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1 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, της 
διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέ-
ρειας για τη διαδικασία ανταλλαγής άδειας οδή-
γησης που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο 
με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια οδή-
γησης.

2 Ορισμός Στατιστικού Επικεφαλής του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου και σύσταση Ομάδας 
Εργασίας για την υποβοήθηση του έργου του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ30/A3/24136 (1)
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, της 

διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέ-

ρειας για τη διαδικασία ανταλλαγής άδειας οδή-

γησης που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασί-

λειο με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια 

οδήγησης. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 «Ρυθμί-

σεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 46).

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

γ. 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), όπως διατηρή-
θηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/ 
2019 (Α΄ 133).

δ. Του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρω-
ση ως Κώδικα του ’’Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών’’» (Α’ 117).

ε. 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).

στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

η. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 151).

θ. Της υπό στοιχεία Υ 63/9.8.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» (Β’ 3161).

ι. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

ια. Του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοι-
νωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80).

ιβ. Του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας 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).

ιγ. Του π.δ. 74/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-
θεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, 
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“σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική 
κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα 
οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμά-
των ή επιβατών, για την τροποποίηση του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 
91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου”, όπως η οδηγία 
αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ 
της 20ής Νοεμβρίου 2006» (Α’ 112).

ιδ. Της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης 
των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρε-
σίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων της χώρας» (Β’ 1697).

ιε. Της υπό στοιχεία 4000/1/113–α’/2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αρμόδιων αρχών 
έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους κα-
θώς και ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή της 
Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Β’ 4610).

ιστ. Της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφα-
σης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψη-
φίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτο-
κινήτων» (Β’ 3056).

2. Την από 31–01–2020 Συμφωνία Αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η οποία δη-
μοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (L29/2020 Τόμος 63/31.1.2020).

3. Το υπ’ αρ. 145042/30–12–2020 έγγραφο του Προϊ-
στάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδια-
σμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών.

4. Το από 04-01-2021 έγγραφο του Διευθυντή Οδική 
Ασφάλειας, Προτύπων και Υπηρεσιών του Τμήματος Με-
ταφορών του Υπουργείου Μεταφορών του Ηνωμένου 
Βασιλείου.

5. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσε-
ων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέ-
ρειας για τη διαδικασία ανταλλαγής, μετά την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020, αδειών οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί 
από το Ηνωμένο Βασίλειο και κατέχονται από πρόσωπα 
που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, ως 
δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, με αντίστοιχων 
κατηγοριών ελληνικές άδειες οδήγησης.

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

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Ως Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) για την εφαρμογή της 
παρούσας νοείται το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και τα εξαρτώμενα 
εδάφη του Βρετανικού Στέμματος (Γκέρνσεϊ, Νήσος Μαν 
και Τζέρσεϋ). Επίσης ισχύει και για το Γιβραλτάρ.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από το Η.Β. 
και κατέχεται από πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή 
στην Ελλάδα, ως δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρη-
σης, δύναται να ανταλλάσσεται με αντίστοιχων κατη-
γοριών ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική και 
πρακτική εκπαίδευση, θεωρητική εξέταση και δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς, κατά τη διαδικασία που 
καθορίζεται στα επόμενα άρθρα της παρούσας απόφα-
σης, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, εφόσον πληρού-
νται οι όροι και προϋποθέσεις των άρθρων αυτών, με 
δυνατότητα ενσωμάτωσης στην εκδιδόμενη ελληνική 
άδεια, εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)/Δελτίου Επιμόρφω-
σης Οδηγού.

Τυχούσα υφιστάμενη άδεια οδήγησης, εκδοθείσα από 
το Η.Β., η οποία φέρει την ένδειξη «Προσωρινή άδεια» 
(“Provisional Driving Licence”) δεν υπάγεται στις διατά-
ξεις της παρούσας απόφασης και επομένως δεν ανταλ-
λάσσεται με ελληνική.

Άρθρο 2
Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

1. Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδο-
θεί από το Η.Β., εφόσον αποκτήσει τη συνήθη διαμονή 
του στην Ελλάδα, ως δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώ-
ρησης, προκειμένου να οδηγεί στην ελληνική επικράτεια, 
δύναται να αιτηθεί την ανταλλαγή της με αντίστοιχων 
κατηγοριών ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική 
και πρακτική εκπαίδευση, θεωρητική εξέταση και δοκι-
μασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 6 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) 
ηλικία, με δυνατότητα ενσωμάτωσης στην εκδιδόμενη 
ελληνική άδεια, εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Π.Ε.Ι./
Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που εμπεριέχεται σε 
έντυπο άδειας οδήγησης του Η.Β. με ημερομηνία στο 
σημείο 4α του εντύπου, μεταγενέστερη της ημερομηνίας 
δημοσίευσης της παρούσας, εφόσον κατά την ημερομη-
νία του σημείου 4α, ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη 
διαμονή στην Ελλάδα.

Δεν ενσωματώνεται σε ελληνική άδεια, Π.Ε.Ι./Δελτίο 
Επιμόρφωσης Οδηγού που έχει χορηγηθεί από το Η.Β. 
σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημο-
σίευσης της παρούσας, εφόσον κατά την ημερομηνία 
χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή 
στην Ελλάδα.

2. Για την ανταλλαγή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας του τόπου κα-
τοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση  – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/
1999, στην οποία δηλώνει:

- Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
- Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
- Ότι η/οι προς ανταλλαγή κατηγορία/κατηγορίες της 

εκδοθείσας από το Η.Β. άδειας οδήγησης, είναι σε ισχύ.
Επιπλέον, ότι το προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίο Επι-

μόρφωσης Οδηγού είναι σε ισχύ, σε περίπτωση κατοχής 
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εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρ-
φωσης Οδηγού.

- Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνι-
κής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν 
του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

- Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός 
του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθε-
ται στην τήρησή της στο αρχείο αδειών οδήγησης του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία κα-
ταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου 
της άδειας οδήγησης.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύο-
ντος ελληνικού διαβατηρίου. 

Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κρά-
τους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυ-
τότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας 
απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγρά-
φου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην 
Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική 
αρχή. Από το έγγραφο αυτό απαιτείται να προκύπτει η 
ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

γ) Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος 
δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, 
το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερο-
μένου στην Ελλάδα, όπως είναι:

- η Άδεια Διαμονής.
- η Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.
- το Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής πολίτη 

κράτους μέλους της Ε.Ε.
- η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και με 

τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας 
παραμονής.

- η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης 
ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α.

- το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εκατόν 

ογδόντα πέντε (185) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών.

Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω 
εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού δια-
στήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην 
περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης 
περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδι-
αφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του 
εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα απο-
δεικτικά στοιχεία που να αφορούν στο υπόψη κρίσιμο 
χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλο-
νται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης 
στην Ελλάδα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, 
έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του 
ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των 
τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευ-
σης κ.ο.κ.

δ) Φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας από το Η.Β. ισχύ-
ουσας άδειας οδήγησης.

Επιπλέον, φωτοαντίγραφο τυχόν εκδοθέντος από το 
Η.Β. ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγη-
σης (ή/και του τυχόντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου 
Επιμόρφωσης Οδηγού), η απώλεια ή κλοπή δηλώνεται 
από τον κάτοχο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και δεν 
απαιτείται η υποβολή του φωτοαντιγράφου. 

ε) Δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής 
εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III 
του π.δ. 51/2012 (Α’ 101). Τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται 
δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται 
εντός έξι (6) μηνών από την έκδοσή τους.

στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 18623/
2372/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1697).

ζ) Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύ-
που διαβατηρίου, εκ των οποίων, η μία (1) προσκομίζε-
ται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι 
υπόλοιπες στους ιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

η) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για τη δα-
πάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης (όπως 
εμφανίζεται στο Παράρτημα VI της υπ’ αρ. 50984/
7947/2013 υπουργικής απόφασης).

θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρ-
τοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως 
αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο Πα-
ράρτημα VI της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής 
απόφασης).

ι) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την 
εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμ-
φανίζεται στο Παράρτημα VI της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 
υπουργικής απόφασης).

Άρθρο 3
Διαδικασία

1. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών:
- Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, δι-

ενεργεί έλεγχο γνησιότητας της άδειας οδήγησης (και 
του τυχόντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρ-
φωσης Οδηγού), στο πλαίσιο του οποίου, ζητεί μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία έκδοσης 
επίσημη ενημέρωση, στην οποία απαιτείται να εμπερι-
έχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία της άδειας (και του 
τυχόντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφω-
σης Οδηγού) και του κατόχου και να βεβαιώνεται ότι 
η άδεια (και το τυχόν προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίο 
Επιμόρφωσης Οδηγού) δεν κρατείται από οποιαδήποτε 
Αρχή της χώρας έκδοσης, λόγω οποιασδήποτε ποινής. 
Η ενημέρωση αυτή περιέρχεται στην Υπηρεσία Μετα-
φορών και Επικοινωνιών απευθείας από την αρμόδια 
Υπηρεσία έκδοσης της άδειας.

Εφόσον κριθεί απαιτητό, η Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμε-
νο επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή 
από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα της ως άνω ενημέ-
ρωσης, με μέριμνα του ιδίου ενδιαφερομένου.

- Αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει 
ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον 
ενδιαφερόμενο ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων 
κατηγοριών, με διοικητική ισχύ κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
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Στην εκδιδόμενη ελληνική άδεια ενσωματώνεται τυχόν 
εκδοθέν από το Η.Β. ισχύον Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης 
Οδηγού, με διοικητική ισχύ έως τη λήξη ισχύος του προς 
ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

- Καταχωρεί στην εκδιδόμενη ελληνική άδεια τους 
απαραίτητους κωδικούς αριθμούς, σύμφωνα με τα ανα-
γραφόμενα στο Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).

- Επιστρέφει τις εκδοθείσες από το Η.Β. άδειες οδή-
γησης (και τα τυχόν εκδοθέντα από το Η.Β. Π.Ε.Ι./Δελτία 
Επιμόρφωσης Οδηγού), τις οποίες παραλαμβάνει κατά 
τη χορήγηση των ελληνικών αδειών, στην Υπηρεσία έκ-
δοσης, μέσω της διπλωματικής ή της προξενικής απο-
στολής της χώρας έκδοσης στην Ελλάδα, μαζί με κατά-
λογο των εν λόγω αδειών οδήγησης (και των τυχόντων 
κατεχόμενων Π.Ε.Ι./Δελτίων Επιμόρφωσης Οδηγού).

2. Στην περίπτωση ενδιαφερομένου ο οποίος κατέχει 
ελληνική άδεια οδήγησης και αιτείται την ανταλλαγή εκ-
δοθεισών από το Η.Β. κατηγοριών, διαφορετικών αυτών 
της ελληνικής άδειας, είναι επιτρεπτή η ενσωμάτωση 
στην ελληνική άδεια των λοιπών κατηγοριών, εφόσον 
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

3. Στην περίπτωση που έχει δηλωθεί απώλεια ή κλοπή 
της προς ανταλλαγή άδειας οδήγησης (ή/και του τυχό-
ντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης 
Οδηγού), η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης.

4. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον 
παραλαμβάνει ελληνική άδεια οδήγησης η οποία έχει 
ανταλλαγεί με εκδοθείσα από το Η.Β. άδεια οδήγησης, 
κοινοποιεί στην Υπηρεσία έκδοσης τυχούσες υφιστά-
μενες παρατυπίες σχετικές με την εγκυρότητα και τα 
δεδομένα που περιέχει.

Άρθρο 4
Ισχύς

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 28 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός Υποδομών
Εξωτερικών και Μεταφορών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1306 (2)
Ορισμός Στατιστικού Επικεφαλής του Υπουρ-

γείου Μετανάστευσης και Ασύλου και σύσταση 

Ομάδας Εργασίας για την υποβοήθηση του έρ-

γου του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

1.   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα – 

Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρ-

τητης Αρχής» (Α’ 38), όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 
5 και 11 αυτού.

β. Του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του 
ν. 2472/1997» (Α’ 133).

γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 
(Α’ 50).

δ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

ε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

στ. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

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

η. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

2. Την υπό στοιχεία 1330/Α3–56/31.01.2020 απόφαση 
του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’ 356).

3. Την υπό στοιχεία 10187/Β2–892/2.12.2016 από-
φαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
«Τροποποίηση Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων 
των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος» 
(Β’ 4083), ιδίως την παρ. 6 του άρθρου 4.

4. Το υπό στοιχεία 8100/Α3–514/01.12.2020 έγγραφο 
με θέμα «Ορισμός Στατιστικού Επικεφαλής».

5. Την ανάγκη εκπλήρωσης των στατιστικών υποχρε-
ώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Για τη διασφάλιση της τήρησης των βασικών αρχών 
λειτουργίας και εκπλήρωσης των στατιστικών υποχρεώ-
σεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ορί-
ζεται ως Στατιστικός Επικεφαλής ο Ιωάννης Λιάκουρας 
του Αναστασίου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Συντο-
νισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με 
αναπληρώτριά του τη Μαρία - Φλώρα Σωφρονίου του 
Νικολάου, Προϊσταμένη του Γραφείου Αναλύσεων και 
Μελετών της Υπηρεσίας Συντονισμού, με τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α. Τη διασφάλιση της πρόσβασης στην ανώτατη βαθ-
μίδα των αρχών που ασκούν δημόσια πολιτική και των 
φορέων της δημόσιας διοίκησης.

β. Την ευθύνη της διασφάλισης της επεξεργασίας, ανά-
πτυξης, παραγωγής και διάχυσης, με ανεξάρτητο τρόπο, 
των στατιστικών του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου.

γ. Την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις 
διαδικασίες, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο και τη 
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χρονική στιγμή δημοσίευσης των στατιστικών στοιχείων 
που τυγχάνουν επεξεργασίας, ανάπτυξης, παραγωγής 
και διάχυσης από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Β. Συνιστούμε Ομάδα Εργασίας Στατιστικών Εκπροσώ-
πων με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Στατιστι-
κού Επικεφαλής. Η εν λόγω Ομάδα αποτελείται από τους 
κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου:

α. Αναστάσιο Μπαμπά του Αθανασίου, με αναπληρωτή 
του τον Κίμωνα Γαστεράτο του Γεωργίου, ως εκπροσώ-
πους της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων.

β. Γεώργιο Αναστασίου του Χρήστου, με αναπληρώ-
τριά του τη Βασιλική Σκανδάλη του Γρηγορίου και

γ. Ειρήνη Καπετάνου–Βασιλειάδου του Αναστασίου, 
με αναπληρώτριά της τη Βασιλική Δημητρακοπούλου 
του Ιωάννη, ως εκπροσώπους (περ. β και γ) της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.

δ. Θωμά Λεκκάκο του Λέκκα, ως εκπρόσωπο της Γενι-
κής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.

ε. Πέτρο Λυμπέρη του Γεωργίου, ως εκπρόσωπο της Ει-
δικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων.

στ. Κωνσταντίνα Φουντούκη του Ιωάννη, με αναπλη-
ρωτές της τον Χρήστο Κοντογιάννη του Ανδρέα και τη 
Βανέσσα–Μαρία Αναστασοπούλου του Αριστοτέλη, ως 
εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών και

ζ. Αναστάσιο Σαλή του Δημητρίου, με αναπληρωτή του 
τον Χρήστο Κανιό του Κωνσταντίνου, ως εκπροσώπους 
της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής.

1. Έργο της Ομάδας Εργασίας Στατιστικών Εκπροσώπων 
είναι η υποστήριξη του Στατιστικού Επικεφαλής αναφορι-
κά με την διασφάλιση της τήρησης από το Υπουργείο Με-
τανάστευσης και Ασύλου των βασικών αρχών Λειτουργίας 
και υποχρεώσεων που αφορούν τους φορείς του Ελληνι-
κού Στατιστικού Συστήματος καθώς και την πιστοποίηση 
των παραγόμενων στατιστικών του Υπουργείου.

2. Καθένα από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας Στατι-
στικών Εκπροσώπων, μεριμνά για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο λει-
τουργίας της, κατόπιν κατανομής του αντικειμένου από 
τον Πρόεδρο αυτής.

3. Οι αρμόδιες για την επεξεργασία, ανάπτυξη, 
παραγωγή και διάχυση στατιστικών υπηρεσίες του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνεργάζο-
νται με τον Στατιστικό Επικεφαλής, μέσω των ανωτέρω 
οριζόμενων στατιστικών εκπροσώπων τους και τους 
διευκολύνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
ως μελών της ομάδας εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός 

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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