔΙΒΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» για ποσό τριάντα έξι χιλιάδες
οχτακόσια ογδόντα τρία ευρώ (36.883,00 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Ö
Αριθ. 2440
(3)
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται
στην υπ’ αριθμ. 34674/2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
Β΄ 669) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του
ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002), όπως ισχύει.
β. Των άρθρων 6 και 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/
Α΄/24−05−2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λει−
τουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και
τους Ο.Τ.Α.».
γ. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους−
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986).
δ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
στ. Των αρ. 9 και 17 του Ν. 3844 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−10)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις».
ζ. Των Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011) περί Διάσπα−
σης του Υπουργείου ΕΣΑΗΔ στα Υπουργεία α) Εσωτε−
ρικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, 1071/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009
και 186/2009 ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009), και του ν. 3028/2002
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(ΦΕΚ 153/Α/28−6−2002) για την προστασία των αρχαι−
οτήτων και εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς όπως
ισχύει και την παρ. 2 του αρ.4 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ
138/Α/16−6−2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
άλλες διατάξεις».
2) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/1−7−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1587/Β΄/1−7−2011)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη.
3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. 1276
Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περι−
εχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11−06−1986)».
4) Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α7 18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30.8.2010)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για την «Απλούστευση διαδικασιών σε δρα−
στηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της,
σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/
3.5.2010)».
5) Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19.7/14/380 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιό−
τητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)− Ηλε−
κτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ (ΦΕΚ
1561/Β΄/23.9.2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΦΕΚ 261/Β΄/17−2−2011).
6) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΓΟΠΥΝΣ 34674 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 669/τεύχος B΄/
16.04.2008).
7) Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.
8) Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Πάροχοι υπηρεσιών ή Επιχειρήσεις νόμιμα εγκα−
τεστημένες σε άλλο κράτος−μέλος της Ε.Ε. δύνανται
να παρέχουν στην ελληνική επικράτεια τις υπηρεσίες
της δημοπράτησης αρχαίων κινητών μνημείων, χωρίς
εγκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο
Δ΄ του ν. 3844/2010. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπη−
ρεσιών είναι νομικό πρόσωπο, ορίζεται τουλάχιστον
ένας υπεύθυνος διεξαγωγής δημοπρασίας, ο οποίος
απαιτείται να διαθέτει Πτυχίο η δίπλωμα τμήματος
οποιουδήποτε ΑΕΙ της αλλοδαπής.
2. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 1 της
απόφασης αυτής προϋποθέτει την εκ μέρους των πα−
ροχών υποβολή, σε εύλογο χρόνο πριν την παροχή της
υπηρεσίας, δήλωσης στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα
με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της απόφασης
αυτής. Η δήλωση υποβάλλεται απ’ ευθείας στην Εφορεία
Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών

ή μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Η
δήλωση για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής δημο−
πρασιών αρχαίων κινητών μνημείων υποβάλλεται του−
λάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής
της κάθε δημοπρασίας.
3. Στην ανωτέρω δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία
ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία επικοινωνίας αυτού
και στοιχεία σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και την
διάρκεια παροχής της υπηρεσίας στην Ελλάδα.
Η δήλωση συνοδεύεται από:
Α) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέ−
λους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκα−
τεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί την συγκεκριμένη
επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απα−
γορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκησή της κατά το
χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης, ή σε περίπτωση που
δεν προβλέπεται τέτοια βεβαίωση από το κράτος μέ−
λος εγκατάστασης, προσκομίζονται έγγραφα τα οποία
αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον ενασχόληση των
ενδιαφερομένων με το χώρο των δημοπρασιών έργων
τέχνης, Β) Περιγραφικός κατάλογος κινητών μνημείων,
Γ) Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων Δ) Στοι−
χεία προέλευσης κινητών μνημείων Ε) Στοιχεία εντολέα
του φορέα δημοπρασίας, ΣΤ) Άδεια κατοχής/κυριότητας
κινητών μνημείων Ζ) Σύμβαση παραγγελίας/εντολής του
κατόχου/κυρίου των κινητών μνημείων η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Ρήτρα εφαρ−
μογής του ελληνικού δικαίου καθώς και ειδική μνεία στις
διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 28 του
νόμου 3028/2002, β) Τα πλήρη στοιχεία τόσο του φορέα
διεξαγωγής και του εντολέα−πωλητή, όσο και τις διευ−
θύνσεις αυτών, γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα
με ακριβή περιγραφή αυτών, δ) Την τυχόν τιμή πώλησης
που έχει οριστεί από τον εντολέα−πωλητή, ε) τον τόπο
και το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, στ) Τον
τρόπο και το χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου
από και προς το χώρο διεξαγωγής της δημοπρασίας,
ζ) Τον τρόπο πληρωμής μετά την κατοχύρωση στον
πλειοδότη (ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674 αρ.6).
Το έγγραφο Α έχει ισχύ ενός έτους και κατατίθεται
άπαξ με τη δήλωση για τη διεξαγωγή δημοπρασίας.
Εάν πραγματοποιηθούν από τον ίδιο φορέα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο περισσότερες της μίας δημοπρασίες
αρχαίων κινητών μνημείων μέσα στο τρέχον έτος, δεν
απαιτείται η προσκόμιση του Α, για τις επόμενες δη−
μοπρασίες. Αντίθετα επιβάλλεται η προσκόμιση των
εγγράφων Β έως και Ζ σε κάθε δήλωση για διεξαγωγή
δημοπρασίας αρχαίων κινητών μνημείων όποτε αυτή
πραγματοποιηθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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