
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός του αριθμού των Ανεξάρτητων Επιτρο-
πών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Α 79574/ 
5488/16/15.12.2017 υπουργικής απόφασης «Ια-
τρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη χορήγηση 
ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατη-
γού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτου και 
την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού 
Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) αυτοκινήτου κατά το ν. 
4093/2012 (Α’ 222)»(Β’ 4587).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 27290 (1)
   Ορισμός του αριθμού των Ανεξάρτητων Επιτρο-

πών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπη-

ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσία Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδο-
χής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές δια-
δικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L180/29.6.2013), 
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51) και ιδίως της παρ. 1 του 
άρθρου 4 και της παρ. 3 του άρθρου 5 αυτού, 

β) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4), 

γ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5), 

δ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10), 

ε) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α’ 34), 

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

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155), 

2. Την υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.» (Β’ 3299). 

3. Την υπ’ αρ. οικ. 9883/24.6.2016 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων και Οικονομικών «Ορισμός του αριθμού των Ανε-
ξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και του αριθμού των 
αναπληρωτών των μελών» (Β’ 1862), όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε διαδοχικά με την υπ’ αρ. οικ. 6373/25.10.2016 
κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Ορισμός του 
αριθμού των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών» 
(Β’ 3504) και την υπ’ αρ. 17403/9.8.2018 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Μεταναστευτικής 
Πολιτικής «Τροποποίηση της οικ. 9883/24-6-2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, όπως 
ισχύει (Β’ 1862)» (Β’ 3710). 

4. Την υπ’ αρ. 12590/15-10-2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία 
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των εγ-
γεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του 
Ειδικού Φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» για 
το οικονομικό έτος 2020 ούτε προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ειδικού 
Φορέα 1055-202 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής 
Πολιτικής», για το οικονομικό έτος 2021, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο Μόνο 
1. Ορίζουμε σε είκοσι έναν (21) τον αριθμό των Ανε-

ξαρτήτων Επιτροπών Προσφυγών που εδρεύουν στην 
Αθήνα, με κατά τόπον αρμοδιότητα όλη την Επικράτεια, 
συμπεριλαμβανομένης της Τακτικής Επιτροπής Προσφυ-
γών που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του 
άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4686/2020 και ισχύει. 

2. Η υπ’ αρ. οικ. 9883/24.6.2016 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων και Οικονομικών «Ορισμός του αριθμού των 
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και του αριθμού 
των αναπληρωτών των μελών» (Β’ 1862), όπως τροποποι-
ήθηκε διαδοχικά με την υπ’ αρ. οικ. 6373/25.10.2016 κοι-
νή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Ορισμός του αριθμού 
των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών» (Β’ 3504) και 
την υπ’ αρ. 17403/9.8.2018 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής «Τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9883/24-6-2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, όπως 
ισχύει (Β’ 1862)» (Β’ 3710), καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Δικαιοσύνης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 84962 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Α 79574/ 

5488/16/15.12.2017 υπουργικής απόφασης 

«Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του 

άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη χορή-

γηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επι-

βατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτου 

και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατη-

γού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) αυτοκινήτου κατά το 

ν. 4093/2012 (Α’ 222)» (Β’ 4587). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 «Ρυθ-

μίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημο-
σίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), όπως ισχύει.

β. της περ. γ’ της παρ. 2 της Υποπαρ. Η.2 της Παρ. Η του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθε-
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 - 

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2013-2016» (Α’ 222).

γ. των άρθρων 7 και 11 του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη 
και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 96), όπως ισχύουν.

δ. της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 «Κώδικας 
Ιατρικής Δεοντολογίας» (Β’ 287), όπως ισχύει.

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

2. Το π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-
θεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρί-
ου 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), 
όπως ισχύει.

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

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

5. Την υπό στοιχεία οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 
υπουργική απόφαση «Ιατρικό πιστοποιητικό της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη 
χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επι-
βατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτου και την 
οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής 
Χρήσης (Ε.Ι.Χ) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α’ 222)» 
(Β’ 4587).

6. Την υπ’ αρ. 1662/21.5.2001 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχω-
σης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 
7 του ν. 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρ-
μογής του ιδίου άρθρου» (Β’ 691), όπως ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία Α4β/ΓΠ/οικ.63439/18.08.2017 
υπουργική απόφαση «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυ-
χικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, 
δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέ-
ρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα 
του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932), όπως ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/ 
2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

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

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 για την «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
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11. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων 
για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για την οδήγηση ολικώς εκμισθω-
μένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, κατά το ισχύον θεσμικό πλαί-
σιο, σε περιοχές της ελληνικής επικρατείας με ιδιαίτερα 
προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

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

1. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό 
στοιχεία οικ. Α 79574/5488/16/15.12.2017 (Β’  4587)
υπουργικής απόφασης, ως εξής:

«Το «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας» των Παραρτη-
μάτων Ι και II της παρούσας υπουργική απόφαση για 
απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτου ή την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. 
αυτοκινήτου κατά την Υποπαρ. Η.2 της Παρ. Η του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 εκδίδεται κατόπιν ιατρι-
κής εξέτασης του ενδιαφερόμενου από ιατρούς κρατι-
κών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων 
υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους 
(απογευματινά ραντεβού) ή από ιδιώτες ιατρούς συμβε-
βλημένους, κατά τα οριζόμενα της υποενότητας 1.4 του 
Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012, με 
την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου κατα-
τίθεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου. Εφόσον σε κάποια 
Π.Ε. της χώρας αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν διαθέσιμοι 
ή συμβεβλημένοι με τις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών 
και Επικοινωνιών ιατροί των αντιστοίχων ειδικοτήτων ή 
δεν πραγματοποιείται ολοήμερη λειτουργία (απογευ-
ματινά ραντεβού) των υφιστάμενων κρατικών Δομών 
Υγείας, οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται υπο-
χρεωτικά από τα τοπικά κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
στο πλαίσιο της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών 
ιατρείων. Ειδικώς:

α. για τις περιοχές όπου δεν υπηρετούν ιατροί των 
αντιστοίχων ειδικοτήτων στις υφιστάμενες Κρατικές 
Δομές Υγείας, οι ιατρικές εξετάσεις είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούνται και από ιδιώτες ιατρούς των σχετι-
κών ειδικοτήτων, εφόσον η έλλειψη των ειδικοτήτων των 
ιατρών στις Κρατικές Δομές προκύπτει από απόφαση της 
Διεύθυνσης Υγείας της οικείας Π.Ε.

β. για τις περιοχές που λειτουργούν Κινητές Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7, καθώς και της παρ. 1 του 
άρθρου 11 του ν. 2716/ 1999 (Α’ 96), όπως ισχύουν, οι ια-
τρικές εξετάσεις της ειδικότητας του ψυχιάτρου είναι 
δυνατόν να διενεργούνται από αυτές υπό τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της σχετικής εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας περί της σύστασης, ίδρυσης, λειτουργίας και 
στελέχωσης αυτών.».

2. Την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό 
στοιχεία οικ. Α 79574/5488/16/15.12.2017 (Β’  4587) 
υπουργικής απόφασης, ως εξής:

«5. Οι ιατροί της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας 
απόφασης γνωματεύουν για την κατάσταση της υγεί-
ας του εξεταζόμενου συμπληρώνουν και αποστέλλουν 
μηνιαίως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών το «Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης» των Παραρ-
τημάτων Ι και II με το χαρακτηρισμό των εξεταζομένων 
ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».

Σε περίπτωση ιατρικής εξέτασης από ιατρό σε κρατικό 
νοσηλευτικό ίδρυμα ή κρατικό κέντρο υγείας, συμπερι-
λαμβανομένων των κρατικών ιδρυμάτων αξιολόγησης 
ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες, ή από τις Κι-
νητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 7 
και της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2716/1999, η ως 
άνω ενημέρωση προς την Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών γίνεται από το ανωτέρω ίδρυμα, κέντρο 
ή Κινητή Μονάδα.».

3. Την τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
οικ. Α 79574/5488/16/15.12.2017 (Β’ 4587) υπουργικής 
απόφασης, ως εξής:

«Άρθρο 3
Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας - 
Ιατρική Γνωμάτευση - Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης

1. Οι ιατροί της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας 
απόφασης γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας 
του εξεταζόμενου και εκδίδουν το «Ιατρικό Πιστοποιητι-
κό Υγείας» των Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας από-
φασης ή σχετική Ιατρική Γνωμάτευση, για την περίπτωση 
της ειδικότητας του ψυχιάτρου, όπου περιλαμβάνεται 
υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως 
«ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση Ε.Δ.Χ. ή εκμισθω-
μένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

2. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι «ΙΚΑΝΟΣ», 
τότε το Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας και η σχετική Ια-
τρική Γνωμάτευση, για την περίπτωση της ειδικότητας 
του ψυχιάτρου:

α) ισχύουν, για την έκδοση της ειδικής άδειας οδήγη-
σης Ε.Δ.Χ. οχήματος και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στην 
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, έξι (6) 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

β) ισχύουν, για την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου 
κατά τον ν. 4093/2012, Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, στην περί-
πτωση που το αποτέλεσμα είναι «ΙΚΑΝΟΣ» και υπό την 
επιφύλαξη των οριζόμενων της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου, πέντε (5) έτη.

3. Στην περίπτωση υποψηφίου που κατά την ιατρική 
εξέταση διαπιστωθεί ότι εκπληρώνει τις ελάχιστες απαι-
τούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικα-
νότητας ΟΜΑΔΑΣ 2 και χαρακτηρισθεί «ΙΚΑΝΟΣ», αλλά 
πάσχει από πάθηση που είναι δυνατόν να τον καταστήσει 
ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστημα μικρότερο 
από τα πέντε (5) έτη ή, ειδικώς για 67χρονους κατόχους 
ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου 
που αιτούνται την ανανέωση αυτής, τα δύο (2) έτη, ο ια-
τρός οφείλει στο εκδοθέν Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας 
ή τη σχετική Ιατρική Γνωμάτευση, για την περίπτωση της 
ειδικότητας του ψυχιάτρου, να εισάγει παρατήρηση περί 
της υποχρέωσης επανεξέτασης του ενδιαφερόμενου σε 
συντομότερο χρονικό διάστημα.

Εν προκειμένω, και σε ό,τι αφορά στους ενδιαφερόμε-
νους για οδήγηση Ε.Δ.Χ. οχήματος, εκδίδεται από την αρ-
μόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών η ειδική 
άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. με διάρκεια ισχύος που ταυτίζεται 
με το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ενδιαφερόμενος 
έχει κριθεί «ΙΚΑΝΟΣ» για ασφαλή οδήγηση.

4. Στην περίπτωση έκδοσης Ιατρικού Πιστοποιητικού 
Υγείας με αποτέλεσμα «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ», καθώς και στην 
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περίπτωση που κατά την παθολογική εξέταση του εν-
διαφερομένου απαιτείται παραπομπή του σε ιατρό άλ-
λης ειδικότητας, τότε ο ιατρός ενημερώνει υποχρεωτικά 
την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
συμπληρώνοντας το «Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης» 
των Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής 
απόφασης το οποίο δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα. Σε 
περίπτωση ιατρικής εξέτασης από ιατρό σε κρατικό νο-
σηλευτικό ίδρυμα ή σε κρατικό κέντρο υγείας, συμπερι-
λαμβανομένων των κρατικών ιδρυμάτων αξιολόγησης 
ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες, ή από τις 
Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 
7 και της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2716/1999, η ως 
άνω ενημέρωση προς την Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών γίνεται από το ανωτέρω ίδρυμα, κέντρο 
ή Κινητή Μονάδα.

Εξεταζόμενος που από την ιατρική εξέταση κρίνεται 
«ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» δύναται να επανεξεταστεί κατά τα ορι-
ζόμενα των σχετικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του 
Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει.».

4. Την τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 
4 της υπό στοιχεία οικ. Α 79574/5488/16/15.12.2017 
(Β’ 4587) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

«1. Για την ιατρική εξέταση ενδιαφερόμενου για από-
κτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. απαιτείται:

α. Η καταβολή αμοιβής, με την επιφύλαξη της περ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 2. Για τους μεν ιατρούς κρατικών 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας 
που στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απο-
γευματινά ραντεβού) διενεργούν την ιατρική εξέταση, 
το ύψος της αμοιβής ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο περί της ιατρικής εξέτασης υποψήφιων 
οδηγών και οδηγών, ενώ για τους συμβεβλημένους με 
τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της 
χώρας, ιδιώτες γιατρούς καταβάλλεται αμοιβή ίση με το 
ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής 
των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη 
στο ιατρείο τους.»

5. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα Παραρτήματα 
με υποδείγματα του Ενιαίου Εντύπου Εξέτασης και της 
Ιατρικής Γνωμάτευσης, τα οποία συμπληρώνονται από 
τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του άρ-
θρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2716/1999, 
που διενεργούν την ιατρική εξέταση της ειδικότητας 
του Ψυχιάτρου για την χορήγηση ή ανανέωση ειδικής 
άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 
αυτοκινήτου ή για την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου, 
κατά τον ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, και του άρ-
θρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5), Επιβατηγού Ιδιωτικής 
Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
της παρούσας απόφασης.
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   
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*02048960611200008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2020-11-06T18:01:58+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




