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Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

: ∆ηµοσίευση της µε αριθµό A3/1517/264/2020 (Β’ 615)) υ̟ουργικής α̟οφάσεως

Σας ενηµερώνουµε ότι στο ΦΕΚ 615 Β’/26-02-2020 δηµοσιεύτηκε η µε αριθµό
A3/1517/264/2020 υ̟ουργική α̟όφαση µε θέµα [Συµ̟λήρωση
Συµ̟λήρωση και ε̟ικαιρο̟οίηση των
διατάξεων των υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄3056) «Άδεια
Άδεια οδήγησης, εκ̟αίδευση και εξέταση
υ̟οψηφίων οδηγών µοτο̟οδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων» και οικ.
49625/7760/2014 (Β’ 2428) «Ε̟ο̟τεία και εξασφάλιση ̟οιότητας δοκιµασιών ̟ροσόντων
και συµ̟εριφοράς»], η ο̟οία έλαβε Α.∆.Α. ΩΙΦ6465ΧΘΞ-ΜΜ1.
Με τις διατάξεις της νέας υ.α. ε̟ικαιρο̟οιούνται οι διατάξεις:
διατάξεις
▫ της υ.α. 50984/7947/2013, συµ̟εριλαµβανοµένης
ης της ̟ροσθήκης άρθρου ̟ερί
καθορισµού των λε̟τοµερειών
λε̟τοµερειών υλο̟οίησης της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας για την αµοιβαία αναγνώριση των
αδειών οδήγησης ̟ου κυρώθηκε µε τις διατάξεις του ν. 4644/2019
▫ της υ.α. οικ. 49625/7760/2014
α̟οκαθιστώντας, ̟αράλληλα, ̟αρατηρηθείσες στρεβλώσεις και ̟ροβλήµατα.
Ειδικότερα, οι κυριότερες τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου ̟εριλαµβάνονται στη νεοδηµοσιευθείσα
α̟όφαση έγκεινται συνο̟τικά στα ακόλουθα σηµεία:
Τρο̟ο̟οιήσεις υ.α. 50984/7947/2013
Άρθρο 1 νέας α̟όφασης
Ως ̟ρος τη συµ̟ερίληψη
ηψη της ̟ερί̟τωσης ε̟ιστροφής ελληνικής άδειας οδήγησης
̟ου έχει ανταλλαχθεί µε αντίστοιχη κράτους - µέλους της Ε.Ε. στις ̟ερι̟τώσεις κατά
τις ο̟οίες α̟αιτείται έλεγχος µέσω του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης
(RESPER). Η ̟ροσθήκη γίνεται στο ̟λαίσιο αντιµετώ̟ισης
αντιµετώ̟ισης του ζητήµατος
αναφορικά µε την ε̟ιβεβαίωση των στοιχείων και της ισχύος των αδειών κρατών µελών, καθότι έχει ̟αρατηρηθεί σε αρκετές ̟ερι̟τώσεις αυτές να µην είναι σε ισχύ
τη χρονική στιγµή της ε̟ιστροφής για διάφορους λόγους (̟ροσωρινή ή οριστική
οριστ
αφαίρεση κ.α.).
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Ως ̟ρος την ̟ροσθήκη νέων ̟αρ. 8, 9 & 10 στο τέλος του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α
αναφορικά µε:
▫ την εφαρµογή της διάταξης της ̟ερί̟τωσης β της ̟αρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 2690/1999 (A΄ 45) ως αυτή είχε αντικατασταθεί µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α’ 74) και τρο̟ο̟οιηθεί µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 4325/2015 (Α’ 47), ̟ερί διενέργειας δειγµατολη̟τικού ελέγχου για την
εξακρίβωση της ακρίβειας των αναγραφόµενων στοιχείων στα
φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών ̟ου κατατίθενται στις εκάστοτε αρµόδιες
Υ̟ηρεσίες
▫ την εφαρµογή της διάταξης της ̟αρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (A΄
44), ̟ερί διενέργειας δειγµατολη̟τικού ελέγχου, σε τουλάχιστον ̟έντε τοις
εκατό (5%) των υ̟ευθύνων δηλώσεων των ̟ολιτών ̟ου αιτούνται χορήγηση,
ε̟έκταση, αντίγραφο, ανανέωση, ανταλλαγή αδειών οδήγησης και κάθε
άλλο σχετικό αίτηµα, α̟αίτηση ̟ου µέχρι σήµερα υλο̟οιείται βάσει των
διαλαµβανοµένων στην µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ. 81139/7800/23-10-2018
εγκύκλιο (Α.∆.Α.: ΩΚΡ3465ΧΘΞ-6ΛΠ) του Πρ/µένου της Γενικής ∆/νσης
Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας
▫ Τη θέσ̟ιση ανάκλησης της σχετικής διοικητικής ̟ράξης εάν δια̟ιστωθεί α̟ό
την αρµόδια Υ̟ηρεσία, κατά τον έλεγχο των ̟αρ. 8 & 9, ότι υ̟οβλήθηκαν
αλλοιωµένα φωτοαντίγραφα, δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή α̟εκρύβησαν
αληθινά, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999 (A΄ 45)
και του ν. 3230/2004 (A΄ 44).
Ως ̟ρος την ̟ροσθήκη µετά το τέλος του άρθρου 11 νέου άρθρου 11Α µε τίτλο
«Ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης ̟ου εκδόθηκε α̟ό τη ∆ηµοκρατία της Σερβίας σε
αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης».
Με τις διατάξεις του νέου άρθρου καθορίζονται οι λε̟τοµέρειες ̟ου α̟αιτούνται
για την υλο̟οίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
∆ηµοκρατίας της Σερβίας για την αµοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης
̟ου κυρώθηκε µε τις διατάξεις του ν. 4644/2019 (Α΄ 197).
Ως ̟ρος την τρο̟ο̟οίηση της διάταξης της ̟αρ. 3 του άρθρου 17 αναφορικά µε την
υ̟οχρέωση ̟αράδοσης κατεχόµενης ελληνικής άδειας οδήγησης κατά την
̟αραλαβή νέας άδειας α̟ό ενδιαφερόµενο, µόνο στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ρος
̟αράδοση άδεια ̟εριλαµβάνει µία (1) τουλάχιστον κατηγορία σε ισχύ.
Ως ̟ρος την ̟ροσθήκη νέας ̟αρ. 4 στο τέλος του άρθρου 17 στο ̟λαίσιο
διασφάλισης της ορθής και ενιαίας αντιµετώ̟ισης της ̟ερί̟τωσης, κατά την ο̟οία,
ενδιαφερόµενος έχει υ̟οβάλλει αίτηση µε τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για
ο̟οιαδή̟οτε διοικητική διαδικασία της υ.α. 50984/7947/2013 και ακολούθως, σε
χρόνο µεταγενέστερο της υ̟οβολής της ιδίας αιτήσεως και των δικαιολογητικών,
α̟ολέσει την κατεχόµενη άδεια.
Σηµειώνεται ότι, µέχρι σήµερα τα αναφερόµενα στις τελευταίες δύο ̟ερι̟τώσεις
ζητήµατα διευθετούνται βάσει των διαλαµβανοµένων στην µε αριθµό ̟ρωτ.
Α3/84726/8036/05-11-2018 εγκύκλιο (Α.∆.Α.: ΩΦΒΕ465ΧΘΞ-9ΝΙ) του Γενικού
Γραµµατέα Μεταφορών.
Άρθρο 2 νέας α̟όφασης
Ως ̟ρος την ̟ροσθήκη νέας ̟αρ. 13 στο τέλος του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β
αναφορικά µε την ̟ρόβλεψη της δυνατότητας ολοκλήρωσης της ̟ρακτικής
εκ̟αίδευσης υ̟οψηφίου οδηγού µε όχηµα διαφορετικού τύ̟ου (όσον αφορά στο αν
φέρει ̟οδό̟ληκτρο/̟οδοµοχλό συµ̟λέκτη ή όχι) α̟ό αυτό ̟ου ξεκίνησε την
̟ρακτική εκ̟αίδευση.
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Άρθρο 3 νέας α̟όφασης
Ως ̟ρος την τρο̟ο̟οίηση της διάταξης της ̟αρ. 5 του άρθρου 21 αναφορικά µε την
µη δυνατότητα συµµετοχής στις ε̟ιτρο̟ές ε̟ιτήρησης των θεωρητικών εξετάσεων
και στις ε̟ιτρο̟ές δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, υ̟αλλήλων ̟ου δεν
̟ληρούν τις α̟αιτούµενες ̟ροϋ̟οθέσεις.
Ως ̟ρος την τρο̟ο̟οίηση της διάταξης της ̟αρ. 11 του άρθρου 21 αναφορικά µε
την µη δυνατότητα συµµετοχής υ̟αλλήλου - εξεταστή σε ε̟ιτρο̟ή ε̟ιτήρησης
θεωρητικής εξέτασης και ε̟ιτρο̟ή δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς:
▫ στην ο̟οία εξετάζεται σύζυγος ή συγγενής του υ̟αλλήλου µέχρι και Γ΄
βαθµού
▫ στην ̟ερί̟τωση ̟ου o υ̟άλληλος είναι σύζυγος ή έχει βαθµό συγγένειας
µέχρι Γ΄ βαθµού µε ̟αριστάµενο εκ̟αιδευτή, ιδιοκτήτη, µέτοχο, εταίρο ή
εργαζόµενο Σχολής Οδηγών στην ο̟οία εκ̟αιδεύτηκε ο ̟ρος εξέταση
υ̟οψήφιος οδηγός ή οδηγός.
Ως ̟ρος την αντικατάσταση και βελτίωση της ̟αρ. 13 του άρθρου 24 αναφορικά µε
την ενσωµάτωση της διάταξης της ̟αρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 (Α’ 40)
̟ερί δυνατότητας χρήσης, κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς, διερµηνέα σε ο̟οιαδή̟οτε γλώσσα ε̟ιλογής του εξεταζόµενου.
Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα η ως άνω ̟ρόβλεψη υλο̟οιείται βάσει των
διαλαµβανοµένων στο σηµείο 4 του Κεφαλαίου Α της µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ.
19023/2039/07-03-2019 εγκυκλίου (Α.∆.Α.: 9Ο57465ΧΘΞ-ΖΩ0) του Γενικού
Γραµµατέα Μεταφορών µε την ο̟οία είχαν ̟αρασχεθεί διευκρινίσεις για την
εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4599/2019.
Ως ̟ρος την ε̟ικαιρο̟οίηση της διάταξης της ̟αρ. 7 του άρθρου 27 αναφορικά µε
τη διαδικασία των δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς των κατηγοριών ΑΜ,
Α1, Α2 & Α στις ο̟οίες συµµετέχουν κωφοί υ̟οψήφιοι.
Ως ̟ρος την ̟ροσθήκη νέας ̟ερί̟τωσης ι στο τέλος της ̟αρ. 2 του άρθρου 29
αναφορικά µε την ̟αρα̟οµ̟ή στις διατάξεις του άρθρου 3 της υ.α. οικ.
49625/7760/2014 ̟ερί υ̟οχρέωσης των υ̟αλλήλων - εξεταστών να καταχωρούν τα
στοιχεία του Πρακτικού δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς στο
Μηχανογραφικό Σύστηµα Καταγραφής Α̟οτελεσµάτων των δοκιµασιών
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς (ΜΗΣΚΑ), διαδικασία ιδιαίτερα ουσιώδη στο
̟λαίσιο της ε̟ο̟τείας και διασφάλισης της ̟οιότητας των δοκιµασιών ̟ροσόντων
και συµ̟εριφοράς.
Ως ̟ρος την ̟ροσθήκη νέας ̟αρ. 9 στο τέλος του άρθρου 29, στην ο̟οία
διευκρινίζεται ότι εφόσον οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ̟ροβλέ̟ουν διενέργεια
της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς µε την ̟αρουσία ενός (1) εξεταστή,
ό̟ου στις διατάξεις της υ.α. 50984/7947/2013 γίνεται αναφορά σε δύο (2) εξεταστές,
νοείται ότι οι υ̟οχρεώσεις και αρµοδιότητες αυτών ̟εριέρχονται στον ένα εξεταστή.
Τρο̟ο̟οιήσεις υ.α. οικ. 49625/7760/2014
Άρθρο 3 νέας α̟όφασης
Ως ̟ρος την τρο̟ο̟οίηση της διάταξης της ̟αρ. 2 του άρθρου 3 της υ.α. οικ.
49625/7760/2014 αναφορικά µε τη θέσ̟ιση της υ̟οχρέωσης των υ̟αλλήλων - εξεταστών
να καταχωρούν τα στοιχεία του Πρακτικού δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς στο
ΜΗΣΚΑ την ̟ρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τη δοκιµασία, στο ̟λαίσιο βελτίωσης της
ε̟ο̟τείας και διασφάλισης της ̟οιότητας των δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό δεδοµένου ότι, στοιχεία του ΜΗΣΚΑ θα αντλούνται στο
̟λαίσιο χορήγησης της ̟ροσωρινής άδειας οδήγησης ό̟ως αυτή θεσ̟ίστηκε µε τις
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διατάξεις των άρθρων 42 έως 47 του Μέρους Γ’ του ν. 4663/2020 (Α’ 30) και ε̟ισηµαίνεται
ιδιαίτερα στους υ̟αλλήλους - εξεταστές.

Ο Πρ/µενος ∆/νσης
Ε. Παρίσης
Ακριβές Αντίγραφο

Σ. Σµαράιδου
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 Εξωτερικών
Ειδική Νοµική Υ̟ηρεσία
Γραφείο ∆ιεθνών Συµβάσεων (enyds@mfa.gr)
Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυ̟ουργού (yfyp@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
▫ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατ/κού Σχεδ/µού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας
(gdsmoa@yme.gov.gr)
Πρεσβεία της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας (embassy.athens@mfa.rs)
Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr)
Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Πρ/µένους Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr)
Εθνική Συνοµοσ̟ονδία Ατόµων Με Ανα̟ηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) (esaea@otenet.gr)
Οµοσ̟ονδία Κωφών Ελλάδος (info@omke.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)
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Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.O.K.A.
▫ Τµήµα Β’
▫ Χρονολογικό αρχείο
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