
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2500/1/15-κβ 
’Οροι και προϋποθέσεις μετατροπής υπηρεσι-

ακής άδειας ικανότητας οδήγησης εκδοθείσας 

από την Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστι-

κό Σώμα σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατη-

γοριών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α. Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3710/2008 «Ρυθμί-

σεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4937/2022 
«Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεως εγγράφων 
και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διε-
νέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής 
δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 106),

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

γ. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ. Το π.δ.  51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς την Οδηγία  2006/126/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδη-
γίες 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),

ε. Το 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, 
“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) αριθμ. 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) και ιδίως της παρ. 3 
του άρθρου 3,

στ. Το π.δ. 25/2021 «Προϋποθέσεις και διαδικασία χο-
ρήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή 
υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσω-
πικό της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 64),

ζ. Το π.δ. 62/2018 «Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών 
Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - 
Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλο-
φορίας αυτών» (Α’ 121),

η. Την υπ’ αρ. 50984/7947/2013 απόφαση του Υφυ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια 
οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδη-
γών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» 
(Β’ 3056),

θ. Το 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),

ι. Το άρθρο  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),

ια. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161). 

ιβ. Το άρθρο 9 του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρε-
σιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281),

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

ιδ. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
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ιε. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιστ. Το π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162),

Ιζ. Την υπ’ αρ. 80/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, 
Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),

ιη. Την υπ’ αρ. 317/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383),

ιθ. Την υπ’ αρ. 1/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο 
Τουρνά» (Β’ 4215).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/78-ε/17.9.2022 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την 
οποία, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οι-
κονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

3. Την υπό  στοιχεία  10340/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/19-9-2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τη οποία, από 
την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οικονομική επι-
βάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του 
Ειδικού Φορέα 1059.201.0000000 «Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας», τόσο για το τρέχον έτος όσο 
και για καθένα από τα επόμενα έτη,και δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας.

4. Την υπ’ αρ. 378812/30-11-2022 εισηγητική έκθεση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα απόφαση, ου-
δεμία επιβάρυνση προκαλείται σε βάρος των πιστώσεων 
του κρατικού προϋπολογισμού, και αναμένεται απροσδι-
ορίστου ποσού έσοδο, από την καταβολή των κατά πε-
ρίπτωση προβλεπόμενων παραβόλων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις μετατροπής υπηρεσιακής άδειας οδή-
γησης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται από την Ελληνική 
Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα, σε άδεια οδήγησης 
αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική και πρακτική 
εκπαίδευση, θεωρητικές εξετάσεις και δοκιμασία προ-
σόντων και συμπεριφοράς, εφόσον η άδεια αυτή έχει 
εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
για τις άδειες οδήγησης.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εφό-
σον είναι εν ενεργεία αστυνομικός, συνοριακός φύλακας, 

ειδικός φρουρός ή ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπι-
κό, και δεν εκκρεμεί σε βάρος του κατά την ημερομηνία 
υποβολής το διοικητικό μέτρο της οριστικής ή προσω-
ρινής αφαίρεσης ή της αναστολής ή της παύσης ισχύος 
της υπηρεσιακής άδειας.

Άρθρο 2
Διαδικασία

1. Κάτοχος ισχύουσας/ισχυουσών κατηγορίας/κατηγο-
ριών που εμπεριέχεται/εμπεριέχονται σε ισχύον έντυπο 
υπηρεσιακής άδειας οδήγησης εκδοθείσας από την Ελ-
ληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα, εφόσον 
έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, δύναται να 
ζητήσει τη μετατροπή της/των κατηγορίας/κατηγοριών 
αυτής/αυτών, σε αντίστοιχης/αντίστοιχων κατηγορίας/
κατηγοριών άδεια οδήγησης, βάσει των πινάκων αντι-
στοίχισης Ι και ΙΙ του άρθρου 3 της παρούσας, χωρίς 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, θεωρητικές εξε-
τάσεις και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων περί του απαιτούμενου 
ελαχίστου ορίου ηλικίας, εφόσον η/οι προς μετατροπή 
κατηγορία/κατηγορίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με 
τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χο-
ρήγησης της/των αντίστοιχης/αντίστοιχων κατηγορίας/
κατηγοριών άδειας οδήγησης.

2. Για τη μετατροπή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερει-
ακής Ενότητας της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο 
τόπος κατοικίας 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:

– Ότι έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα,
– τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
– τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
– ότι η/οι κατηγορία/κατηγορίες που επιθυμεί να μετα-

τραπούν καθώς και το έντυπο της υπηρεσιακής άδειας 
ικανότητας οδήγησης στο οποίο εμπεριέχεται/εμπεριέ-
χονται η/οι προς μετατροπή κατηγορία/κατηγορίες είναι 
σε ισχύ,

– ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελλη-
νικής 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 συγκατατίθεται 
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,

– τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής 
του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων.

β. Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας.
γ. Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας 

οδήγησης.
δ. Δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής 

εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης. Τα προα-
ναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από 
την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον υποβάλλονται εντός 
εξαμήνου από την έκδοσή τους.
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ε. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 18623/2372/ 
2008 (Β’ 1697) κοινή υπουργική απόφαση.

στ. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρί-
ου(με πολιτική περιβολή).

ζ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας έκδοσης της υπηρεσιακής 
άδειας ικανότητας οδήγησης, στην οποία αναφέρεται ότι 
η άδεια αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύου-
σα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης και ότι δεν εκκρε-
μεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής ή 
προσωρινής αφαίρεσης ή της αναστολής ή της παύσης 
ισχύος της υπηρεσιακής άδειας.

η. Βεβαίωση της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο ενδιαφε-
ρόμενος στην οποία αναφέρεται ότι είναι εν ενεργεία 
αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός 
ή ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό και ότι έχει απα-
σχοληθεί ως οδηγός υπηρεσιακών οχημάτων της/των κα-
τηγορίας/κατηγοριών των οποίων αιτείται τη μετατροπή.

θ. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού 
για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης 
(όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI της 
υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης).

ι. Αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους χαρτοσήμου 
και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν 
κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτη-
μα VI της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης).

ια. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού 
για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης 
(όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI της 
υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης).

Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών 
πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/οι 
εικοσαψήφιος/οι κωδικός/οί πληρωμής του/ων παρα-
βόλου/ων.

3. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού 
ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρού-
νται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερό-
μενο άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, βάσει 
του π.δ. 51/2012 και των πινάκων αντιστοίχισης Ι και ΙΙ 
κατά περίπτωση του άρθρου 3 της παρούσας, δεδομένης 
και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 
(Α’ 112) περί εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Πι-
στοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

4. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον 
το κρίνει απαιτητό, δύναται να ζητήσει από την Υπηρε-
σία έκδοσης της προς μετατροπή υπηρεσιακής άδειας 
να της παράσχει οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία 
αναφορικά με τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτή.

5. Στην περίπτωση ενδιαφερομένου ο οποίος κατέχει 
άδεια οδήγησης και αιτείται την μετατροπή διαφορετι-
κής/διαφορετικών κατηγορίας/κατηγοριών που εμπερι-
έχονται στην υπηρεσιακή άδεια, ενσωματώνονται στην 
κατεχόμενη άδεια οι κατηγορίες αυτές, εφόσον πληρού-
νται οι σχετικές προϋποθέσεις, και χορηγείται νέο έντυπο 
άδειας οδήγησης.

6. Στο εκδιδόμενο έντυπο της άδειας οδήγησης κα-
ταχωρίζεται ο εθνικός κωδικός αριθμός «110» του Πα-
ραρτήματος I του π.δ. 51/2012, ως γενική ή ειδική πα-
ρατήρηση κατά περίπτωση. Επίσης, καταχωρίζονται και 
τυχόν λοιποί απαραίτητοι κωδικοί αριθμοί, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο ίδιο Παράρτημα.

7. α. Tο έντυπο της άδειας οδήγησης παραδίδεται 
από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην 
οποία έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση, με υπογραφή, 
είτε αυτοπροσώπως στον κάτοχό της ο οποίος πρέπει να 
είναι εφοδιασμένος με το δελτίο της υπηρεσιακής του 
ταυτότητας, είτε σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφοδι-
ασμένο με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως, 
εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της 
υπογραφής ή πληρεξούσιο.

β. Στην περίπτωση ενδιαφερομένου ο οποίος κατέχει 
άδεια οδήγησης, αυτή παραδίδεται υποχρεωτικά εφόσον 
εμπεριέχει μία (1) τουλάχιστον κατηγορία σε ισχύ.

8. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να 
του αποσταλεί το νέο έντυπο της άδειας οδήγησης με 
εταιρεία ταχυμεταφορών, δηλώνει τούτο στην αρχική 
αίτηση ή σε συμπληρωματική αίτηση. Το κόστος απο-
στολής επιβαρύνει τον ίδιο.

Στην περίπτωση αυτή, για την εφαρμογή της περ. β 
της παρ. 7, η Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο 
για την υποχρέωσή του να παραδώσει το παλαιό έντυπο. 
Ο ενδιαφερόμενος παραδίδει αρχικά στην εταιρεία τα-
χυμεταφορών το παλαιό έντυπο, το οποίο παραδίδεται 
στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Ακολούθως, η Υπηρεσία παραδίδει στον υπάλληλο της 
εταιρείας το νέο έντυπο της άδειας οδήγησης, προκει-
μένου να παραδοθεί στον δικαιούχο.

Άρθρο 3
Αντιστοίχιση κατηγοριών αδειών οδήγησης

Πίνακας Ι
Κατηγορίες υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης 

εκδοθείσας από την Ελληνική Αστυνομία
Κατηγορίες άδειας οδήγησης
σύμφωνα με το π.δ. 51/2012

Α A
Β Β
Γ C
Δ D

Ε + κατοχή Β ΒΕ
Ε + κατοχή Β και Γ ΒΕ και CE
Ε + κατοχή Β και Δ ΒΕ και DE
Ε + κατοχή Β και Γ και Δ ΒΕ και CE και DE
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Πίνακας ΙΙ

Κατηγορίες υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης 
εκδοθείσας από το Πυροσβεστικό Σώμα

Κατηγορίες άδειας οδήγησης
σύμφωνα με το π.δ. 51/2012

ΠΣ-Α A

ΠΣ-Β Β

ΠΣ-Γ C

ΠΣ-Δ D

ΠΣ-Ε + κατοχή ΠΣ-Β ΒΕ

ΠΣ-Ε + κατοχή ΠΣ-Β και ΠΣ-Γ ΒΕ και CE

ΠΣ-Ε + κατοχή ΠΣ-Β και ΠΣ-Δ ΒΕ και DE

ΠΣ-Ε + κατοχή ΠΣ-Β και ΠΣ-Γ και
ΠΣ-Δ ΒΕ και CE και DE

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. οικ.47272/5763/8.9.2009 (Β’ 1917) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Προστασίας  Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Υφυπουργός Υποδομών  Υφυπουργός Κλιματικής
και Μεταφορών Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ   
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