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: ∆ιενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς
υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών µετά τη δηµοσίευση του ν. 4599/2019 (A’
( 40)
: Ο ν. 4599/2019 (A’ 40/04
/04-03-2019) «∆οκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων
οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις
άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις»

Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχετικού νόµου θεσ̟ίζεται νέο σύστηµα διενέργειας θεωρητικών
εξετάσεων και δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και
τρο̟ο̟οιείται µερικώς η διαδικασία διενέργειας δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς για την
ανανέωση της άδειας οδήγησης κατόχων ̟ου έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα
τεσσάρων (74) ετών, η ο̟οία είχε θεσ̟ιστεί µε το άρθρο 65 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθµίσεις
θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις».
Στο
ο ̟λαίσιο διασφάλισης της ορθής και οµαλής εφαρµογής των διατάξεων του νέου νόµου και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις µεταβατικές διατάξεις του,
του ε̟ισηµαίνονται τα ακόλουθα:
ακόλουθα

Α. Γενικές ρυθµίσεις για τις δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς
1.

Με τις διατάξεις του νόµου θεσ̟ίζεται νέο σύστηµα διενέργειας δοκιµασιών ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και ως εκ τούτου οι ̟ρογενέστερες του νόµου
σχετικές διατάξεις κατέστησαν άνευ αντικειµένου και ̟αύουν να εφαρµόζονται.

2.

Στην ̟αρ.
ρ. 8 του άρθρου 4 ορίζεται ότι, η διενέργεια δοκιµασιών ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών
γίνεται α̟οκλειστικά µε τα οχήµατα και τις µοτοσικλέτες των Σχολών ̟ου έχουν ̟αράσχει
στους ιδίους υ̟οψήφιους τη θεωρητική και ̟ρακτική εκ̟αίδευση, ειδάλλως οι υ̟οψήφιοι
αυτοί δεν µ̟ορούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις, εξαιρουµένων των οδηγών του ̟ρώτου
και του δεύτερου εδαφίου της ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 (Α΄ 101) [άνω των
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών],
ών], οι ο̟οίοι εξετάζονται µε τα δικά τους οχήµατα.

3.

Στην ̟αρ. 5 του άρθρου 10 ορίζεται ότι, µέχρι τη δηµιουργία των ειδικά διαµορφωµένων
χώρων διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, οι ειδικές
δοκιµασίες των δικύκλων συνεχίζουν
συνεχίζουν να διεξάγονται στους υφιστάµενους χώρους.
χώρους

ΑΔΑ: 9Ο57465ΧΘΞ-ΖΩ0
4.

Στην ̟αρ. 5 του άρθρου 15 ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς (̟ρακτική εξέταση) ε̟ιτρέ̟εται η χρήση διερµηνέα σε ο̟οιαδή̟οτε γλώσσα
ε̟ιλογής του εξεταζόµενου, η δα̟άνη της ο̟οίας ε̟ιβαρύνει τον ίδιο.
Οδηγίες εφαρµογής
Στην υ̟οβληθείσα στην αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών αίτηση - υ̟εύθυνη
δήλωση για ανανέωση άδειας οδήγησης δηλώνεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ότι θα συµµετάσχει
στη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟ό την ̟αρουσία διερµηνέα, κάτι ̟ου
αναγράφεται α̟ό την Υ̟ηρεσία στο ∆.Ε.Ε..
Ο διερµηνέας ̟ροσέρχεται στο χώρο της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς µε µέριµνα
του εξεταζόµενου και διαθέτει σχετική ̟ιστο̟οίηση ̟ου ε̟ιδεικνύει στον εξεταστή ο ο̟οίος
σηµειώνει σχετική ̟αρατήρηση και τα στοιχεία του διερµηνέα στο ∆.Ε.Ε. και στο ̟ρακτικό
εξέτασης.
Β.

Θεωρητικές εξετάσεις

1. Στην ̟αρ. 4 του άρθρου 5 ορίζεται ότι, κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης των
υ̟οψήφιων οδηγών και των οδηγών, οι ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών των
Περιφερειών της χώρας υ̟οχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την α̟ρόσκο̟τη,
οµαλή και διαφανή τήρηση της διαδικασίας. Ως αναγκαία µέτρα νοούνται η δηµιουργία
κλωβού διακο̟ής ασύρµατης ε̟ικοινωνίας, η α̟ενεργο̟οίηση των κινητών τηλεφώνων, όλων
των συσκευών ε̟ικοινωνίας και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου µέσου, το ο̟οίο καθιστά
διαβλητή ή εµ̟οδίζει τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης.
Οδηγίες εφαρµογής
Παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας ό̟ως
̟ροβούν στις άµεσες ενέργειές τους για την εφαρµογή της ως άνω διάταξης.
2. Με το άρθρο 12 ̟ροστίθεται νέα ̟αρ. 12 στο άρθρο 21 της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056), στην
ο̟οία ορίζεται ότι, τα µέλη των ε̟ιτρο̟ών ε̟ιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης είναι υ̟άλληλοι
των Υ̟ηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε και
ορίζονται µε α̟όφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Για το σκο̟ό αυτό, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ίδια ̟αράγραφο, καταρτίζεται ̟ίνακας ετήσιας ισχύος µε τα στοιχεία των µελών
των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών ε̟ιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης.
Στην ίδια ̟αράγραφο ορίζεται ε̟ίσης ότι, τα µέλη των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών ε̟ιτήρησης
της θεωρητικής εξέτασης δεν συµµετέχουν ως εξεταστές στο έργο της δοκιµασίας ̟ροσόντων
και συµ̟εριφοράς.
Οδηγίες εφαρµογής
Παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας
̟ροβούν στις άµεσες ενέργειές τους για την εφαρµογή της ως άνω διάταξης.

Γ.

ό̟ως

Πρώτο (1ο) µεταβατικό στάδιο εφαρµογής του νέου νόµου

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση α της ̟αρ. 2 του άρθρου 10 «Μεταβατικές διατάξεις»,
κατά το 1ο µεταβατικό στάδιο, το ο̟οίο διαρκεί α̟ό την έναρξη ισχύος του νόµου έως και ένα (1)
µήνα µετά την έκδοση της α̟όφασης (της ̟ερί̟τωσης α της ̟αρ. 2 του άρθρου 3) του Υ̟ουργού
Υ̟οδοµών και Μεταφορών, οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς διενεργούνται ως εξής:
Υ̟ό την ̟αρουσία ενός (1) εξεταστή, ο ο̟οίος υ̟οχρεωτικά κληρώνεται α̟ό τους υφιστάµενους
(την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου) εξεταστές και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υ.α.
50984/7947/2013 (Β΄3056)
Ο ̟αριστάµενος εκ̟αιδευτής δεν ε̟ιτρέ̟εται να ανήκει στη Σχολή Οδηγών ̟ου ̟αρείχε
στον εξεταζόµενο µαθήµατα θεωρητικής και ̟ρακτικής εκ̟αίδευσης
Α̟ό τον ως άνω ̟εριορισµό εξαιρούνται οι νησιωτικές ̟εριοχές στις ο̟οίες υφίσταται µία
(1) µόνο Σχολή Οδηγών.
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Οδηγίες εφαρµογής
Για την υλο̟οίηση του ̟εριορισµού αυτού α̟αιτείται για κάθε ε̟ιτρο̟ή δοκιµασίας ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς να ̟ρογραµµατίζονται υ̟οψήφιοι οδηγοί και οδηγοί τριών (3) τουλάχιστον Σχολών
Οδηγών. Στην ̟ερί̟τωση αυτή διενεργείται κλήρωση α̟ό την οικεία Υ̟ηρεσία Μεταφορών &
Ε̟ικοινωνιών, α̟ό την ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει η αντιστοιχία υ̟οψηφίου και Σχολής ̟αριστάµενου
εκ̟αιδευτή, τηρουµένων:
▫ του ως άνω ̟εριορισµού,
▫ ισοµερούς κατανοµής, στο βαθµό ̟ου αυτό είναι εφικτό, εξεταζόµενων ανά ̟αριστάµενο
εκ̟αιδευτή.
Το α̟οτέλεσµα της κλήρωσης ανακοινώνεται στον εξεταστή ̟αράλληλα µε την ανακοίνωση της
ε̟ιλογής του στη συγκεκριµένη ε̟ιτρο̟ή δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς.
Κατά την κρίση της οικείας Υ̟ηρεσίας Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών ε̟ιτρέ̟εται και ο
̟ρογραµµατισµός υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών δύο (2) τουλάχιστον Σχολών Οδηγών, για κάθε
ε̟ιτρο̟ή δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο εκ̟αιδευτής της µίας
Σχολής ̟αρίσταται στη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς των υ̟οψηφίων της άλλης Σχολής.
Κατά τον ̟ρογραµµατισµό της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς η Υ̟ηρεσία Μεταφορών &
Ε̟ικοινωνιών διασφαλίζει, κατό̟ιν ελέγχου, ότι, το ∆.Ε.Ε. φέρει σφραγίδα και υ̟ογραφή της
Σχολής Οδηγών ̟ου ̟αρείχε στον υ̟οψήφιο την α̟αιτούµενη εκ̟αίδευση (στην ίδια Σχολή ανήκει
κατά τα ανωτέρω και το όχηµα µε το ο̟οίο διενεργείται η δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς).
Ε̟ίσης συνιστάται οι Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών, µε ευθύνη και των Σχολών Οδηγών,
να α̟οφεύγουν τον ̟ρογραµµατισµό, σε διαφορετικές ε̟ιτρο̟ές την ίδια µέρα, του ίδιου
εκ̟αιδευτή και του ίδιου εκ̟αιδευτικού οχήµατος.
Η Σχολή Οδηγών ̟ου ̟αρείχε στον υ̟οψήφιο την α̟αιτούµενη εκ̟αίδευση µεριµνά ώστε στο
όχηµα αυτής (µε το ο̟οίο διενεργείται η δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς) υφίστανται ώστε
να ε̟ιδεικνύονται (α̟ό τον ̟αριστάµενο εκ̟αιδευτή) στον εξεταστή όλα τα α̟αραίτητα έγγραφα
για τη νόµιµη κυκλοφορία του και ε̟ι̟λέον φωτοαντίγραφο βεβαίωσης στην ο̟οία αναφέρονται
όλοι οι εκ̟αιδευτές ̟ου συνδέονται µε τη Σχολή αυτή µε ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας,
εξαιρουµένης της ̟ερι̟τώσεως Σχολής ̟ου λειτουργεί στο όνοµα εκ̟αιδευτή (φυσικού ̟ροσώ̟ου),
για την ο̟οία, ε̟ιδεικνύεται, αντί της ̟ροαναφερθείσας βεβαίωσης, η άδεια λειτουργίας της.
Ο ̟αριστάµενος εκ̟αιδευτής, φέρει και ε̟ιδεικνύει στον εξεταστή, ισχύουσα άδεια οδήγησης, άδεια
εκ̟αιδευτή καθώς και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης στην ο̟οία αναφέρονται όλοι οι εκ̟αιδευτές ̟ου
συνδέονται µε τη Σχολή του µε ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας, συµ̟εριλαµβανοµένου του ιδίου,
εξαιρουµένης της ̟ερι̟τώσεως Σχολής ̟ου λειτουργεί στο όνοµα εκ̟αιδευτή (φυσικού ̟ροσώ̟ου),
για την ο̟οία, ε̟ιδεικνύεται, αντί της ̟ροαναφερθείσας βεβαίωσης, η άδεια λειτουργίας της.
Ο εξεταστής, ̟έραν των οριζοµένων στην υ.α. 50984/7947/2013, διασφαλίζει, κατό̟ιν ελέγχου των
ε̟ιδεικνυόµενων σε αυτόν, την τήρηση του κατά τα ανωτέρω τεθέντος ̟εριορισµού.
Πραγµατο̟οίηση ̟ρώτου (1ου) σταδίου ̟ερί ειδικών δοκιµασιών µε τον υ̟οψήφιο οδηγό µόνο
του εντός του εκ̟αιδευτικού οχήµατος χωρίς την ̟αρουσία του εκ̟αιδευτή και του εξεταστή
Πραγµατο̟οίηση δεύτερου (2ου) σταδίου ̟ερί εξέτασης γνώσεων και δεξιοτήτων οδήγησης
υ̟ό την ̟αρουσία του εκ̟αιδευτή και του εξεταστή εντός του εκ̟αιδευτικού οχήµατος.
Πραγµατο̟οίηση των δύο (2) σταδίων την ίδια µέρα και υ̟ό την ̟αρουσία των ίδιων
εξεταστών.
Α̟ό τη δηµοσίευση του νόµου και έως την έναρξη του 3ου µεταβατικού σταδίου οι δοκιµασίες
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς διενεργούνται στο δηµόσιο οδικό δίκτυο της χώρας.
Κατά τα λοι̟ά, οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς διενεργούνται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ̟ροαναφερθείσα α̟όφαση.
∆. Λοι̟ά µεταβατικά στάδια
Στις διατάξεις του νόµου ̟ροβλέ̟ονται τα ̟αρακάτω, ̟έραν του ̟ρώτου, µεταβατικά στάδια:
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1. ∆εύτερο (2ο) µεταβατικό στάδιο:
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση β της ̟αρ. 2 του άρθρου 10, ένα (1) µήνα µετά την έκδοση
της α̟όφασης της ̟αρ. 2 του άρθρου 3 και έως την έναρξη του 3ου µεταβατικού σταδίου, το έργο της
δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται ως εξής:
υ̟ό την ̟αρουσία ενός (1) εξεταστή της οικείας Υ̟ηρεσίας Μεταφορών & Ε̟/νιών ο ο̟οίος
κληρώνεται α̟ό τους ορισµένους µε την α̟όφαση (̟αρ. 3 του άρθρου 3) του οικείου
Περιφερειάρχη ̟ερί ε̟ιλογής εξεταστών κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ (ή αν δεν υ̟άρχουν τέτοιοι,
κατηγορίας ∆Ε) α̟ό τους αιτούντες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µε κύριο και α̟οκλειστικό
έργο τη διενέργεια δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς
̟ραγµατο̟οίηση ̟ρώτου (1ου) σταδίου ̟ερί ειδικών δοκιµασιών µε τον υ̟οψήφιο οδηγό µόνο
του εντός του εκ̟αιδευτικού οχήµατος χωρίς την ̟αρουσία του εκ̟αιδευτή και του εξεταστή
̟ραγµατο̟οίηση δεύτερου (2ου) σταδίου ̟ερί εξέτασης γνώσεων και δεξιοτήτων οδήγησης υ̟ό
την ̟αρουσία του εκ̟αιδευτή και του εξεταστή εντός του εκ̟αιδευτικού οχήµατος.
Ο ̟αριστάµενος εκ̟αιδευτής δεν ε̟ιτρέ̟εται να ανήκει στη Σχολή Οδηγών ̟ου ̟αρείχε στον
εξεταζόµενο µαθήµατα θεωρητικής και ̟ρακτικής εκ̟αίδευσης
Α̟ό τον ως άνω ̟εριορισµό εξαιρούνται οι νησιωτικές ̟εριοχές στις ο̟οίες υφίσταται µία (1)
µόνο Σχολή Οδηγών.
̟ραγµατο̟οίηση των δύο (2) σταδίων την ίδια µέρα και υ̟ό την ̟αρουσία των ίδιων εξεταστών.
2. Τρίτο (3ο) µεταβατικό στάδιο
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση γ της ̟αρ. 2 του άρθρου 10, τρεις (3) µήνες α̟ό την
έναρξη ισχύος του νόµου (έναρξη 3ου µεταβατικού σταδίου) έως και την εφαρµογή της ε̟ο̟τείας
στο µεταβατικό στάδιο, το έργο της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψήφιων οδηγών
και οδηγών διενεργείται σε δύο στάδια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ̟αρ. 2 και 3 του άρθρου 4.
Οι ειδικές δοκιµασίες της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς διενεργούνται µέσα σε ειδικά
διαµορφωµένους χώρους ή σε ̟ίστες εκ̟αίδευσης και εξέτασης υ̟οψήφιων οδηγών, ή σε οδούς ̟ου
ε̟ιλέγονται α̟ό τις οικείες ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών. Στις ανωτέρω οδούς
ε̟ιβάλλονται ̟εριορισµοί ή α̟αγόρευση κυκλοφορίας των υ̟όλοι̟ων οχηµάτων κατά τη διάρκεια
διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 52 «Μέτρα ρύθµισης οδικής
κυκλοφορίας» του ν. 2696/1999 (Α΄57) (Κ.Ο.Κ.).
Ειδικά για τις κατηγορίες Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, στους ανωτέρω αναφερόµενους
χώρους ή ̟ίστες ή οδούς σε εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρ. 1 του άρθρου 7, θα εκτελούνται οι
ειδικές δοκιµασίες της ο̟ισθο̟ορείας µε στροφή, της στάθµευσης δεξιά ή αριστερά, καθώς και
της ε̟ιτό̟ου στροφής µε κίνηση ̟ρος τα ̟ίσω για την κατηγορία Β.
Οδηγίες εφαρµογής
Παρακαλούνται οι Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας, στις ̟εριοχές
αρµοδιότητας των ο̟οίων δεν υφίστανται ̟ίστες εκ̟αίδευσης και εξέτασης υ̟οψήφιων
οδηγών, ό̟ως ̟ροβούν στις άµεσες ενέργειές τους ̟ροκειµένου να καταστεί δυνατή, µε την
έναρξη του 3ου µεταβατικού σταδίου, η κατά τα ανωτέρω διενέργεια ειδικών δοκιµασιών
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς σε οδούς ε̟ιλογής των ιδίων Υ̟ηρεσιών, στις ο̟οίες
ε̟ιβάλλονται ̟εριορισµοί ή α̟αγόρευση κυκλοφορίας (άρθρο 52 Κ.Ο.Κ.).
3. Θέση σε ισχύ του συνόλου των διατάξεων του νέου νόµου
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση δ της ̟αρ. 2 του άρθρου 10, είκοσι (20) µήνες µετά την
έναρξη ισχύος του νόµου, οι ειδικές δοκιµασίες της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς
διενεργούνται υ̟οχρεωτικά µέσα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή ̟ίστες εκ̟αίδευσης και
εξέτασης υ̟οψήφιων οδηγών.
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Ε. Ανανέωση άδειας οδήγησης και ειδικές διατάξεις για τους οδηγούς άνω των εβδοµήντα
τεσσάρων (74) ετών
1.

2.

3.

4.

Με την ̟αρ. 4 του άρθρου 11 µε την ο̟οία τρο̟ο̟οιείται η ̟αρ. 1 του άρθρου 7 του ̟.δ.
51/2012, θεσ̟ίζεται η δυνατότητα ανανέωσης κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης ο̟οτεδή̟οτε,
όχι όµως ̟ριν α̟ό το δίµηνο το ο̟οίο ̟ροηγείται της ηµεροµηνίας λήξης της.
Με την ̟αρ 5 του άρθρου 11 ̟ροστίθεται εδάφιο στην ̟αρ. 2 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 µε
το ο̟οίο θεσ̟ίζεται, για τους κατόχους άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D και DE, ̟λην αυτών ̟ου ̟εριγράφονται στην ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ιδίου
διατάγµατος, οι ο̟οίοι αιτούνται ανανέωση άδειας οδήγησης ̟ριν τη λήξη της διοικητικής
ισχύος της, η εναλλακτική δυνατότητα να α̟οτελεί έναρξη της διοικητικής ισχύος της νέας
άδειας ο̟οιαδή̟οτε ηµεροµηνία ε̟ιθυµούν και δηλώνουν στην αρµόδια Υ̟ηρεσία, µεταξύ
της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης ανανέωσης µε τα δικαιολογητικά µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης της ̟ροηγούµενης άδειας.
Στην ̟αρ. 8 του άρθρου 4 ορίζεται ότι για την ανανέωση της άδειας οδήγησης των οδηγών του
̟ρώτου και του δεύτερου εδαφίου της ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 [άνω των
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών] διενεργείται µόνο η εξέταση του δευτέρου σταδίου της
διενέργειας δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς (̟ορεία).
Με την ̟αρ. 6 του άρθρου 11 ̟ροστίθεται τρίτο εδάφιο στην ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ.
51/2012, στο ο̟οίο ορίζεται ότι, η διενέργεια δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς για
τους κατόχους άδειας οδήγησης του ̟ρώτου και του δευτέρου εδαφίου της ̟αρ. 3 του άρθρου 7
του ιδίου διατάγµατος [άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών] διεξάγεται µέσα σε ειδικά
διαµορφωµένους - χώρους ή σε ̟ίστες εκ̟αίδευσης και εξέτασης υ̟οψήφιων οδηγών, ή σε
οδούς ̟ου ε̟ιλέγονται κατάλληλα α̟ό τις οικείες ∆/νσεις Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών.
Η ανωτέρω διάταξη τίθεται σε εφαρµογή µε την έναρξη του 3ου µεταβατικού σταδίου
(̟ερί̟τωση γ της ̟αρ. 2 του άρθρου 10).
Ε̟ισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 6 του άρθρου 10, η διενέργεια
δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς για τους υ̟όψη οδηγούς ̟ραγµατο̟οιείται α̟ό
τους υφιστάµενους (την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου) εξεταστές, εφόσον η αίτησή
τους για ανανέωση της άδειας οδήγησης υ̟οβάλλεται µέχρι τις 31-03-2019 στην αρµόδια
Υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών.
Οδηγίες εφαρµογής
Παρακαλούνται οι Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας, στις
̟εριοχές αρµοδιότητας των ο̟οίων δεν υφίστανται ̟ίστες εκ̟αίδευσης και εξέτασης
υ̟οψήφιων οδηγών, ό̟ως ̟ροβούν στις άµεσες ενέργειές τους ̟ροκειµένου να καταστεί
δυνατή, µε την έναρξη του 3ου µεταβατικού σταδίου, η κατά τα ανωτέρω διενέργεια των
δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς των υ̟όψη οδηγών σε οδούς ε̟ιλογής των ιδίων
Υ̟ηρεσιών.
Α̟ό τη δηµοσίευση του νόµου και έως την έναρξη του 3ου µεταβατικού σταδίου οι
δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς των ως άνω οδηγών διενεργούνται στο δηµόσιο
οδικό δίκτυο της χώρας.

ΣΤ. Οικονοµικά θέµατα
1. Με το άρθρο 43 ̟ροστίθεται νέα ̟αρ. 9 στο τέλος του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 (Α΄120),
στην ο̟οία ορίζεται ότι, σε ̟ερί̟τωση ανανέωσης άδειας οδήγησης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο ̟.δ. 51 /2012 (Α΄101), µε χρονικό ̟εριορισµό για ιατρικούς λόγους ̟ριν α̟ό
τη συµ̟λήρωση της ηλικίας των εξήντα ̟έντε (65) ετών, δεν καταβάλλονται τα ̟αράβολα
των ̟αρ. 1 & 2 του άρθρου 52 του ν. 4155/2013.
2. Με το άρθρο 13 «Οικονοµικά θέµατα αδειών οδήγησης» θεσ̟ίζονται τα ακόλουθα:
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Τα εξέταστρα (̟αράβολα) για τη θεωρητική εξέταση και τη δοκιµασία ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς καθορίζονται στο ̟οσό των δεκα̟έντε (15) ευρώ [α̟ό δέκα (10) ευρώ ̟ου
ήταν µέχρι τη θέση σε ισχύ του ανωτέρω άρθρου]
Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της ̟αρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120).
Ε̟ισηµαίνεται ότι, µετά την ως άνω κατάργηση, σε κάθε ̟ερί̟τωση έκδοσης
αντιγράφου ο̟οιασδή̟οτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω α̟ώλειας ή κλο̟ής,
καταβάλλεται, ̟έραν του αναγκαίου ̟οσού για την εκτύ̟ωση της άδειας και το ̟οσό
των τριάντα (30) ευρώ, το ο̟οίο και α̟οτελεί έσοδο του τακτικού Προϋ̟ολογισµού
του Κράτους.
Ζ.

Λοι̟ές ρυθµίσεις

1. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 3 του άρθρου 10, οι υφιστάµενοι εξεταστές (την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου) ̟ου διενεργούν εξετάσεις σύµφωνα µε την ̟αρ. 5 του
Παραρτήµατος IV του ̟.δ. 51/2012 µ̟ορούν να διενεργούν εξετάσεις σε όλες τις κατηγορίες,
µόνο αν α̟οκτήσουν αντίστοιχες άδειες οδήγησης µέσα σε ένα (1) έτος α̟ό την έναρξη
ισχύος του νέου νόµου.
2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 1 του άρθρου 3, οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης
διενεργούνται α̟ό εξεταστές, οι ο̟οίοι είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών οδήγησης,
ανήκουν οργανικά και υ̟ηρετούν σε ∆/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
Στην ίδια ̟αράγραφο ορίζεται ότι, το κόστος εκ̟αίδευσης και διεξαγωγής των αναγκαίων
εξετάσεων για την α̟όκτηση των αδειών οδήγησης α̟ό τους υ̟οψηφίους εξεταστές, βαρύνει
τον ̟ροϋ̟ολογισµό της οικείας Περιφέρειας.
Οδηγίες εφαρµογής
Παρακαλούνται οι Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας ό̟ως
̟ροβούν στις ενέργειές τους για την εφαρµογή της ως άνω διάταξης.
3. Στην ̟αρ. 10 του άρθρου 4 ορίζεται ότι, οι υ̟οψήφιοι οδηγοί για την α̟όκτηση άδειας
οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ̟ρακτικής τους εξέτασης, υ̟οχρεούνται σε
ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήµατος. Η ασφαλιστική
δα̟άνη του ̟ροηγούµενου εδαφίου ̟εριλαµβάνει υ̟οχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη
έναντι τρίτων λόγω σωµατικής βλάβης, ή ζηµιών σε ̟ράγµατα, ̟εριλαµβανοµένης και της
χρηµατικής ικανο̟οίησης λόγω ηθικής βλάβης. Σε ̟ερί̟τωση τροχαίου ατυχήµατος κατά τη
διεξαγωγή ̟ρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη του ̟ρώτου εδαφίου καλύ̟τει
τουλάχιστον ένα (1) µήνα για την ε̟ισκευή του εκ̟αιδευτικού οχήµατος. Η ασφάλιση
καλύ̟τει υ̟οχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υ̟οψήφιων οδηγών
δηµόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς. Οι υ̟οψήφιοι οδηγοί ̟ροσκοµίζουν το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε τις ανωτέρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις ̟ριν α̟ό την
έναρξη της ̟ρακτικής τους εξέτασης στον εκ̟αιδευτή, µε ευθύνη του ο̟οίου συµ̟ληρώνεται
ο φάκελος των υ̟οψηφίων, ο ο̟οίος τηρείται στην αρµόδια ∆/νση Μεταφορών και
Ε̟ικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας στην ο̟οία εξετάζονται οι υ̟οψήφιοι οδηγοί και
οδηγοί. Στο φάκελο του υ̟οψηφίου δύναται να ̟ροσκοµίζεται το ασφαλιστήριο συµβόλαιο
του εκ̟αιδευτικού οχήµατος, εφόσον ̟εριέχει την ειδική ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω
εδαφίων.
4. Με τις διατάξεις των ̟αρ. 1, 2, 3 & 7του άρθρου 11, τρο̟ο̟οιούνται διατάξεις των άρθρων 2,
3 & 14 του ̟.δ. 51/2012 (ορισµοί, κατηγορίες αδειών οδήγησης κ.α.).
5. Οι διατάξεις του άρθρου 14 «Συνοδευόµενη οδήγηση» εφαρµόζονται µετά την έκδοση της
α̟όφασης ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 3 του ιδίου άρθρου.
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Η. Γενική ε̟ισήµανση
Παρακαλούνται οι Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας για τον
̟ρογραµµατισµό των δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς των οδηγών του ̟ρώτου και
του δεύτερου εδαφίου της ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 [άνω των εβδοµήντα τεσσάρων
(74) ετών] κατ’ α̟όλυτη ̟ροτεραιότητα και σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες υ̟οβολής των
αιτήσεών τους για ανανέωση της άδειας οδήγησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Πίνακας α̟οδεκτών:
(µε ηλ. ταχ.)
Α̟οδέκτες για ενέργεια:
♦ Περιφέρειες της χώρας
∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των εξεταστών της ̟εριοχής αρµοδιότητάς τους)
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση:
♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
▪ Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραµµατεία Υ̟ουργείου
Υ̟ηρεσία Υ̟οστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (∆9)
(g.grimanellis@yme.gov.gr, daslef@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
▫ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)
▪ Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)
♦ Υ̟ουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
♦ Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
♦ Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr, mfarantou@eaee.gr)
♦
▪ Πανελλήνια Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (omospondia2012@gmail.com)
▪ Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Υ̟οψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) (o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)
▪ Πανελλήνιος Σύλλογος Εκ̟αιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) (info@driving.org.gr)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.O.K.A.
▪ Τµήµα Β’
▪ Χρονολογικό αρχείο
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