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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικά
Οι ορισµοί περιγράφονται στο άρθρο 2 και στα Παραρτήµατα του π.δ.51/2012 (Α΄101),
όπως κάθε φορά ισχύει.
Οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης µοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων,
µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρίκυκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων περιγράφονται
στο άρθρο 3 του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως κάθε φορά ισχύει.
Τα δικαιολογητικά για οποιαδήποτε διαδικασία αφορά στην άδεια οδήγησης υποβάλλονται
από τον ενδιαφερόµενο ή από νόµιµο εκπρόσωπο του.
Στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης, ανανέωσης ή ανταλλαγής ή
αφαίρεσης ή έκδοσης αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτοςµέλος της Ε.Ε., απαιτείται έλεγχος µέσω του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης
(RESPER). 1 Όπου αυτό δεν είναι εφικτό απαιτείται επίσηµη ενηµέρωση (έγγραφη ή
ηλεκτρονική) της κρατικής αρχής που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στην οποία
περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της. Επίσης βεβαιώνεται ότι η
άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους-µέλους που την εξέδωσε,
λόγω οποιασδήποτε ποινής. Σε περίπτωση έγγραφης ενηµέρωσης, αυτή περιέρχεται στην
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε µε αλληλογραφία δια του εκεί ελληνικού
προξενείου ή δια του Προξενείου στην Ελλάδα του κράτους που εξέδωσε την άδεια, µε
µέριµνα του ενδιαφεροµένου, είτε απευθείας από τις υπηρεσίες των χωρών έκδοσης.
Απαιτείται επίσης µετάφραση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από
δικηγόρο, εφόσον κρίνεται απαραίτητη. 2
Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόµενος αιτείται την ίδια ηµέρα περισσότερες της µίας από
τις διαδικασίες που περιγράφονται στη παρούσα, τότε υποβάλλει µία φορά την αίτηση και
το παράβολο εκτύπωσης της άδειας οδήγησης, πριν την διεκπεραίωση των αιτηµάτων
του. 3
Στο συνηµµένο Παράρτηµα VII αποτυπώνονται, οι ηµεροµηνίες που αφορούν στη
διοικητική ισχύ του εντύπου (4α και 4β) και των κατηγοριών (στήλες 10 και 11) της άδειας
οδήγησης, για όλες τις διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέου εντύπου άδειας
οδήγησης συµπληρώνεται υποχρεωτικά και η στήλη 10 (ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης για
κάθε κατηγορία).
Άδεια οδήγησης που επιστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο στη χώρα µας, αποστέλλεται
στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρχικής χορήγησής της και διατηρείται
στον οικείο φάκελο του κατόχου της. 4

ΑΡΘΡΟ 2
Γενικές προϋποθέσεις, διαδικασία και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση
άδειας οδήγησης σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, έπειτα από εξετάσεις
1. Για αρχική χορήγηση ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 5
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην
περιοχή της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

1
2
3
4
5

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 της υ.α.64720/6117/2018 (Β’ 4158)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος
είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα και δεν δικαιούται να τη
µετατρέψει σε ελληνική, δηλώνει τον αριθµό της άδειας αυτής και τη χώρα έκδοσής της
και την καταθέτει µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η άδεια παραµένει στο φάκελο της
∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και µπορεί να επιστραφεί στον
ενδιαφερόµενο µε την κατάθεση της αντίστοιχης ελληνικής, η οποία και ακυρώνεται. Η
ακυρωµένη ελληνική άδεια επαναχορηγείται µε τη διαδικασία του Άρθρου 5 ή του
Άρθρου 8 της παρούσας κατά περίπτωση,
• Τη γλώσσα εξέτασης από τις διαθέσιµες στο Μηχανογραφικό Σύστηµα Θεωρητικής
Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ή την εξέταση µε τη βοήθεια
προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. σύµφωνα µε το Άρθρο 22. Επιτρέπεται η
διαφοροποίηση της ανωτέρω επιλογής εξέτασης µετά από σχετική αίτηση και σε κάθε
περίπτωση πριν τον προγραµµατισµό.
6
•
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 7
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο ενδιαφερόµενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους –
µέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο
τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου
επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα µας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρµόδια ελληνική
αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει 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 ενδιαφεροµένου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια
∆ιαµονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιµης
∆ιαµονής Πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών
χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας ∆ιαµονής Τύπου Α, το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας
Οµογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ηµέρες, πριν
από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Αν ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός υπήκοος την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των
δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του µαθητή στην Ελλάδα, καθώς και
επί έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δηµοσίου εγγράφου,
απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που
βεβαιώνει τη σπουδαστική ή µαθητική ιδιότητα. 8
δ) ∆ύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και
φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα III του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα προαναφερόµενα
πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρµόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός
εξαµήνου από την έκδοσή τους. 9
ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα
της κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
στ) Τέσσερις (4) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο
(2) από αυτές προσκοµίζονται στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι
υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση. 10
ζ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης
άδειας οδήγησης µιας από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β (όπως εµφανίζεται στο
συνηµµένο Παράρτηµα VI).

6

∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
8
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
9
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
10
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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4

η) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού για κάθε προγραµµατισµό
θεωρητικής εξέτασης και δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή
οδηγού (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ,
ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο
Παράρτηµα VI) που καταβάλλεται µετά την επιτυχή δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς της αιτηθείσας κατηγορίας.
ι) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI) που καταβάλλεται µετά την
επιτυχή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς της αιτηθείσας κατηγορίας.
Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόµενων δικαιολογητικών (εκτός των
δικαιολογητικών η, θ και ι), η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει ∆ελτίο
Εκπαίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) όπως περιγράφεται στο Άρθρο 26.
2. Για επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης, σε κατηγορία εντός της ΟΜΑ∆ΑΣ 1 ή εντός της
ΟΜΑ∆ΑΣ 2 του Παράρτηµα ΙΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101), ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 11
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην
περιοχή της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την επέκταση.
• Τη γλώσσα εξέτασης από τις διαθέσιµες στο Μηχανογραφικό Σύστηµα Θεωρητικής
Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ή εξέταση µε τη βοήθεια προσωπικών
ακουστικών του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. σύµφωνα µε το Άρθρο 22.
12
•
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 13
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2.
δ) ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα της
κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
στ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (Αυτοκινήτου και
Μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και της τυχόν κατεχόµενης άδειας οδήγησης
Μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί έως 18-1-2013 από Υπηρεσίες Τροχαίας της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
η) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού για κάθε προγραµµατισµό
θεωρητικής εξέτασης και δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή
οδηγού (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ,
ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο
Παράρτηµα VI) που καταβάλλεται µετά την επιτυχή δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς της αιτηθείσας κατηγορίας.

11
12
13

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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ι) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI) που καταβάλλεται µετά την
επιτυχή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς της αιτηθείσας κατηγορίας.
Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόµενων δικαιολογητικών (εκτός των
δικαιολογητικών η, θ και ι), η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει ∆ελτίο
Εκπαίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) όπως περιγράφεται στο Άρθρο 26.
3. Για επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από κατηγορία ΟΜΑ∆ΑΣ 1 σε κατηγορία
ΟΜΑ∆ΑΣ 2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101), ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 14
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην
περιοχή της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την επέκταση.
• Τη γλώσσα εξέτασης από τις διαθέσιµες στο Μηχανογραφικό Σύστηµα Θεωρητικής
Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ή την εξέταση µε τη βοήθεια
προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. σύµφωνα µε το Άρθρο 22.
15
•
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 16
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2.
δ) ∆ύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και
φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα III του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα προαναφερόµενα
πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρµόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός
εξαµήνου από την έκδοσή τους. 17
ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα
της κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
στ) Τέσσερις (4) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο
(2) από αυτές προσκοµίζονται στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι
υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση. 18
ζ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (Αυτοκινήτου και
Μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και της τυχόν κατεχόµενης άδειας οδήγησης
Μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί έως 18-1-2013 από Υπηρεσίες Τροχαίας της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
η) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για τη δαπάνη της επέκτασης από την
κατηγορία Β σε µια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1 (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο
Παράρτηµα VI).
θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού για κάθε προγραµµατισµό
θεωρητικής εξέτασης και δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή
οδηγού (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
14
15
16
17
18

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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ι) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ,
ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο
Παράρτηµα VI) που καταβάλλεται µετά την επιτυχή δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς της αιτηθείσας κατηγορίας.
ια) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI) που καταβάλλεται µετά την
επιτυχή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς της αιτηθείσας κατηγορίας.
Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόµενων δικαιολογητικών (εκτός των
δικαιολογητικών θ, ι και ια), η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει ∆ελτίο
Εκπαίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) όπως περιγράφεται στο Άρθρο 26.
4. Τα πιστοποιητικά υγείας δεν απαιτούνται, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος αιτείται
ταυτόχρονα ή εντός του χρόνου διάρκειας ισχύος ∆ελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (∆.Ε.Ε.),
τη χορήγηση δύο κατηγοριών άδειας οδήγησης οι οποίες καλύπτονται από την ίδια οµάδα
ιατρικών δεδοµένων.19 Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται δύο διαφορετικά ∆.Ε.Ε. και το
δεύτερο χρονικά θεωρείται ως επέκταση άδειας οδήγησης µε χρόνο λήξης την ηµεροµηνία
λήξης του πρώτου ∆.Ε.Ε.. Στη δεύτερη αίτησή του ο ενδιαφερόµενος αναγράφει
υποχρεωτικά και το πρωτόκολλο του ισχύοντος ∆.Ε.Ε. καθώς και ότι επιθυµεί την
εκτύπωση της άδειας µετά την επιτυχή δοκιµασία της δεύτερης κατά σειρά εξέτασης.
5. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης της
άδειας οδήγησης και πριν αυτή ολοκληρωθεί, αλλάξει τόπο κατοικίας, ο σχετικός φάκελος
µεταφέρεται από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου κατέθεσε την αρχική
αίτηση µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της νέας του κατοικίας, η οποία συνεχίζει και ολοκληρώνει τη διαδικασία.
Για τη µεταφορά του φακέλου απαιτείται η υποβολή στη νέα ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8, του ν.1599/1986,
όπως ισχύει, στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία της νέας διεύθυνσης κατοικίας,
καθώς και του ∆ελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) του ενδιαφερόµενου.20 Η νέα
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή της ανωτέρω αίτησης ζητάει τη µεταφορά του φακέλου του υποψηφίου. Η αρχική
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, υποχρεούται να αποστείλει το φάκελο του
ενδιαφεροµένου εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του αιτήµατος.
Η νέα ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, µόλις παραλάβει το φάκελο, εκδίδει νέο
∆ελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) υποψηφίου οδηγού, µε 21 χρόνο λήξης του νέου
∆.Ε.Ε., αυτόν του αρχικού ∆.Ε.Ε. Τα δύο ∆.Ε.Ε., συσχετίζονται και ακολουθούν τον
ενδιαφερόµενο µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
6. Σε περίπτωση που σε ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου υποβάλλεται
αίτηση για χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης, δεν υπάρχει Σχολή Οδηγών που να
έχει στην κατοχή της εκπαιδευτικό όχηµα της αιτούµενης κατηγορίας, τότε, πριν την
έναρξη της πρακτικής εκπαίδευσης, αποστέλλεται έγγραφο στην πλησιέστερη ∆ιεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της επιλογής του ενδιαφεροµένου, όπου υπάρχει Σχολή
Οδηγών µε την αιτούµενη κατηγορία εκπαιδευτικού οχήµατος, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί στην περιοχή αρµοδιότητάς της η πρακτική εκπαίδευση και η δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς. Μετά την επιτυχή δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς εκδίδεται η άδεια οδήγησης από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του µετά από σχετική έγγραφη ενηµέρωση της
∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην περιοχή αρµοδιότητάς της οποίας
πραγµατοποιήθηκε η πρακτική εκπαίδευση και η δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς. Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται για την κατηγορία ΒΕ εφόσον είναι
δυνατή η πρακτική εκπαίδευση και η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 5.2. του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως
ισχύει. 22

19
20
21
22

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της υ.α.76568/11972/2015 (Β’ 81)
Προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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ΑΡΘΡΟ 3
Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας
οδήγησης σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, έπειτα από εξετάσεις
1. Πέραν των απαιτουµένων γενικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών του Άρθρου 2 της
παρούσας, για τη χορήγηση ή την επέκταση κάθε κατηγορίας, απαιτούνται επιπλέον:
α) Κατηγορία ΑΜ
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο
ενδιαφερόµενος να έχει συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση µε την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την
επιµέλεια του ανηλίκου.
β) Κατηγορία Α1
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο
ενδιαφερόµενος να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
γ) Κατηγορία Α2
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο
ενδιαφερόµενος να έχει συµπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
δ) Κατηγορία Α
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο
ενδιαφερόµενος να έχει συµπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος εφόσον
είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.
ε) Κατηγορία Β
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόµενος
να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Για την απόκτηση του Κωδικού 96 όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα V του π.δ.51/2012
(Α΄101) απαιτείται η κατοχή ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας Β.
στ) Κατηγορία ΒΕ
Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας Β.
ζ) Κατηγορία C1
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόµενος
να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας
οδήγησης Κατηγορίας Β.
η) Κατηγορία C1Ε
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόµενος
να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας C1.
θ) Κατηγορία C
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόµενος
να έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας
οδήγησης τουλάχιστον Κατηγορίας Β.
Το ως άνω ηλικιακό όριο των 21 ετών µειώνεται στα 18 έτη, σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος ή αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εµπορευµάτων.
ι) Κατηγορία CΕ
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόµενος
να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας C.
ια) Κατηγορία D1
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόµενος
να έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας
οδήγησης Κατηγορίας Β.
ιβ) Κατηγορία D1Ε
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόµενος
να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας D1.
ιγ) Κατηγορία D
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόµενος
να έχει συµπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας
οδήγησης τουλάχιστον Κατηγορίας Β.
Το ως άνω ηλικιακό όριο των 24 ετών µειώνεται στα 21 έτη, σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος ή αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Επιβατών.
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ιδ) Κατηγορία DΕ
Κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόµενος
να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας D.
2. Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης στις Κατηγορίες C1, C1Ε, C, CE, D1, D1E,
D και DE έχουν παράλληλη ισχύ οι διατάξεις του π.δ.74/2008 (Α΄112) όπως ισχύει, περί
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εµπορευµάτων και Επιβατών. Σε
περίπτωση όπου ο ενδιαφερόµενος εµπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, υποβάλλει συµπληρωµατικά υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι:
«∆εν επιθυµώ ως υποψήφιος οδηγός κατηγορίας C1, C1Ε, C, CE, D1, D1E, D, DE
[διαγράφεται ότι δεν ισχύει] να αποκτήσω Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας
(ΠΕΙ), γιατί υπάγοµαι στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3, του άρθρου 3 του π.δ.74/2008
(Α΄112) [οι οποίες αναγράφονται στην εν λόγω δήλωση] και συγκεκριµένα ως οδηγός
οχήµατος ………………………… [συµπληρώνεται η υποπαράγραφος της συγκεκριµένης
εξαίρεσης (α έως η) όπως ισχύει]».
ΑΡΘΡΟ 4
Προσθήκη στην Κατηγορία Β Κωδικού 96
Για την προσθήκη στην Κατηγορία Β του Κωδικού 96, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του
ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 23
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή
της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και δεν
του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την προσθήκη.
• 24
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του εντύπου της
Άδειας Οδήγησης. 25
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2 του
παρόντος.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα της
κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
στ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (Αυτοκινήτου και
Μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και της τυχόν κατεχόµενης άδειας οδήγησης
Μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί έως 18-1-2013 από Υπηρεσίες Τροχαίας της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
ζ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
η) Βεβαίωση της Σχολής Οδηγών ή και του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που αφορά στις
πραγµατοποιηθείσες ώρες θεωρητικής, τουλάχιστον µία (1) ώρα, και πρακτικής εκπαίδευσης,
τουλάχιστον έξι (6) ώρες. Η βεβαίωση αυτή υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ∆ιευθυντή
Σπουδών του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. για τη θεωρητική εκπαίδευση και από τον ιδιοκτήτη ή το νόµιµο
εκπρόσωπο της Σχολής Οδηγών για την πρακτική εκπαίδευση. Στη βεβαίωση αναγράφεται
23
24
25

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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αναλυτική κατάσταση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για το σύνολο µαθηµάτων
ως εξής:
i) Η ηµεροµηνία και ώρα ή ώρες συνεχόµενης εκπαίδευσης,
ii) Το ονοµατεπώνυµο του εκπαιδευτή και η σχέση εργασίας του µε τη Σχολή Οδηγών ή και το
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
iii) Το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών µαθηµάτων.
iv) Αριθµός κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήµατος κατηγορίας ΒΕ. 26

1.
2.

3.
4.

26
27
28
29

ΑΡΘΡΟ 5
Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης
Όλα τα έντυπα αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί πριν από τις 19-1-2013,
αντικαθίστανται υποχρεωτικά το αργότερο µέχρι τις 19-1-2033.
Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου
κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 27
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην
περιοχή της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την
αντικατάσταση.
28
•
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 29
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα της
κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
στ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (Αυτοκινήτου και
Μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και της τυχόν κατεχόµενης άδειας οδήγησης
Μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί έως 18-1-2013 από Υπηρεσίες Τροχαίας της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
ζ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
Σε περίπτωση κατοχής πέραν της µίας άδειας οδήγησης, στο νέο έντυπο ως αριθµός
αδείας, τίθεται αυτός της άδειας οδήγησης αυτοκινήτων.
Η ίδια παραπάνω αναφερόµενη διαδικασία, ακολουθείται και στις περιπτώσεις κατοχής
εντύπου άδειας οδήγησης που λήγει και έχει χορηγηθεί έως και τις 18-1-2013,
επεκτείνοντας το δικαίωµα οδήγησης των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α και Β, µέχρι τη
συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65) έτους της ηλικίας του ενδιαφεροµένου για:
α) Την κατηγορία Β µε κωδικό «113» και
β) Τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E D και DE όταν δεν γίνεται ανανέωση τους.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η συµπλήρωση του εντύπου της άδειας οδήγησης για
Προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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τις κατηγορίες αυτές µε τις ηµεροµηνίες αρχικής χορήγησης στη στήλη 10 και λήξης στη
στήλη 11.
5. Η ίδια παραπάνω αναφερόµενη διαδικασία, ακολουθείται και στην περίπτωση κατοχής
εντύπου άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτου που χορηγήθηκε από Υπηρεσία Τροχαίας της
Ελληνικής Αστυνοµίας µέχρι και 18−1−2013. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόµενος
αιτείται τη µεταφορά του φακέλου που αφορά την άδεια οδήγησής του από την Υπηρεσία
της Τροχαίας. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ζητά στη συνέχεια από την
Υπηρεσία της Τροχαίας την υπηρεσιακή µεταφορά του φακέλου του ενδιαφεροµένου. Η
Υπηρεσία της Τροχαίας οφείλει να συνοδεύει τον προς µεταφορά φάκελο µε βεβαίωση
περί γνησιότητας της προς αντικατάσταση άδειας οδήγησης. Ελλείψει βεβαίωσης δεν
αναγνωρίζεται το δικαίωµα οδήγησης µοτοποδηλάτου.
α) Σε κάθε περίπτωση χορήγησης νέου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω αντικατάστασης
του, εφόσον οι αρµόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας δεν διαθέτουν στο αρχείο τους φάκελο
οδηγού µοτοποδηλάτου, αρκεί η βεβαίωση της καθ’ ύλη αρµόδιας υπηρεσίας της
Τροχαίας, που εξέδωσε την εν λόγω άδεια οδήγησης περί γνησιότητας της. Στην
παραπάνω βεβαίωση θα πρέπει επίσης να επισηµαίνεται ότι δεν υφίσταται φάκελος στην
Υπηρεσία.
β) Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτου, ο
ενδιαφερόµενος καταθέτει επιπλέον στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
βεβαίωση από Υπηρεσία Ασφαλείας ως προς την απώλεια ή κλοπή, χωρίς την καταβολή
των αντίστοιχων παραβόλων περί αντιγράφου. Εφόσον η αρµόδια Υπηρεσία της
Τροχαίας δεν διαθέτει στο αρχείο της το σχετικό φάκελο, αρκεί βεβαίωση περί γνησιότητας
της ανωτέρω άδειας. Στην παραπάνω βεβαίωση θα πρέπει επίσης να επισηµαίνεται ότι
δεν υφίσταται φάκελος στην Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 6
Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος - µέλος της Ε.Ε.
1. Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος - µέλος της Ε.Ε.,
εφόσον αποκτήσει την κανονική του διαµονή στην Ελλάδα και επιφυλασσοµένων των
διατάξεων των άρθρων 5 και 9 του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, δικαιούται, εφόσον
το επιθυµεί, να ζητήσει την ανταλλαγή της άδειας αυτής σε αντίστοιχης κατηγορίας
ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς ιατρική, θεωρητική εξέταση και δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς, εφόσον έχει την προβλεπόµενη από το Άρθρο 3 της παρούσας ηλικία.
Στις ρυθµίσεις του παρόντος υπάγεται και άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από κράτοςµέλος της Ε.Ε. η οποία προέρχεται από ανταλλαγή άδειας οδήγησης τρίτης χώρας.
2. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου
κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 30
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην
περιοχή της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την ανταλλαγή.
• 31
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 32

30
31
32

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα της
κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
στ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης.
ζ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
3. Η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και
διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, προβαίνει στον αναγκαίο έλεγχο
ισχύος της άδειας οδήγησης, µέσω του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης (RESPER).
Όπου αυτό δεν είναι εφικτό απαιτείται επίσηµη ενηµέρωση (έγγραφη ή ηλεκτρονική) από
την κρατική αρχή που την εξέδωσε, στην οποία περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και
του κατόχου της και στη συνέχεια χορηγεί στον ενδιαφερόµενο ελληνική άδεια οδήγησης
αντίστοιχων κατηγοριών. Η Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή
της χώρας έκδοσής της.
Στην ελληνική άδεια οδήγησης που χορηγείται, καταχωρίζονται οι απαραίτητοι κοινοτικοί
κωδικοί αριθµοί, σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι του π.δ.51/2012
(Α΄101), όπως αυτό ισχύει. 33
4. Σε περίπτωση που η προς ανταλλαγή άδεια οδήγησης έχει λήξει, τότε εφαρµόζεται η
διαδικασία του Άρθρου 8 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 7
Επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης η οποία ανταλλάχθηκε µε αντίστοιχη κράτους µέλους της Ε.Ε.
1. Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κράτους - µέλους της Ε.Ε., η οποία προέρχεται από
ανταλλαγή ελληνικής άδειας οδήγησης, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή της ελληνικής
άδειας οδήγησης, χωρίς ιατρική, θεωρητική εξέταση και δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς.
2. Για την επιστροφή της ελληνικής άδειας ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στη ∆ιεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του:
α) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, µε την οποία
να δηλώνει :
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 34
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην
περιοχή της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. εκτός
αυτής που αιτείται την επιστροφή και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή
• 35
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 36
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.

33
34
35
36

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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3.
4.

5.

6.

7.

γ)
8.

37

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης.
Η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρµόζεται και στην περίπτωση που η
Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης έχει λήξει ενώ η ελληνική παραµένει σε ισχύ.
Σε περίπτωση που η ελληνική και η Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης έχουν λήξει, ακολουθείται
η διαδικασία της ανανέωσης του Άρθρου 8 και εκδίδεται νέο έντυπο. Ο ενδιαφερόµενος
πέραν των αναγκαίων δικαιολογητικών καταθέτει και την Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης.
Σε περίπτωση που η ελληνική άδεια οδήγησης έχει λήξει ενώ η Ευρωπαϊκή είναι σε ισχύ,
εκδίδεται νέο έντυπο:
α) Εφόσον η διάρκεια ισχύος των κατηγοριών αυτών δεν υπερβαίνει τη διάρκεια που
ορίζεται στις διατάξεις του Άρθρου 5 του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, τίθεται ως
ηµεροµηνία λήξης των κατηγοριών της άδειας οδήγησης αυτή της αντίστοιχης
Ευρωπαϊκής. Εκτός των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος, ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει επιπρόσθετα τα εξής δικαιολογητικά:
αα) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
αβ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο
Παράρτηµα της κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
αγ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της
άδειας οδήγησης.
β) Εφόσον η διάρκεια ισχύος των κατηγοριών της Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης
υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στις διατάξεις του Άρθρου 5 του π.δ.51/2012 (Α΄101)
όπως ισχύει, ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσης του Άρθρου 8.
Σε περίπτωση που έχουν χορηγηθεί επιπλέον κατηγορίες στην Ευρωπαϊκή άδεια
οδήγησης, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 ή 5 κατά περίπτωση,
εκδίδεται νέο έντυπο και εκτός των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει επιπρόσθετα τα εξής δικαιολογητικά:
α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
β) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα της
κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
γ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
Στην ελληνική άδεια οδήγησης που χορηγείται, καταχωρίζονται όλες οι ισχύουσες
κατηγορίες εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αντίστοιχων
κατηγοριών σύµφωνα µε το π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως αυτό ισχύει. Επίσης
καταχωρίζονται και οι κοινοτικοί κωδικοί αριθµοί, σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο
Παράρτηµα Ι του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως αυτό ισχύει.
Σε περίπτωση που η ελληνική άδεια οδήγησης έχει απολεσθεί κατά την επιστροφή της
από τις Αρχές άλλου κράτους – µέλους, χωρίς υπαιτιότητα του ενδιαφεροµένου,
χορηγείται αντίγραφο της άδειας αυτής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Άρθρου 9 της
παρούσας χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τον ενδιαφερόµενο. Εκτός των
δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
επιπρόσθετα τα εξής δικαιολογητικά:
α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
β) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα της
κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι το έντυπο της ελληνικής άδειας οδήγησης
κατατέθηκε στην αρχή του κράτους όπου πραγµατοποιήθηκε η ανταλλαγή της. 37
Σε περίπτωση απώλειας της Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης η ελληνική επιστρέφεται,
εφόσον ο ενδιαφερόµενος υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, του ν.1599/1986, στην οποία
δηλώνει την απώλεια της άδειας οδήγησης, όσα στοιχεία διαθέτει αυτής (όπως αριθµός
αδείας, ηµεροµηνία έκδοσης, χώρα/περιοχή/υπηρεσία έκδοσης), καθώς και ότι αυτή δεν
κρατείται από τις αρχές οποιουδήποτε κράτους - µέλους της Ε.Ε. για οποιοδήποτε λόγο. Η
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ενηµερώνει τις αρχές της χώρας έκδοσης για τη
δηλωθείσα απώλεια της Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης και την επιστροφή της ελληνικής
στον ενδιαφερόµενο.

Προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
13

Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης έχει αφαιρεθεί από αρχές κράτους µέλους της Ε.Ε.:
α) Αν η αφαίρεση είναι οριστική, δεν επιτρέπεται η επαναχορήγηση της ελληνικής άδειας
οδήγησης, η οποία και ανακαλείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του
π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως αυτό ισχύει.
β) Αν η αφαίρεση είναι προσωρινή, µετά την πάροδο του συγκεκριµένου αυτού
διαστήµατος, επιστρέφεται η ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
της Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης, εφόσον για την επαναχορήγησή της δεν απαιτείται
ιατρική εξέταση, θεωρητική εξέταση και δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.
γ) Αν η αφαίρεση έγινε για ιατρικούς λόγους, ο κάτοχός της υποβάλλεται σε ιατρική
εξέταση βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ.
(ν.2696/1999), όπως ισχύει. Η άδεια οδήγησης επιστρέφεται ανάλογα µε το αποτέλεσµα
της ιατρικής εξέτασης. 38
9. Οι παραπάνω διαδικασίες ισχύουν και για την επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης που
έχει µετατραπεί σε αντίστοιχης κατηγορίας ελβετική.
10. Επιτρέπεται η επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης, η οποία έχει µετατραπεί σε
αντίστοιχης κατηγορίας κράτους έκτος της Ε.Ε., εφόσον υποβάλλει:
α) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, µε την οποία να
δηλώνει :
• Ότι έχει την κανονική του διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή
του µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης
της αίτησης και των δικαιολογητικών,
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην
περιοχή της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε.
εκτός αυτής που αιτείται την επιστροφή.
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 39
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Την ισχύουσα ξένη άδεια οδήγησης. 40
ΑΡΘΡΟ 8
Ανανέωση κατηγορίας άδειας οδήγησης
1. Η ισχύς των κατηγοριών των ελληνικών αδειών οδήγησης καθορίζεται µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως αυτό ισχύει. Κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
ανανεώνεται οποτεδήποτε εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
2. Κάτοχος µη ισχύουσας κατηγορίας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος - µέλος
της Ε.Ε., και έχει αποκτήσει κανονική διαµονή στην Ελλάδα, οφείλει να ανανεώσει την
άδεια οδήγησης του. Για την ανανέωση ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία της
ανταλλαγής του Άρθρου 6 της παρούσας.
3. Για την ανανέωση των κατηγοριών άδειας οδήγησης, ελληνικής ή κράτους-µέλους της
Ε.Ε., ο ενδιαφερόµενος υποβάλει, σε οποιαδήποτε ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της χώρας τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:

38
39
40

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
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• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 41
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την ανανέωση.
• 42
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 43
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) ∆ύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και
φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα III του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα προαναφερόµενα
πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρµόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός
εξαµήνου από την έκδοσή τους. 44
ε) Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, η µία (1) από
αυτές προσκοµίζεται στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους
ιατρούς που διενεργούν την εξέταση. 45
στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα
της κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
ζ) Φωτοαντίγραφο του εντύπου της ισχύουσας άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που το
έντυπο της άδειας οδήγησης έχει λήξει, κατατίθεται το πρωτότυπο.
η) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για τις δαπάνες της ανανέωσης άδειας
οδήγησης οποιαδήποτε κατηγορίας (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ,
ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο
Παράρτηµα VI).
ι) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
ΑΡΘΡΟ 8Α46
Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών
1. Κάτοχος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας που την ανανεώνει µετά τη
συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ.51/2012 και πέραν των προβλεπόµενων της
παραγράφου 3 του άρθρου 8, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συµπληρώνει την/τις
κατηγορία/ες που επιθυµεί να ανανεώσει και υποβάλλει:
α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, για κάθε ∆.Ε.Ε. που εκδίδεται
προκειµένου να συµµετάσχει σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς για την
αντίστοιχη κατηγορία που επιθυµεί να ανανεώσει. Για κάθε κατηγορία που ο
ενδιαφερόµενος θα εξεταστεί εκδίδεται και αντίστοιχο ∆.Ε.Ε.
β) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού για κάθε προγραµµατισµό
δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού κάθε κατηγορίας που επιθυµεί να
ανανεώσει (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
41
42
43
44
45
46

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Προστέθηκε µε το άρθρο 1 της υ.α.64720/6117/2018 (Β’ 4158)
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2. Μετά την έκδοση του ∆.Ε.Ε. η αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
προγραµµατίζει τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του ενδιαφεροµένου κατ΄
αναλογία της παραγράφου 3 του άρθρου 24.
3. Ο ενδιαφερόµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
π.δ.51/2012, υποχρεούται και σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.
4. Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται µε οποιοδήποτε όχηµα της αντίστοιχης κατηγορίας
που επιθυµεί να ανανεώσει ο ενδιαφερόµενος, το οποίο πληροί τα κριτήρια των διατάξεων
του άρθρου 3 του π.δ.51/2012. Για το όχηµα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα
για τη νόµιµη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα
Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης, Απόδειξη πληρωµής
τελών κυκλοφορίας). Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιείται χωρίς
την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε περίπτωση που το όχηµα που
χρησιµοποιείται στη δοκιµασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο, απαιτείται παραχώρηση
του οχήµατος από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόµενο µε υπεύθυνη δήλωση.
5. Ο ενδιαφερόµενος που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης πάνω από µία από τις κατηγορίες
ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, διενεργεί τη δοκιµασία στη µεγαλύτερη που επιθυµεί, καλύπτοντας και
τις µικρότερες που έχει στην κατοχή του σύµφωνα µε το άρθρο 4 (Κλιµάκωση και
ισοδυναµία µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης) του π.δ.51/2012.
Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµεί, να
εξεταστεί σε µικρότερη κατηγορία δικύκλου που δεν κατέχει αλλά µπορεί να οδηγήσει
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναµίας µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης.
Η καθοδήγηση του οδηγού στη δοκιµασία γίνεται µε ασύρµατη επικοινωνία. Το δίκυκλο
ακολουθείται από όχηµα κατηγορίας Β, εφόσον διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόµιµη
κυκλοφορία του (όπως, Άδεια κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα
Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης, Τέλη κυκλοφορίας), στο
οποίο επιβαίνει η εξεταστική επιτροπή.
6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος άδειας οδήγησης περισσοτέρων της
µίας κατηγοριών, τότε οι δοκιµασίες διενεργούνται, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012, για κάθε κατηγορία που επιθυµεί να ανανεώσει
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ/ΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΣ
Β1
Β
Β1 και B
BE
C1
BE και C1E
C
C1 και C
BE και CE
BE και C1E και CE
D1
BE και D1E
D
D1 και D
BE και DE
BE και D1E και DE
BE και CE και DE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ
Β1*
Β
Β
ΒΕ
C1
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1E
D
D
DE
DE
CE (εφόσον ανανεωθεί και η
D)

* Η δοκιµασία για όχηµα κατηγορίας Β1 πραγµατοποιείται κατ΄ αναλογία της διαδικασίας
δοκιµασίας για όχηµα κατηγορίας Β.
Οι απαιτούµενες εξετάσεις για την ανανέωση διενεργούνται τηρουµένης της σειράς
χορήγησης των κατηγοριών η οποία προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 4 του
π.δ.51/2012 και µε την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης της προηγούµενης κατηγορίας.
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Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόµενος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυµεί, να
ανανεώσει µέρος των κατηγοριών που κατέχει και στην περίπτωση αυτή εξετάζεται
σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα για τις κατηγορίες που επιθυµεί να ανανεώσει.
7. Μετά την επιτυχή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης ανανεώνονται οι κατηγορίες στις οποίες έχει
εξεταστεί καθώς και οι υπόλοιπες που καλύπτονται από τις διατάξεις περί ισοδυναµίας
µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης, µε τη συµπλήρωση της στήλης 11 στις αντίστοιχες
κατηγορίες. Σε περίπτωση εξέτασης σε κατηγορία που δεν κατέχει ο ενδιαφερόµενος
αλλά µπορούσε να οδηγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναµίας µεταξύ κατηγοριών
αδειών οδήγησης, τότε συµπληρώνεται και η στήλη 10 µε την ηµεροµηνία επιτυχούς
εξέτασης της κατηγορίας αυτής. Η/Οι κατηγορία/ες που δεν επιθυµεί να ανανεώσει
παραµένει/ουν ληγµένη/ες.
8. Εφόσον η ηµεροµηνία ισχύος του νέου εντύπου (4α) είναι αυτή της συµπλήρωσης των
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών και µετά, ο ενδιαφερόµενος υπόκειται υποχρεωτικά στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
9. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την 30η Αυγούστου 2018 και
εφαρµόζεται για όσους καταθέτουν αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης από την
ηµεροµηνία αυτή και µετά.
ΑΡΘΡΟ 9
Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε.
1. Σε κάθε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, φθοράς ή αλλοίωσης εντύπου άδειας οδήγησης
σε τέτοιο σηµείο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχός του, χορηγείται στον ενδιαφερόµενο
αντίγραφο που έχει ισχύ πρωτοτύπου.
Αν ο ενδιαφερόµενος είναι συγχρόνως κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης µοτοσικλέτας
παλαιού τύπου ή και άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί έως 18-12013 από Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνοµίας, η άδεια αυτή κατατίθεται
υποχρεωτικά στην Υπηρεσία. Η άδεια αυτή ακυρώνεται, ενσωµατώνεται στο νέο έντυπο
της άδειας οδήγησης και τηρείται στο φάκελο του ενδιαφερόµενου.
2. Για την έκδοση αντιγράφου ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στην ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 47
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι η άδεια, της οποίας ζητά την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής, χάθηκε ή
κλάπηκε και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή ελληνική ή κράτους - µέλους της Ε.Ε.
για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης
ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε..
• 48
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 49
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα
της κ.υ.α.18623/2372/2008 (Β’1697).
ε) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
47
48
49

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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στ) Φωτοαντίγραφο της φθαρµένης ή αλλοιωµένης άδεια οδήγησης, σε περίπτωση που
ζητείται η έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.
ζ) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ,
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
η) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
θ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της
άδειας οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
3. Αν η άδεια οδήγησης, της οποίας ζητείται η έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς, αλλοίωσης,
κλοπής ή απώλειας, έχει λήξει, ακολουθείται η διαδικασία ανανέωσής του Άρθρου 8, χωρίς
να απαιτείται η προηγούµενη έκδοση αντιγράφου και των προβλεποµένων για αυτό
παραβόλων.
4. Στο αντίγραφο της άδειας οδήγησης καταχωρίζεται ο κωδικός αριθµός 71, µε τις
απαιτούµενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Ι, του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως
κάθε φορά ισχύει.
Σε περίπτωση έκδοσης νέου εντύπου άδειας οδήγησης, πλην της διαδικασίας έκδοσης
αντιγράφου, δεν µεταφέρεται ή δεν καταχωρίζεται ο κωδικός αριθµός 71. 50
ΑΡΘΡΟ 10
Μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης 51
1. Σε περίπτωση που στοιχεία ελληνικής άδειας οδήγησης έχουν εισαχθεί λανθασµένα, µε
υπαιτιότητα της εκδούσας ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδίδεται νέο έντυπο
άδειας οδήγησης µόνο µε την κατάθεση αίτησης του ενδιαφεροµένου και χωρίς καµία
οικονοµική του επιβάρυνση. 52
2. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ως ανωτέρω ή τα
προσωπικά στοιχεία του κατόχου ελληνικής άδειας οδήγησης έχουν διαφοροποιηθεί µετά
την έκδοσή της, επιτρέπεται η ακύρωση του εντύπου της άδειας οδήγησης και η έκδοση
νέου, µε την εξής διαδικασία:
α) Περίπτωση λανθασµένης αναγραφής ή διόρθωσης της ηµεροµηνίας γέννησης.
Απαιτείται η υποβολή στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου
κατοικίας του ενδιαφεροµένου, των εξής δικαιολογητικών:
αα) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 53
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
• 54
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 55
αβ) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.
αγ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
αδ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα
της κ.υ.α.18623/2372/2008 (Β’1697).
50
51
52
53
54
55

Προστέθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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αε) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
αστ) Φωτοαντίγραφο της κατεχόµενης άδειας οδήγησης.
αζ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI)
αη) Πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο προκύπτει η ορθή
ηµεροµηνία γέννησης.
β) Περίπτωση διαφοροποίησης ονόµατος ή επωνύµου. Απαιτείται η υποβολή, στη
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφεροµένου, των
ίδιων ως άνω δικαιολογητικών. Αντί του πιστοποιητικού γέννησης υποβάλλεται
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, διαζευκτήριο ή βεβαίωση οικείου ∆ήµου, από τα οποία να
προκύπτει η ταυτοπροσωπία του κατόχου της άδειας οδήγησης µε τον/την αναφερόµενο/η
στα έγγραφα αυτά.
3. Προκειµένου για κάτοχο ελληνικής άδειας οδήγησης που έχει την ιθαγένεια κράτους
µέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε
συνδυασµό µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταβολής στοιχείων ταυτότητας, του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργείου Εσωτερικών,
αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 11
Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης
κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης
1. Ισχύουσες άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από την Ελβετία, ισχύουν ως έχουν επί του
ελληνικού εδάφους επί 12 µήνες από την είσοδο που του κατόχου της στην Ελλάδα.
2. Μετά την πάροδο του 12µήνου η ελβετική άδεια οδήγησης παύει να ισχύει στην Ελλάδα
και ο κάτοχος της υποχρεούται να τη µετατρέψει σε ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχης
κατηγορίας, εφόσον έχει την προβλεπόµενη για κάθε κατηγορία ηλικία. Για τη µετατροπή ο
ενδιαφερόµενος υποβάλει στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου
κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ 12µήνου τουλάχιστον και δεν διέκοψε την παραµονή του
για τρεις ή παραπάνω συνεχείς µήνες, κατά το 12µηνο αυτό.
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι η ελβετική άδεια οδήγησης εξακολουθεί να ισχύει, αν τούτο δεν αποδεικνύεται από
τη µετάφρασή της και
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
• 56
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 57
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ελβετικής άδειας οδήγησης.
ε) Μετάφραση της ελβετικής άδειας οδήγησης από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από
δικηγόρο.
στ) ∆ύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και
φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα III του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα προαναφερόµενα

56
57

∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρµόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός
εξαµήνου από την έκδοσή τους. 58
ζ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα
της κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.
η) Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, η µία (1) από
αυτές προσκοµίζεται στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους
ιατρούς που διενεργούν την εξέταση. 59
θ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης
άδειας οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
ι) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ,
ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο
Παράρτηµα VI).
ια) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
3. Αν η ελβετική άδεια χάθηκε ή κλάπηκε, εφθάρη ή αλλοιώθηκε σε τέτοιο σηµείο ώστε να
είναι δυσχερής ο έλεγχός της, απαιτείται πλέον των παραπάνω, επίσηµο έγγραφο της
ελβετικής αρχής που την εξέδωσε, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και
του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή είναι σε ισχύ και δεν κρατείται από
οποιαδήποτε αρχή του ελβετικού κράτους για οποιαδήποτε αιτία. Το έγγραφο αυτό
περιέρχεται στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και µόνο µε
αλληλογραφία δια του ελληνικού Προξενείου στην Ελβετία ή δια του ελβετικού Προξενείου
στην Ελλάδα µε µέριµνα του ενδιαφεροµένου. Απαιτείται, επίσης, µετάφραση του
εγγράφου αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
4. Η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και
διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόµενο
ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών.
Στην ελληνική άδεια οδήγησης που χορηγείται, καταχωρίζονται οι απαραίτητοι κωδικοί
αριθµοί, σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως
αυτό ισχύει.
5. Κάτοχος ισχύουσας ελβετικής άδειας οδήγησης, δύναται να αιτηθεί µετατροπή της σε
αντίστοιχης κατηγορίας ελληνικής µετά την πάροδο εννέα (9) µηνών από την είσοδό του
στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, ενώ
στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2α συµπληρώνει ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ
εννεάµηνου. Η παραλαβή της ελληνικής άδειας οδήγησης γίνεται µετά την πάροδο
δωδεκαµήνου από την είσοδό του στην Ελλάδα, καταθέτοντας παράλληλα, πλην της
ελβετικής άδειας οδήγησης και υπεύθυνης δήλωσης όπου δηλώνει ότι: «εισήλθε στην
Ελλάδα προ δωδεκαµήνου τουλάχιστον και δεν διέκοψε την παραµονή του για τρεις ή
παραπάνω συνεχείς µήνες, κατά το διάστηµα αυτό. 60
ΑΡΘΡΟ 12
Περιορισµός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης
1. Ο περιορισµός των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης, γίνεται για λόγους υγείας
µετά από ιατρική εξέταση ή στην περίπτωση συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος. Ο
ενδιαφερόµενος υποβάλει στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου
κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 61
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
58
59
60
61

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 της υ.α.64720/6117/2018 (Β’ 4158)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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• 62
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 63
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα
της κ.υ.α.18623/2372/2008 (Β’1697).
ε) Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, η µία (1) από
αυτές προσκοµίζεται στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους
ιατρούς που διενεργούν την εξέταση. 64
στ) ∆ύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και
φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα III του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα προαναφερόµενα
πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρµόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός
εξαµήνου από την έκδοσή τους. 65
ζ) Έγγραφο ή Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα του ενδιαφεροµένου περί υποβολής
αιτήµατος για συνταξιοδότηση, µόνο στην περίπτωση περιορισµού κατηγοριών λόγω
συνταξιοδότησης.
η) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης επικυρωµένη από τον αντίστοιχο
ασφαλιστικό φορέα.
θ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
2. Η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις,
χορηγεί νέα άδεια οδήγησης, µε όποιες από τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, και ΒΕ
κατέχει ο ενδιαφερόµενος. Στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης καταχωρίζεται ο κωδικός
αριθµός 116.1 ή 116.2.
3. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, µετά την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης ο
ενδιαφερόµενος καταθέτει στον Ασφαλιστικό του Φορέα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο
αυτής. Η επικύρωση αυτή γίνεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία που χορήγησε την εν
λόγω άδεια οδήγησης. Η άδεια οδήγησης που έχει κατατεθεί σε Ασφαλιστικό Φορέα για
χορήγηση σύνταξης επιστρέφεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
µε µέριµνα του Ασφαλιστικού Φορέα.
Άρθρο 13
Επαναχορήγηση κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν
1. Μία ή περισσότερες κατηγορίες άδειας οδήγησης που κατείχε ο ενδιαφερόµενος πριν τον
περιορισµό τους, δύνανται να επαναχορηγηθούν, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση.
Ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου
κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά :
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 66
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
62
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65
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∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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• 67
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 68
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα
της κ.υ.α.18623/2372/2008 (Β’1697).
ε) Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, η µία (1) από
αυτές προσκοµίζεται στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους
ιατρούς που διενεργούν την εξέταση. 69
στ) ∆ύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και
φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα III του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα προαναφερόµενα
πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρµόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός
εξαµήνου από την έκδοσή τους. 70
ζ) Έγγραφο ή Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα του ενδιαφεροµένου περί της
διακοπής συνταξιοδότησης ή µη συνταξιοδότησης, εάν ο περιορισµός έγινε για το λόγο
αυτό.
η) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης.
θ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
ι) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για τις δαπάνες της ανανέωσης άδειας
οδήγησης οποιαδήποτε κατηγορίας (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
ια) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, 71
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
Τα δικαιολογητικά (ι) και (ια) απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει λήξει η
διοικητική ισχύς των κατηγοριών, των οποίων αιτείται η επαναχορήγηση.
2. Η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις,
επαναχορηγεί νέα άδεια οδήγησης, µε τις αιτηθείσες κατηγορίες.
Άρθρο 14
Άρση του κωδικού 114
1. Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας D που χορηγήθηκε µε κωδικό 114, µπορεί να
αιτηθεί την άρση του περιορισµού και τη διαγραφή του κωδικού αριθµού 114, είτε µε την
απόκτηση ΠΕΙ αρχικής επιµόρφωσης, είτε µε υπηρεσία οδηγού αυτοκινήτου των
κατηγοριών C1, C1Ε, C, CE, D1, D1Ε, D, DE τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών
(διακεκοµµένους ή συνεχόµενους) και την πραγµατοποίηση εκατόν είκοσι (120)
ηµεροµισθίων.
2. Στην περίπτωση που ο κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας D µε κωδικό 114, αιτείται
την άρση αυτού µε την απόκτηση ΠΕΙ αρχικής επιµόρφωσης ακολουθείται η διαδικασία
που προβλέπεται στο π.δ.74/2008 (Α΄112) όπως ισχύει.
3. Στην περίπτωση που ο κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας D µε κωδικό 114, αιτείται
την άρση αυτού λόγω πραγµατοποίησης εκατόν είκοσι (120) ηµεροµισθίων όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 1, υποβάλει στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
του τόπου κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3
του ν.2690/1999, µε την οποία δηλώνει:
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∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
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• Ότι έχει τη συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, 72
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
• 73
• 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 καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σηµείο 14α, του
εντύπου της Άδειας Οδήγησης. 74
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή
ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2
του παρόντος.
γ) Οποιουδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δικαιολογητικά από το οποίο αποδεικνύεται
η απαιτούµενη προϋπηρεσία ή υπηρεσία, για οδηγό:
δα) Ιδιωτικής επιχείρησης ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α., από οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο
του Ι.Κ.Α. και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του εργοδότη ή των εργοδοτών, από
την οποία να προκύπτει η απασχόλησή του ενδιαφερόµενου ως οδηγού, οι µήνες και τα
αντίστοιχα ηµεροµίσθια, καθώς και η κατηγορία του οχήµατος που οδηγούσε.
δβ) Ο οποίος οδηγούσε το δικό του όχηµα (ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης), υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/1986, που υπογράφει ο ίδιος. Μαζί µε την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος που οδηγούσε, από
την οποία προκύπτει η ιδιοκτησία του για όσους µήνες δηλώνει ότι το οδηγούσε. Αν το
όχηµα είναι µισθωµένο ή φέρει άδεια δοκιµαστικής κυκλοφορίας, προσκοµίζονται
επιπλέον συµφωνητικό µίσθωσης ή βιβλιάρια µεταβολών και τιµολόγια αγοράς,
αντίστοιχα, για την απόδειξη της χρήσης του οχήµατος από τον ίδιο.
δγ) ∆ηµοσίου ή ∆ήµου ή Ν.Π.∆.∆. ή Επιχείρησης ή Οργανισµού του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, από σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας του ενδιαφεροµένου.
δδ) Ιερείς ή µοναχούς, οι οποίοι οδηγούν οχήµατα της Εκκλησίας ή Ιερών Μονών, από
σχετική βεβαίωση του επικεφαλής της αρµόδιας εκκλησιαστικής αρχής ή του ή της
επικεφαλής της Ιεράς Μονής στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόµενος. Μαζί µε την υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος που
οδηγούσε, από την οποία προκύπτει ο ιδιοκτήτης του.
δε) Πολιτικό ή στρατεύσιµο προσωπικό που πραγµατοποίησε την προϋπηρεσία ή την
υπηρεσία του στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις, από σχετική βεβαίωση του διοικητή της
µονάδας του ενδιαφεροµένου.
δστ) Ο οποίος πραγµατοποίησε την προϋπηρεσία ή την υπηρεσία του στην αλλοδαπή,
από σχετική βεβαίωση του εργοδότη του, θεωρηµένη από το εκεί ελληνικό προξενείο, για
το γνήσιο του περιεχοµένου, καθώς και µετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή
από δικηγόρο µε µέριµνα του ενδιαφερόµενου.
ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα
της κ.υ.α.18623/2372/2008 (Β’1697).
στ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
ζ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης.
η) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).
4. Η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις,
αίρει τον κωδικό 114 και χορηγεί νέα άδεια οδήγησης.
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Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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ΑΡΘΡΟ 15
Συµπλήρωση εντύπου άδειας οδήγησης
1. Το έντυπο και οι ενδείξεις της άδειας οδήγησης είναι αυτές που ορίζονται στα
Παραρτήµατα Ι και III, του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Τα στοιχεία του κατόχου της άδειας οδήγησης λαµβάνονται από τα δικαιολογητικά των
παραγράφων 1β ή 1γ του άρθρου 2 κατά περίπτωση.
Αν ο ενδιαφερόµενος είναι αλλοδαπός υπήκοος και κανένα από τα παραπάνω έγγραφα
δεν αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία στην ελληνική γλώσσα, τα στοιχεία αυτά,
αναγράφονται στην άδεια οδήγησης όπως ακριβώς περιέχονται στα δικαιολογητικά της
παραγράφου 1γ του άρθρου 2.
ΑΡΘΡΟ 16
Χορήγηση νέου εντύπου άδειας οδήγησης
1. Σε κάθε µεταβολή άδειας οδήγησης χορηγείται στον ενδιαφερόµενο νέο έντυπο άδειας
οδήγησης. Το προηγούµενο έντυπο κατατίθεται, ακυρώνεται και τίθεται στον οικείο
φάκελο.
2. Σε κάθε περίπτωση κατάθεσης ελληνικής άδειας οδήγησης προς ακύρωση, αυτή
ακυρώνεται ως εξής:
α) Παλαιού τύπου άδειες (χάρτινες): Τίθεται σφραγίδα µε την ένδειξη «ΑΚΥΡΗ».
β) Άδεια οδήγησης του Παραρτήµατος Ι του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει: Με
διατρητικό, ανοίγεται µια οπή στο µέσο περίπου της άδειας και µια οπή στο κάτω µέρος
της φωτογραφίας.
ΑΡΘΡΟ 17
Παραλαβή εντύπου άδειας οδήγησης
1. Ο ενδιαφερόµενος παραλαµβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από τη ∆ιεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το ΚΕΠ στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση.
Η άδεια οδήγησης παραδίδεται, µε υπογραφή, στον κάτοχό της, ο οποίος πρέπει να είναι
εφοδιασµένος µε το δελτίο της αστυνοµικής του ταυτότητας ή µε το ισχύον διαβατήριό του
ή µε το ατοµικό βιβλιάριο υγείας του, καθώς και σε πρόσωπο εφοδιασµένο µε
οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγραφο όπως, εξουσιοδότηση θεωρηµένη νόµιµα για το
γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο.
2. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι έλληνας υπήκοος απαιτείται επιπλέον η επίδειξη ισχύοντος
ή επικυρωµένου φωτοαντίγραφου δηµοσίου εγγράφου, που να πιστοποιεί την κανονική
διαµονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια ∆ιαµονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη
Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιµης ∆ιαµονής Πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε., η
Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας ∆ιαµονής Τύπου
Α, το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς.
Αν ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του µαθητή,
τότε, αντί του παραπάνω δηµοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης
βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου που φοιτά, που να βεβαιώνει τη σπουδαστική ή
µαθητική ιδιότητα.
3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι ήδη κάτοχος οποιασδήποτε άδειας οδήγησης,
την παραδίδει υποχρεωτικά κατά την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης. Η ελληνική
άδεια οδήγησης ακυρώνεται και φυλάσσεται στον φάκελο του υποψηφίου ενώ η ξένη άδεια
οδήγησης, είτε προέρχεται από χώρα της Ε.Ε. είτε εκτός, αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή
της χώρας έκδοσης της µε σχετική ενηµέρωση. 75
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Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
24

1.

2.

3.

4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 18
Γενικές ρυθµίσεις
Οι υποψήφιοι οδηγοί, προκειµένου να λάβουν µέρος στην θεωρητική εξέταση και στην
δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς, που διενεργούνται από τις αρµόδιες
∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, υποχρεούνται να έχουν πραγµατοποιήσει
προηγουµένως τον ελάχιστο αριθµό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
Προϋπόθεση για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και
εξέτασης υποψηφίων οδηγών είναι ο εφοδιασµός τους µε το αντίστοιχο ∆.Ε.Ε.. Όποιος
εκπαιδεύεται χωρίς να έχει προηγουµένως εκδοθεί ∆.Ε.Ε. υπόκεινται στις κυρώσεις του
Άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
Η θεωρητική εκπαίδευση πραγµατοποιείται στα νόµιµα λειτουργούντα Κέντρα Θεωρητικής
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.). Η διάρκεια κάθε ώρας θεωρητικής
εκπαίδευσης καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας. Μετά από δύο (2)
συνεχόµενες ώρες διδασκαλίας ακολουθεί υποχρεωτικά διάλειµµα δεκαπέντε (15) λεπτών
της ώρας. Η θεωρητική εκπαίδευση κάθε υποψήφιου οδηγού δεν µπορεί να υπερβαίνει
ηµερησίως τον ανώτατο αριθµό ωρών που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 9
του π.δ.208/2002 (Α΄194), όπως ισχύει κάθε φορά. Στον παραπάνω αναφερόµενο
ηµερήσιο ανώτατο αριθµό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης συµπεριλαµβάνεται και
τουλάχιστον µία (1) εκπαιδευτική ώρα για τη χρήση του Μηχανογραφικού Συστήµατος
Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο.).
Η πρακτική εκπαίδευση πραγµατοποιείται µε ευθύνη των νοµίµως λειτουργουσών Σχολών
Οδηγών και υπό την παρουσία και ευθύνη Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών. Η διάρκεια
κάθε µαθήµατος πρακτικής εκπαίδευσης καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της
ώρας και αφορά αποκλειστικά και µόνο έναν υποψήφιο οδηγό. Η πρακτική εκπαίδευση
κάθε υποψήφιου οδηγού δεν µπορεί να υπερβαίνει ηµερησίως τον ανώτατο αριθµό ωρών
που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του π.δ.208/2002 (Α΄194), όπως
ισχύει κάθε φορά.
Η θεωρητική και η πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών πραγµατοποιείται
καθηµερινά από 07:00 π.µ. έως 12:00 µ.µ..

ΑΡΘΡΟ 19
Θεωρητική εκπαίδευση
1. Οποιοσδήποτε υποψήφιος οδηγός προσέρχεται στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Μεταφορών
και Επικοινωνιών, για συµµετοχή σε θεωρητική εξέταση υποχρεούται, προκειµένου να
συµµετάσχει σε αυτήν για πρώτη φορά, να έχει παρακολουθήσει τα παρακάτω ελάχιστα
µαθήµατα θεωρητικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση:
α) Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων (Κατηγορίες ΑΜ, Α1,
Α2, Α και Β)
Ερωτηµατολόγιο 1
Ελάχιστος Αριθµός Μαθηµάτων Είκοσι (20)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΟΜΒΟΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ – Ο∆ΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΗΡΑΓΓΕΣ
Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΕ ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΞΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
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•
•
•
•
•
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ

β) Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών (Κατηγορίες ΑΜ,
Α1, Α2 και Α)
Ερωτηµατολόγιο 2
Ελάχιστος Αριθµός Μαθηµάτων ∆έκα (10)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΝΑΒΑΤΗΣ
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ Ο∆ΗΓΕΙΤΑΙ
Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ
ΑΣΦΑΛΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΗ
Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Ο∆ΗΓΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ
Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ
(ΚΑΛΑΘΙ)
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

γ) Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών (Κατηγορία C1, C)
Ερωτηµατολόγιο 4
Ελάχιστος Αριθµός Μαθηµάτων ∆εκαπέντε (15)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΟΡΙΣΜΟΙ – ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΖΕΥΞΗ ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

δ) Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων (Κατηγορία D1, D)
Ερωτηµατολόγιο 5
Ελάχιστος Αριθµός Μαθηµάτων ∆εκαπέντε (15)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
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•
•
•
•
•
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΟΥ
Ο∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

2. Οι υποψήφιοι που αιτούνται να εξεταστούν µε τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του
Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο., εκτός των ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), οφείλουν να
παρακολουθήσουν δύο (2) επιπλέον µαθήµατα θεωρητικής εκπαίδευσης πέραν των
προβλεποµένων δέκα (10) µαθηµάτων για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α και πέντε (5)
πέραν των προβλεποµένων είκοσι (20) για την κατηγορία Β.
3. Για την αρχική χορήγηση µιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουµένως
να έχει εκδοθεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η παρακολούθηση των
µαθηµάτων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που αιτούνται να εξεταστούν µε τη βοήθεια προσωπικών
ακουστικών του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. οφείλουν να παρακολουθήσουν τριάντα εφτά (37)
µαθήµατα θεωρητικής εκπαίδευσης και συγκεκριµένα είκοσι πέντε (25) για τη Θεωρητική
Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και δώδεκα (12) για τη Θεωρητική
Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών.
4. Υποψήφιος ο οποίος εξετάστηκε επιτυχώς σε ερωτηµατολόγιο του άρθρου αυτού για τη
χορήγηση άδειας οδήγησης, δεν υπόκειται σε νέα θεωρητική εκπαίδευση για το ίδιο
ερωτηµατολόγιο σε περίπτωση επέκτασης σε άλλη κατηγορία.
5. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης µιας εκ των
κατηγοριών C1 ή C και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D, απαιτείται η
παρακολούθηση έξι (6) µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθµός θεωρητικών
µαθηµάτων απαιτείται και στην περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια
οδήγησης µιας εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C1 ή
C.
6. H εκπαίδευση στη χρήση του Μηχανογραφικού Συστήµατος Θεωρητικής Εξέτασης
Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο.), είναι τουλάχιστον µία (1) εκπαιδευτική ώρα, η οποία
δεν προσµετράται στον ελάχιστο αριθµό υποχρεωτικών µαθηµάτων κάθε κατηγορίας
άδειας οδήγησης. Η εκπαίδευση στη χρήση του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο., δεν είναι υποχρεωτική, αν
έχει ήδη διδαχτεί στον υποψήφιο στο πλαίσιο εκπαίδευσης για την απόκτηση άλλης
κατηγορίας άδειας οδήγησης.
7. Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών και στο πλαίσιο
των προβλεπόµενων ελάχιστων µαθηµάτων, η διδακτέα ύλη θα πρέπει να αναπτύσσεται
πλήρως και µε τη χρήση εποπτικών µέσων διδασκαλίας.
8. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης της κατηγορίας ΑΜ
και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Α1 ή Α2 ή Α, απαιτείται η παρακολούθηση δέκα
(10) µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών µοτοσικλετών εφόσον η
κατηγορία ΑΜ προέρχεται από ανταλλαγή ή µετατροπή ξένης άδειας οδήγησης µέσω
ισοδυναµίας. 76
9. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης µιας εκ των
κατηγοριών C1 ή D1 και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C ή D αντίστοιχα,
απαιτείται η παρακολούθηση δεκαπέντε (15) µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης
υποψηφίων οδηγών φορτηγών ή λεωφορείων εφόσον οι κατηγορίες αυτές προέρχονται
από ανταλλαγή ή µετατροπή ξένης άδειας οδήγησης µέσω ισοδυναµίας. 77
ΑΡΘΡΟ 20
Πρακτική Εκπαίδευση
1. Η έναρξη των µαθηµάτων της πρακτικής εκπαίδευσης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης,
που προϋποθέτει και θεωρητική εξέταση του Ερωτηµατολογίου 1 «Θεωρητική Εκπαίδευση
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων», πραγµατοποιείται µόνο µετά την περάτωση των
µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης του υποψηφίου οδηγού στο Ερωτηµατολόγιο αυτό.
2. Κάθε υποψήφιος οδηγός που προσέρχεται στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών, προκειµένου να συµµετέχει σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς,
76
77
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υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει τα πιο κάτω αναφερόµενα ελάχιστα µαθήµατα
πρακτικής εκπαίδευσης, σε αντίστοιχης κατηγορίας εκπαιδευτικό όχηµα, κατά περίπτωση:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α
14
Β
25
BE
7
C1 ή C
15
C1E ή CE
10
D1 ή D
15
D1E ή DE
10
3. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης µιας εκ των
κατηγοριών ΑΜ, Α1 και Α2, και αιτείται την επέκτασή της σε µια εκ των κατηγοριών Α1,
Α2, Α, κατά περίπτωση απαιτείται η παρακολούθηση επτά (7) µαθηµάτων πρακτικής
εκπαίδευσης.
4. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης µιας εκ των
κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β, απαιτείται η
παρακολούθηση δεκαοκτώ (18) µαθηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης.
5. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας Β και
αιτείται την επέκτασή της σε µιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, απαιτείται η
παρακολούθηση δώδεκα (12) µαθηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης.
6. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης µιας εκ των
κατηγοριών C1 ή D1 και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C ή D αντίστοιχα,
απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) µαθηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης.
7. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης µιας εκ των
κατηγοριών C1 ή C και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D, απαιτείται η
παρακολούθηση έξι (6) µαθηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθµός πρακτικών
µαθηµάτων απαιτείται και στην περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια
οδήγησης µιας εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C1 ή
C.
8. Όσοι κατέχουν άδεια οδήγησης οχήµατος µε περιορισµό - Κωδικός 78 (οδήγηση οχήµατος
χωρίς ποδόπληκτρο ή χειροµοχλό συµπλέκτη) και αιτούνται την άρση του κωδικού αυτού,
υποχρεούνται πριν από την δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς να υποστούν
πρακτική εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) µαθηµάτων σε εκπαιδευτικό όχηµα µε
ποδόπληκτρο ή χειροµοχλό συµπλέκτη.
9. Η πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών µε αναπηρίες, για τους οποίους απαιτούνται
ειδικά διασκευασµένα οχήµατα, δύναται κατ΄ εξαίρεση, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιµα
εκπαιδευτικά οχήµατα µε τις αντίστοιχες διασκευές, να διενεργείται µε τα οχήµατα των
ενδιαφεροµένων τα οποία έχουν διασκευαστεί κατάλληλα. Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται
µε την παρουσία εκπαιδευτή και το όχηµα φέρει τη διακριτική πινακίδα της Σχολής
Οδηγών και δεύτερα ποδόπληκτρα στη θέση του συνοδηγού.
Πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών µε αναπηρίες µπορεί να πραγµατοποιείται σε
διθέσιο όχηµα του υποψηφίου, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού οχήµατος
της αντίστοιχης κατηγορίας αλλά αυτό το διθέσιο όχηµα δεν χρησιµοποιείται για την
δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του υποψηφίου.
10. Κατά την πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, ο εκπαιδευτής µεριµνά για την
άρτια εκπαίδευσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των κανόνων ασφαλούς
οδήγησης, καθώς επίσης και τους παρέχει γνώσεις επί της τεχνικής του οχήµατος και της
συντήρησής του. Ο εκπαιδευτής έχει επίσης την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την
άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, η οποία τεκµαίρεται αυτοδίκαια µε τη δήλωση
συµµετοχής των υποψηφίων στην δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.
11. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να φορούν τον απαιτούµενο εξοπλισµό της παραγράφου 6 του Άρθρου 27
της παρούσας.
12. Όπου υφίστανται Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και δεν
λειτουργούν για την εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς, χρησιµοποιούνται για την
εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ΑΡΘΡΟ 21
Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών
Τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών της θεωρητικής εξέτασης, είναι υπάλληλοι δόκιµοι ή
µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υπηρεσιών της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, εφόσον έχουν
απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή ισότιµης σχολής και ορίζονται από τον οικείο
Περιφερειάρχη. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται πίνακας ετήσιας ισχύος µε τα στοιχεία των
εξεταστών – επιτηρητών.
Η θεωρητική εξέταση διενεργείται ενώπιον Επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο (2)
τουλάχιστον µέλη ανά αίθουσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 22 της παρούσας.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, όλων των
κατηγοριών αδειών οδήγησης, έχουν υπάλληλοι δόκιµοι, µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, εφόσον έχουν απολυτήριο
Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή ισότιµης σχολής, µε τις εξής, κατ΄ ελάχιστον,
προϋποθέσεις:
α) να είναι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά:
αα) στις οικείες Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα Μεταφορών &
Επικοινωνιών και ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ των Περιφερειών της χώρας.
αβ) στη Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
αγ) στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων, του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
β) να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτηµα IV του
π.δ.51/2012 (Α΄101).
Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής κατά τη δηµοσίευση της παρούσας στο
έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς µε βάση προϊσχύουσες διατάξεις
διατηρούν το δικαίωµα αυτό µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που δόθηκε, το οποίο
και δεν θίγεται από τις διατάξεις της παρούσας.
Σε κάθε Τµήµα ή ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας
κατανέµονται σε µηνιαία βάση και κατά το δυνατόν ισοµερώς το σύνολο των υπαλλήλων
που συµµετέχουν στις θεωρητικές εξετάσεις και στο έργο της δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς.
Σε κάθε Τµήµα ή ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας
υπολογίζεται κάθε έτος ο ελάχιστος αναγκαίος αριθµός εξεταστών µε βάση τα στοιχεία των
επιτροπών και του αριθµού των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς που
διενεργήθηκαν κατά το προηγούµενο έτος. Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Αττικής ο
ελάχιστος αναγκαίος αριθµός εξεταστών µπορεί να υπολογίζεται ανά Περιφερειακή
Ενότητα ή άξονα ∆ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή κάθε φορά
καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής. Αν ο αριθµός
αυτών των υπαλλήλων είναι µικρότερος από τον ελάχιστο αναγκαίο αριθµό εξεταστών
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συµπλήρωση του ανωτέρω αριθµού υπάλληλοι των
λοιπών υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των κλάδων ΠΕ και ΤΕ µε την
προϋπόθεση πλήρωσης των ελάχιστων απαιτήσεων της περίπτωσης (β) της παραγράφου
2 του παρόντος.
Με ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη δεν χρησιµοποιούνται σε καµία περίπτωση ως
εξεταστές υπάλληλοι που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρονται
στο παρόν.
Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών γίνεται από επιτροπή
που συγκροτείται από δύο υπαλλήλους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 4 του
παρόντος, εκ των οποίων ο ένας χαρακτηρίζεται ως Εξεταστής Α και ο άλλος ως
Εξεταστής Β, σύµφωνα µε τα εξής, κατά προτεραιότητα, κριτήρια:
α) Κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε)
β) Βαθµός (Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ)
γ) Ηµεροµηνία έναρξης συµµετοχής στο έργο της δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς
Σε περίπτωση υπαλλήλων, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, στον ίδιο βαθµό και έχουν
την ίδια ηµεροµηνία έναρξης συµµετοχής στο έργο της δοκιµασίας προσόντων και
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συµπεριφοράς, για την κατάταξη τους λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία απόκτησης άδειας
οδήγησης της κατηγορίας Β.
Από 1 Ιανουαρίου 2016, για τη διενέργεια δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς ο
Εξεταστής Α πρέπει να είναι υποχρεωτικά υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Σε
περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µπορούν να
χρησιµοποιούνται ως Εξεταστές Α και υπάλληλοι Κατηγορίας ∆Ε.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, καταρτίζεται ενιαίος πίνακας ενεργών εξεταστών
δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας και της υ.α.4268/543/2014 (Β΄770) «Πληροφορικό σύστηµα συγκρότησης
των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών» όπως ισχύει. 78
Στις ∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών που δεν
εφαρµόζεται το «Πληροφορικό σύστηµα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών
εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών» η κατάταξη των υπαλλήλων στον ενιαίο
πίνακα εξεταστών γίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια, ενώ η επιλογή των
εξεταστών των πρωτοβάθµιων επιτροπών της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς
γίνεται κάθε φορά, µε κλήρωση, ενώπιον τριµελούς επιτροπής, που ορίζεται µε απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεών ή
των Τµηµάτων Μεταφορών & Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που ο αριθµός των
προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεών ή των Τµηµάτων Μεταφορών & Επικοινωνιών δεν
επαρκεί για τη συµπλήρωση της ανωτέρω επιτροπής, αυτή συµπληρώνεται µε
προϊσταµένους άλλης Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Στις ∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών που δεν
εφαρµόζεται το ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Εξεταστών, εφαρµόζονται
οι ρυθµίσεις της υ.α.4268/543/2014 (Β΄770) για όλα τα θέµατα που θίγονται στην
απόφαση αυτή πλην αυτών που αφορούν στη λειτουργία του ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος Επιλογής Εξεταστών. 79
7. Μέλη των δευτεροβάθµιων επιτροπών δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς
ορίζονται υπάλληλοι της παραγράφου 2 του παρόντος, της κατηγορίας ΠΕ και ελλείψει
αυτών ΤΕ που είναι προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων ή ∆ιευθύνσεων του ΥΠΥΜΕ∆Ι και
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ελλείψει αυτών ΤΕ που είναι Προϊστάµενοι Γενικών
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων Μεταφορών & Επικοινωνιών και ∆ηµοσίων
Κ.Τ.Ε.Ο. των Περιφερειών της χώρας. Σε περίπτωση που ο αριθµός των υπαλλήλων
αυτών δεν επαρκεί, ορίζονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ από τους
χαρακτηρισµένους ως Εξεταστές Α των πρωτοβαθµίων επιτροπών, η επιλογή των οποίων
γίνεται κατά προτεραιότητα βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 6 του παρόντος.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, στην αρχή κάθε έτους γίνεται ο ορισµός των
εξεταστών της δευτεροβάθµιας εξέτασης. Οι δευτεροβάθµιες επιτροπές συγκροτούνται
υποχρεωτικά σε όλες τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας. Ο αριθµός των διαθέσιµων εξεταστών της δευτεροβάθµιας
επιτροπής σε κάθε υπηρεσία, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των δύο (2).
Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης δευτεροβάθµιας επιτροπής από ∆ιεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ορίζονται ως µέλη
αυτής υπάλληλοι άλλης Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας.
Στις δευτεροβάθµιες επιτροπές ανατίθεται το έργο:
• της επανεξέτασης υποψηφίων οδηγών που απορρίπτονται κατά τη πρωτοβάθµια
εξέταση, εφόσον αυτοί το επιθυµούν,
• της επανεξέτασης οδηγών που τους αφαιρείται η άδεια οδήγησης, σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. υ.α.21504/2601/2007 (Β΄623) περί ΣΕΣΟ, όπως ισχύει κάθε φορά,
• της εξέτασης οδηγών που τους αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ΚΟΚ όπως ισχύει κάθε φορά.
8. Οι υπάλληλοι µετέχοντες στο βοηθητικό έργο εξέτασης υποψηφίων οδηγών, όπως αυτό
περιγράφεται παρακάτω στη παράγραφο 9, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) να είναι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά:
αα) στις οικείες Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα Μεταφορών &
Επικοινωνιών και ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ των Περιφερειών της χώρας.
αβ) στη Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
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Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της υ.α.76568/11972/2015 (Β’ 81)
Προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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αγ) στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων, του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
β) να είναι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής κατά τη δηµοσίευση της
παρούσας στο βοηθητικό έργο εξέτασης υποψηφίων οδηγών µε βάση προϊσχύουσες
διατάξεις.
γ) να µην συµµετέχουν στις επιτροπές δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς
υποψηφίων οδηγών.
Από τη δηµοσίευση της παρούσας, ανά Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειών της χώρας, µπορούν να απασχολούνται στο βοηθητικό έργο εξέτασης
υποψηφίων οδηγών, υπάλληλοι σε ποσοστό µέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) των
υπαλλήλων εξεταστών που συµµετέχουν στη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς. Για
τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο έργο αυτό στο Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, το παραπάνω αναφερόµενο ποσοστό εφαρµόζεται επί του
συνόλου των υπαλλήλων εξεταστών του Υπουργείου.80 Υπάλληλοι οι οποίοι κατά τη
δηµοσίευση της παρούσας συµµετέχουν στο βοηθητικό έργο εξέτασης υποψηφίων
οδηγών, συνεχίζουν να συµµετέχουν σε αυτό ανεξάρτητα της τήρησης του
προαναφερόµενου ποσοστού.
9. Βοηθητικό έργο εξέτασης υποψηφίων οδηγών θεωρείται η υποβοήθηση των υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και των Υπηρεσιών Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας στη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης, των
υποψηφίων οδηγών καθώς και στην έκδοση αδειών οδήγησης και την επεξεργασία των
σχετικών στοιχείων. Το έργο αυτό διεξάγεται εκτός ωραρίου των υπάλληλων και
αναλυτικότερα συνίσταται στην παροχή εργασίας:
α) Για την χρήση του Η/Υ της διεκπεραίωσης του µηχανογραφικού προγράµµατος
διαχείρισης των επιτροπών εξετάσεων.
β) Για την έκδοση αδειών οδήγησης (όπως, ταξινόµηση φακέλων, αρχειοθέτηση
εγγράφων).
γ) Για τη µηχανογραφική υποστήριξη του σχετικού έργου (όπως, ταξινόµηση των
απογραφικών αδειών οδήγησης, εισαγωγή σχετικών στοιχείων των αδειών αυτών σε Η/Υ).
δ) 81 Για τη µελέτη και επεξεργασία των παραπάνω αποτελεσµάτων και λοιπών θεµάτων
που έχουν σχέση µε τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και την εξαγωγή στατιστικών
στοιχείων που αφορούν την ποιότητα των εξετάσεων και της εκπαίδευσης των υποψηφίων
οδηγών.
ε) Για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών, που αφορούν ελληνικές άδειες οδήγησης
που επιστρέφονται από χώρες της Ε.Ε. ή ζητούνται πληροφορίες για την γνησιότητά τους
ή για τη σύνταξη και διεκπεραίωση αλληλογραφίας µε χώρες της Ε.Ε., αναφορικά µε
συγκεκριµένες άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές.
στ) Για τη διεκπεραίωση θεµάτων που αφορούν τις οικονοµικές υπηρεσίες (όπως,
εξεταστών υποψηφίων οδηγών και βοηθητικού έργου, σύνταξη καταστάσεων, ενταλµάτων
πληρωµών).
ζ) Για την φύλαξη και τον καθαρισµό των κτιρίων, γραφείων, αιθουσών και λοιπών χώρων,
που σχετίζονται µε την παροχή του βοηθητικού έργου.
η) Για την επεξεργασία στοιχείων αδειών οδήγησης και λοιπών θεµάτων που ανακύπτουν
κατά την ελεγκτική διαδικασία του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και έχουν σχέση µε τις εξετάσεις υποψηφίων
οδηγών.
θ) Για τον έλεγχο λειτουργίας των Σχολών Οδηγών, των Κέντρων Θεωρητικής
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) και των Σχολών/Κέντρων Π.Ε.Ι..
10. Υπάλληλος, ο οποίος απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από την Υπηρεσία του, δεν έχει
δικαίωµα συµµετοχής στο έργο του παρόντος κατά το διάστηµα της απουσίας του.
11. Υπάλληλος εξεταστής δεν συµµετέχει σε επιτροπή εξέτασης προσόντων και
συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, στην οποία εξετάζεται σύζυγος ή συγγενής του µέχρι
και Γ΄ βαθµού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και στην περίπτωση που υπάλληλος εξεταστής
είναι σύζυγός ή έχει βαθµό συγγένειας µέχρι Γ΄ βαθµού µε παριστάµενο εκπαιδευτή,
ιδιοκτήτη, µέτοχο, εταίρο, ή εργαζόµενο Σχολής Οδηγών στην οποία εκπαιδεύτηκε ο προς
εξέταση υποψήφιος οδηγός. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ένα από τα παραπάνω
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Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
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κωλύµατα η εξέταση δεν πραγµατοποιείται και ο υποψήφιος προγραµµατίζεται στο
συντοµότερο δυνατό χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 22
Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών
1. Για την απόκτηση άδειας οδήγησης οποιαδήποτε κατηγορίας, ο υποψήφιος υποβάλλεται
σε θεωρητική εξέταση για να διαπιστωθεί ότι έχει την απαιτούµενη γνώση των θεµάτων
που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς
και των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.
2. Ο προγραµµατισµός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, αφού προσκοµισθεί το ∆ελτίο Εκπαίδευσης
Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το νόµιµο εκπρόσωπο του και
απoδειχθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο η καταβολή του προβλεπόµενου ποσού για τη
θεωρητική εξέταση όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI. Το ποσό αυτό
καταβάλλεται για κάθε προγραµµατισµό θεωρητικής εξέτασης ανεξάρτητα από τη
συµµετοχή του υποψηφίου οδηγού σε αυτή. Στην περίπτωση ταυτόχρονης εξέτασης για τα
Ερωτηµατολόγια 1 και 2 απαιτείται η καταβολή του παραπάνω ποσού µία φορά.
Ο προγραµµατισµός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται εφόσον ο υποψήφιος έχει
ολοκληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόµενες ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης για την
αιτούµενη κατηγορία άδειας οδήγησης και υποβληθεί βεβαίωση του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που
αφορά στις πραγµατοποιηθείσες ώρες θεωρητικών µαθηµάτων. Η βεβαίωση αυτή
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ∆ιευθυντή Σπουδών του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και
διατηρείται στο φάκελο του υποψηφίου. Συγκεκριµένα στη βεβαίωση αναγράφεται
αναλυτική κατάσταση της θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούµενη κατηγορία άδειας
οδήγησης για το σύνολο µαθηµάτων ως εξής:
α) Η ηµεροµηνία και ώρα ή ώρες συνεχόµενης εκπαίδευσης,
β) Το περιεχόµενο εκπαίδευσης
γ) Το ονοµατεπώνυµο του εκπαιδευτή και η σχέση εργασίας µε το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο..
δ) Το σύνολο των θεωρητικών µαθηµάτων.
Η θεωρητική εξέταση πραγµατοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
που προσκοµίζεται το ∆.Ε.Ε. για προγραµµατισµό στην αρµόδια Υπηρεσία. Με
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη δύναται η θεωρητική εξέταση να
πραγµατοποιείται και πέρα των δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεση του ∆.Ε.Ε. για
προγραµµατισµό. 82
3. Σε θεωρητική εξέταση υποβάλλονται όσοι αιτούνται για πρώτη φορά άδεια οδήγησης
κατηγορίας:
α) ΑΜ, Α1, Α2, Α ή Β, στο Ερωτηµατολόγιο 1 (Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων), σε τριάντα (30) ερωτήσεις.
β) ΑΜ, Α1, Α2 ή Α, στο Ερωτηµατολόγιο 2 (Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών
Μοτοσικλετών), σε δέκα (10) ερωτήσεις.
γ) C1 ή C, στο Ερωτηµατολόγιο 4 (Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών
Φορτηγών), σε δέκα (10) ερωτήσεις.
δ) D1 ή D, στο Ερωτηµατολόγιο 5 (Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών
Λεωφορείων), σε δέκα (10) ερωτήσεις.
Στο εξεταστικό σύστηµα τα ερωτηµατολόγια 1, 2, 4 και 5 διατίθενται πέραν της ελληνικής
γλώσσας, στην αγγλική, αλβανική και ρώσικη. Επίσης, διατίθενται στην ελληνική µε χρήση
ακουστικών µε ήχο.
Στη θεωρητική εξέταση, ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε, αν απαντήσει σωστά σε όλες
τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ή σηµειώσει το πολύ µία λανθασµένη απάντηση σε
αυτό.
Όσοι υποψήφιοι επιτυγχάνουν σε οποιοδήποτε ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1, 2, 4 ή 5, κατά
περίπτωση, κατοχυρώνουν το αποτέλεσµα και επανεξετάζονται στο ερωτηµατολόγιο που
απέτυχαν µέχρι τη λήξη του ∆.Ε.Ε..
Υποψήφιος ο οποίος εξετάστηκε επιτυχώς σε ερωτηµατολόγιο του άρθρου αυτού για τη
χορήγηση άδειας οδήγησης, δεν υπόκειται σε νέα θεωρητική εξέταση για το ίδιο
ερωτηµατολόγιο σε περίπτωση επέκτασης σε άλλη κατηγορία.
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Υποψήφιος του οποίου έχει χορηγηθεί κατηγορία µε ανταλλαγή ή µετατροπή λόγω
ισοδυναµίας, σε περίπτωση επέκτασης των κατηγοριών της άδειας οδήγησης, υποχρεούται
σε θεωρητική εξέταση των Ερωτηµατολογίων 2 ή 4 ή 5 ανάλογα της κατηγορίας που
αιτείται. 83
4. Η θεωρητική εξέταση διεξάγεται σε ειδικό χώρο της Υπηρεσίας και διαρκεί τριανταπέντε
(35) λεπτά της ώρας για τη συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου 1 και δεκαπέντε (15)
λεπτά της ώρας για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων 2, 4 και 5. Η θεωρητική
εξέταση διενεργείται µε τη χρήση του Μηχανογραφικού Συστήµατος Θεωρητικής Εξέτασης
Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.), ενώπιον της επιτροπής που προβλέπεται στο
Άρθρο 21 και πραγµατοποιείται ως εξής:
α) Την ηµέρα των εξετάσεων, ο προϊστάµενος της οικείας υπηρεσίας ορίζει τουλάχιστον
δύο (2) υπαλλήλους, ως επιτροπή εξετάσεων. Σε περίπτωση που ορίζονται υπάλληλοι
άλλων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλην των υπηρετούντων στην οικεία
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο ορισµός και η ενηµέρωσή τους
πραγµατοποιείται κατά την αµέσως προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα µε ευθύνη του οικείου
Προϊσταµένου. Υπεύθυνος της αίθουσας ορίζεται ο µεγαλύτερος σε κατηγορία και βαθµό
και στην περίπτωση ισόβαθµων ο αρχαιότερος εξεταστής/επιτηρητής.
β) Ο υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό υπάλληλος εισάγει στον εξυπηρετητή του
συστήµατος (Server), τα στοιχεία των υποψηφίων που θα εξετασθούν. Κατά τον
προγραµµατισµό, λαµβάνεται µέριµνα για τη διάθεση ενός (1) επιπλέον Η/Υ ως
εφεδρικού. Οι πίνακες των προγραµµατισθέντων υποψηφίων αναρτώνται σε εµφανές
σηµείο έξω από την αίθουσα, κατά την ηµέρα των εξετάσεων, προκειµένου οι υποψήφιοι
να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων τους, πριν εισέλθουν στην αίθουσα. Πριν την
έναρξη της εξέτασης, οι υποψήφιοι υπογράφουν στις σχετικές συγκεντρωτικές
καταστάσεις. Οι καταστάσεις αυτές επισυνάπτονται στο συγκεντρωτικό πρακτικό εξέτασης
το οποίο φέρει την υπογραφή των εξεταστών.
γ) Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα των εξετάσεων, την ηµέρα και ώρα που
αναγράφεται στο ∆.Ε.Ε. και απευθύνεται στην επιτροπή των εξετάσεων µε το ∆.Ε.Ε. και
την ταυτότητά του ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής ή
το διαβατήριό του, ή και εφόσον είναι Έλληνας πολίτης την άδεια οδήγησης ή το ατοµικό
βιβλιάριο υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και καταλαµβάνει τη θέση του.
Ακολουθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας, βάσει των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου
όπως εµφανίζονται στην οθόνη, στο ∆.Ε.Ε. και των προαναφεροµένων εγγράφων. Σε
περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας διαπιστωθούν ήσσονος σηµασίας
διαφορές στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων (όπως αναγραµµατισµός ονόµατος)
αυτές διορθώνονται χειρόγραφα από την επιτροπή στο ∆.Ε.Ε. και στο πρακτικό που
εκτυπώνεται στο τέλος της εξέτασης.
Ο υπεύθυνος της αίθουσας µεριµνά για τη σωστή τακτοποίηση των υποψηφίων στις
θέσεις τους, ενηµερώνει τους εξεταζόµενους για τη διαδικασία της εξέτασης και τον τρόπο
απάντησης των ερωτήσεων. Ενηµερώνει τους υποψηφίους ότι κατά τη διάρκεια της
θεωρητικής εξέτασης απαγορεύεται:
γα) η χρήση οποιωνδήποτε βιβλίων και σηµειώσεων
γβ) η συνεργασία ή συνοµιλία µεταξύ τους
δγ) οποιαδήποτε παρέµβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
γε) η χρήση κινητών τηλεφώνων, ακουστικών ή οποιασδήποτε συσκευής επικοινωνίας
γστ) η χρήση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, όπως κοµπιούτερ χειρός
γζ) η αποµάκρυνσή των δύο (2) τελευταίων υποψηφίων από τη θέση εξέτασης τους για
οποιοδήποτε λόγο, πριν την ολοκλήρωση της θεωρητικής εξέτασης και του τελευταίου
υποψηφίου. 84
Κατόπιν ενεργοποιεί το σύστηµα. Στην οθόνη εµφανίζεται η εικόνα της ερώτησης µε τις
απαντήσεις. Μπροστά από κάθε υποψήφιο, εκτός από την οθόνη αφής υπάρχει εφεδρικά
και ένα ποντίκι.
Ο υποψήφιος αφού διαβάσει ή ακούσει την ερώτηση µε τις απαντήσεις επιλέγει τη σωστή
απάντηση. Αµέσως µετά εµφανίζεται αυτόµατα η επόµενη ερώτηση και επαναλαµβάνεται
η ίδια διαδικασία. Το σύστηµα επιτρέπει στον εξεταζόµενο να προχωρήσει στην επόµενη
ερώτηση. Αφού φτάσει ο εξεταζόµενος στην τελευταία ερώτηση, το σύστηµα επιστρέφει
83
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αυτόµατα στην πρώτη µη απαντηµένη ερώτηση και συνεχίζει ο υποψήφιος κατά τον ίδιο
τρόπο µέχρι να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις ή να εξαντληθεί ο χρόνος που αντιστοιχεί
στην κατηγορία που εξετάζεται.
Για κάθε υποψήφιο το σύστηµα δηµιουργεί µε τυχαίο τρόπο ένα ερωτηµατολόγιο, µε τον
προβλεπόµενο αριθµό ερωτήσεων. Οι απαντήσεις της κάθε ερώτησης δεν έχει πάντα την
ίδια σειρά µε αυτή που εµφανίζεται στο ερωτηµατολόγιο των σχετικών εγχειριδίων.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξετάζεται και σε δεύτερη κατηγορία, οι ερωτήσεις της
δεύτερης εξέτασης εµφανίζονται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης. Οι
ερωτήσεις του δεύτερου ερωτηµατολογίου επιλέγονται και αυτές από το σύστηµα,
σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα τρόπο.
Για κάθε οµάδα εξεταζοµένων το σύστηµα εκτυπώνει, στο τέλος της διαδικασίας,
κατάσταση αποτελεσµάτων (πρακτικό εξέτασης) µε τα στοιχεία του υποψηφίου, τις
ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου στο οποίο εξετάστηκε, τις απαντήσεις που αυτός έδωσε,
την ορθότητα ή όχι αυτών, καθώς και το τελικό αποτέλεσµα της πραγµατοποιηθείσας
εξέτασης. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από την επιτροπή των εξετάσεων και
καταχωρείται στο φάκελο του υποψηφίου. Αντίγραφο του πρακτικού, οµοίως
υπογεγραµµένο, δίδεται και στον υποψήφιο εφόσον ζητηθεί.
Το σύστηµα εκδίδει επίσης συνολικό κατάλογο µε τα στοιχεία των εξετασθέντων και τα
τελικά αποτελέσµατα που καταχωρίζεται σε αρχείο της Υπηρεσίας.
δ) Η εξέταση πραγµατοποιείται εφόσον προσέρχονται τουλάχιστον δύο (2) υποψήφιοι. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο µοναδικός προσελθόν υποψήφιος µεταφέρεται υποχρεωτικά σε
άλλη εξεταστική επιτροπή.
ε) Η επιτροπή εξετάσεων αναγράφει στο ∆.Ε.Ε. του υποψηφίου το αποτέλεσµα της
εξέτασης «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ» και υπογράφει.
Όσοι απορρίπτονται σε θεωρητικές εξετάσεις, έχουν δικαίωµα επανεξέτασης µε την
παρέλευση επτά (7) ηµερών από την ηµέρα απόρριψής τους. Όσοι δεν προσέλθουν για
οποιονδήποτε λόγο στις θεωρητικές εξετάσεις την προγραµµατισµένη ηµέρα, έχουν
δικαίωµα εξέτασης µε την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ηµερών από αυτήν.
Όσοι απορρίπτονται σε θεωρητικές εξετάσεις πάνω από τέσσερις (4) φορές έχουν
δικαίωµα επανεξέτασης µε την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ηµερών. 85
Απουσία υποψηφίου οδηγού για λόγους υγείας, ατυχήµατος ή οποιονδήποτε άλλο
προσωπικό λόγο που καθιστά αδύνατη την παρουσία του, στην προγραµµατισµένη
θεωρητική εξέταση του υποψηφίου οδηγού δηλώνεται µε αίτησή του στην αρµόδια
υπηρεσία το αργότερο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα από την προγραµµατισµένη ηµέρα
θεωρητικής εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή, ο προγραµµατισµός γίνεται ανάλογα µε τη
διαθεσιµότητα προγραµµατισµού της οικείας υπηρεσίας το συντοµότερο δυνατόν και στο
∆.Ε.Ε. τίθεται σχετική εγγραφή στη στήλη του αποτελέσµατος «Αδυναµία εξέτασης. Αριθµ.
πρωτοκόλλου αίτησης/ηµεροµηνία» και δεν καταβάλλεται ξανά το προβλεπόµενο ποσό.
Κώλυµα υποψηφίου οδηγού για παρουσία του στη θεωρητική εξέταση την
προγραµµατισµένη ηµέρα δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση εισαγωγής του σε
νοσοκοµείο και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου.
Όταν µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η θεωρητική εξέταση αναβάλλεται για
λόγους ανωτέρας βίας (όπως παγετός, καύσωνας, απαγορευτικό απόπλου) για τον
προγραµµατισµό της θεωρητικής εξέτασης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του δεύτερου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραµµατισµένη ηµέρα για τη θεωρητική εξέταση
χωρίς τα απαραίτητα για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας δικαιολογητικά θεωρείται µη
προσελθών.
Υποψήφιος που καταλαµβάνεται να υποβοηθείται µε οποιοδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει
τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 4 του παρόντος, θεωρείται ότι απέτυχε,
έχει δικαίωµα επανεξέτασης µε την πάροδο χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών και τίθεται
σχετική σηµείωση επί του ∆.Ε.Ε.
Θεωρητικές εξετάσεις δύνανται να µην πραγµατοποιούνται για συγκεκριµένα διαστήµατα
του έτους (όπως, περίοδοι θέρους, εορτών), µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη.
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ΑΡΘΡΟ 23
Θεωρητική εξέταση αγραµµάτων, ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), κωφών
και όσων δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
Πέραν των προβλεποµένων στο Άρθρο 22 για τη θεωρητική εξέταση αγραµµάτων, ατόµων µε
µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), κωφών και όσων δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
εφαρµόζονται τα παρακάτω:
1. Αγράµµατοι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών,
υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση µε τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του
Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο., µε εκφώνηση των αντίστοιχων ερωτηµατολογίων. Ο διαθέσιµος χρόνος
καθορίζεται σε πενήντα (50) λεπτά της ώρας για τη συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου 1
και σε εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων 2, 4
και 5.
2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αγράµµατοι
θεωρούνται οι υποψήφιοι που καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, ταυτόχρονα µε την
αίτηση για αρχική έκδοση ∆ελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (∆.Ε.Ε.).
3. Υποψήφιοι που είναι κωφοί και αγράµµατοι εξετάζονται µε το χρόνο που προβλέπεται στη
διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος και µε την παρουσία διερµηνέα κωφών, ο
οποίος διαθέτει σχετική πιστοποίηση που επιδεικνύει στην επιτροπή εξετάσεων και
προσέρχεται µε φροντίδα του ενδιαφεροµένου. Ο διερµηνέας εξηγεί τα σχήµατα και το
κείµενο που εµφανίζεται στην οθόνη στη νοηµατική γλώσσα και ο υποψήφιος επιλέγει τη
σωστή απάντηση. 86
4. Υποψήφιοι που δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, δύνανται να εξετάζονται µέσω του
Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο., σε µία από τις ξένες γλώσσες που είναι διαθέσιµες. Όσοι δε γνωρίζουν
κάποια από τις διαθέσιµες ξένες γλώσσες του συστήµατος, δύνανται να εξετάζονται µε τη
διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος.
5. Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι παρουσιάζουν µαθησιακή
δυσκολία (δυσλεξία) πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος.
Ο υποψήφιος υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που
προβλέπονται και πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτοµο µε µαθησιακή
δυσκολία (όπως δυσλεξία), η οποία χορηγείται από Κρατικό Ίδρυµα ή Κρατικό
Νοσοκοµείο ή από εξειδικευµένο ψυχίατρο. 87
ΑΡΘΡΟ 24
∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών
1. Για τον έλεγχο της ικανότητας, την αξιολόγηση των προσόντων και συµπεριφοράς, τη
διάρκεια και τον τόπο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα
στο Παράρτηµα ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και οι
διαδικασίες που προβλέπονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας και
περιλαµβάνονται στο Τµήµα ΙΙΙ του ∆ελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (∆.Ε.Ε), «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
1» και «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2», υποψηφίου οδηγού.
2. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, καθώς και των
οδηγών που επιθυµούν την επέκταση της άδειάς οδήγησης τους σε άλλη κατηγορία ή
επανεξετάζονται για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται σε εκπαιδευτικό όχηµα της κατηγορίας για
την οποία ο εξεταζόµενος έχει ζητήσει την άδεια οδήγησης µε την υποχρεωτική παρουσία
εκπαιδευτή που έχει την κατάλληλη άδεια για τον σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής
εκπαίδευσης ή της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς η ευθύνη βαρύνει τον
εκπαιδευτή, χωρίς να αποκλείεται η συνυπαιτιότητα του υποψηφίου οδηγού.
3. Ο προγραµµατισµός της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς γίνεται από την οικεία ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού
προσκοµισθεί το ∆ελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) του υποψηφίου, από τον ίδιο ή
από το νόµιµο εκπρόσωπό του και απoδεικνύεται η καταβολή του προβλεπόµενου ποσού
για τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο
Παράρτηµα VI. Το ποσό αυτό καταβάλλεται για κάθε προγραµµατισµό δοκιµασίας
προσόντων και συµπεριφοράς ανεξάρτητα από τη συµµετοχή του υποψηφίου οδηγού. Ο
προγραµµατισµός της πρωτοβάθµιας δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς γίνεται
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4.

5.

6.
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εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και
υποβληθεί βεβαίωση της Σχολής Οδηγών που αφορά σε αυτές. Η βεβαίωση αυτή
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόµιµο εκπρόσωπο της Σχολής
Οδηγών και διατηρείται στο φάκελο του υποψηφίου. Συγκεκριµένα στη βεβαίωση
αναγράφεται, ότι ο υποψήφιος έχει τις αναγκαίες γνώσεις της αιτούµενης κατηγορίας και
επάρκεια οδήγησης για τη συµµετοχή του στις εξετάσεις. Επίσης στη βεβαίωση
καταγράφονται αναλυτικά τα παρακάτω:
α) Η ηµεροµηνία και ώρα ή ώρες συνεχόµενης εκπαίδευσης,
β) Ο εκπαιδευτής,
γ) Το σύνολο των πρακτικών µαθηµάτων.
δ) Αριθµός κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήµατος. 88
ε) Η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσής εφόσον απαιτείται. 89
Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για ταυτόχρονη χορήγηση δύο κατηγοριών
άδειας οδήγησης, ο υποψήφιος προγραµµατίζεται µε µειωµένες ώρες πρακτικής
εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο Άρθρο 20, εφόσον έχει επιτύχει σε δοκιµασία προσόντων
συµπεριφοράς µιας εκ των αιτούµενων κατηγοριών. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται
το σύνολο των ελάχιστων πρακτικών µαθηµάτων ανά κατηγορία.
Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την ηµεροµηνία που προσκοµίζεται το ∆.Ε.Ε. για προγραµµατισµό στην αρµόδια
Υπηρεσία. Με αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη δύναται η δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς να πραγµατοποιείται και πέρα των δεκαπέντε (15) ηµερών
από την κατάθεση του ∆.Ε.Ε. για προγραµµατισµό. 90
Όσοι απορρίπτονται κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς έχουν δικαίωµα
επανεξέτασης, µε την παρέλευση επτά (7) ηµερών από την ηµέρα απόρριψής τους.
Έχουν, επίσης, δικαίωµα να ζητήσουν από την επιτροπή, αµέσως µόλις τους ανακοινωθεί
το απορριπτικό αποτέλεσµα, την επανεξέτασή τους από δευτεροβάθµια επιτροπή, η οποία
πραγµατοποιείται εντός δύο (2), το πολύ, εργάσιµων ηµερών. Όσοι από τους υποψηφίους
απορρίπτονται από τη δευτεροβάθµια επιτροπή, έχουν δικαίωµα νέας εξέτασης από
πρωτοβάθµια επιτροπή µε την παρέλευση επτά (7) ηµερών από την ηµέρα απόρριψής
τους.
Υποψήφιοι που δεν εµφανίζονται, για οποιονδήποτε λόγο, ενώπιον της πρωτοβάθµιας ή
δευτεροβάθµιας εξεταστικής επιτροπής, την προγραµµατισµένη ηµέρα για τη δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς, έχουν δικαίωµα εξέτασης µε την παρέλευση τριάντα (30)
ηµερών από την ηµέρα αυτή.
Απουσία υποψηφίου οδηγού ή εκπαιδευτή για λόγους υγείας, ατυχήµατος ή οποιονδήποτε
άλλο προσωπικό λόγο που καθιστά αδύνατη την παρουσία τους, στην προγραµµατισµένη
δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του υποψηφίου δηλώνεται µε αίτησή του στην
αρµόδια υπηρεσία το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή
ο προγραµµατισµός γίνεται ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα προγραµµατισµού της οικείας
υπηρεσίας το συντοµότερο δυνατόν και στο ∆.Ε.Ε. τίθεται σχετική εγγραφή στη στήλη του
αποτελέσµατος «Αδυναµία εξέτασης. Αριθµ. πρωτοκόλλου αίτησης/ηµεροµηνία» και δεν
καταβάλλεται ξανά το προβλεπόµενο ποσό.
Κώλυµα υποψηφίου οδηγού ή εκπαιδευτή για παρουσία τους στη δοκιµασία προσόντων
και συµπεριφοράς την προγραµµατισµένη ηµέρα, δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση
εισαγωγής τους σε νοσοκοµείο. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Όταν µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς
αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας (όπως παγετός, καύσωνας, απαγορευτικό απόπλου)
για τον προγραµµατισµό για τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραµµατισµένη ηµέρα για τη δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς χωρίς τα απαραίτητα για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας
δικαιολογητικά ή χωρίς τα τυχόν απαραίτητα ιατρικά βοηθήµατα, όπως αυτά αναγράφονται
∆.Ε.Ε., δεν εξετάζεται και προγραµµατίζεται µε την παρέλευση δεκατεσσάρων (14)
ηµερών από αυτήν. Στη περίπτωση δε που υποψήφιος παρουσιάζεται την
Προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 2 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
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προγραµµατισµένη ηµέρα για τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς χωρίς τον
εκπαιδευτή του ή και το εκπαιδευτικό όχηµα θεωρείται µη προσελθών και
προγραµµατίζεται µε την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από αυτήν. 91
Σε περίπτωση που η επιτροπή έχει βάσιµες ενδείξεις για πιθανούς περιορισµούς για την
ικανότητα οδήγησης του υποψηφίου, παρά τη µη αναγραφή τους στο ∆.Ε.Ε., δεν
διενεργείται ή διακόπτεται η εξέταση και σηµειώνεται σχετική παρατήρηση στο ∆.Ε.Ε. και
στο πρακτικό εξέτασης. Η οικεία Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει τα αναγραφόµενα στο ∆.Ε.Ε.
και να προβεί στις απαραίτητες κατά περίπτωση ενέργειες.
8. ∆εν διενεργείται η εξέταση στην περίπτωση που ο παριστάµενος εκπαιδευτής υποψηφίων
οδηγών αποχωρήσει αδικαιολόγητα ή δηλώσει κώλυµα ή δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα
για την παράστασή του δικαιολογητικά, όπως άδεια οδήγησης, άδεια εκπαιδευτή ή
αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή ή ανανέωση άδειας άσκησης
επαγγέλµατος εκπαιδευτή, δελτίο τεχνικού ελέγχου ή δελτίο καταλληλότητας και
ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης για το εκπαιδευτικό όχηµα µε την
αναγραφή της ένδειξης «Εκπαιδευτικό» ή «Σχολή Οδηγών» ή «Σ.Ο.» ή οποιασδήποτε
άλλης ένδειξης που αποδεικνύει ότι το όχηµα έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό, τα οποία
πρέπει να είναι σε ισχύ, ή τα κατάλληλα εξαρτήµατα (όπως εγκεκριµένα κράνη κλειστού
τύπου, συσκευές επικοινωνίας, ενδεικτική λυχνία ή βοµβητή, πινακίδες, γιλέκα). Ο
προγραµµατισµός του υποψηφίου οδηγού γίνεται µε την παρέλευση δεκατεσσάρων (14)
ηµερών από αυτήν. 92
9. Στην περίπτωση βλάβης του οχήµατος συµπεριλαµβανοµένων και όσων εξαρτηµάτων το
καθιστούν εκπαιδευτικό (όπως συσκευές επικοινωνίας, ενδεικτική λυχνία ή βοµβητής,
σύστηµα κλιµατισµού), κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο Α εξεταστής αναγράφει στο
∆.Ε.Ε. «Άµεσος προγραµµατισµός λόγω βλάβης του οχήµατος» οπότε ο
προγραµµατισµός γίνεται, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα της οικείας υπηρεσίας, το
συντοµότερο δυνατό και µε την προσκόµιση νέου ισχύοντος δελτίου καταλληλότητας του
οχήµατος, εφόσον απαιτείται. Εφόσον απαιτείται επανέλεγχος, στην εµπρόσθια πλευρά
του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου ή του ∆ελτίου Καταλληλότητας τίθεται από τον πρώτο
εξεταστή η ένδειξη «Όχηµα ακατάλληλο για εξέταση λόγω ……………. Απαιτείται
επανέλεγχος». Η σηµείωση αυτή καθιστά το δελτίο άκυρο.
10. Υποψήφιος οδηγός εξετάζεται σε εκπαιδευτικό όχηµα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειροµοχλό
συµπλέκτη, εφόσον κατά την έκδοση του ∆.Ε.Ε, αναγράφεται στη θέση
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του Τµήµατος Ι η ένδειξη «Εξέταση µε όχηµα χωρίς ποδόπληκτρο ή
χειροµοχλό συµπλέκτη» ή ο «Κωδικός 78».
11. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίου οδηγού, όπως και η πρακτική
εκπαίδευσή του, γίνεται σε αστικές οδούς στις οποίες παρουσιάζονται βαθµοί δυσκολίας
και συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που συναντά κάθε οδηγός. Επίσης, εφόσον είναι
δυνατόν, χρησιµοποιούνται οδοί εκτός κατοικουµένων περιοχών, ταχείας κυκλοφορίας και
αυτοκινητόδροµοι. Είναι επίσης επιθυµητή η πρακτική εκπαίδευσή και η δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς υπό διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας κυκλοφορίας και
κατά τη διάρκεια της νύχτας. 93
12. Οι ειδικές δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά
στις Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών, εφόσον υφίστανται τέτοιες σε
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Κατ΄ εξαίρεση, µε απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη, οι ειδικές δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιούνται
υποχρεωτικά στις Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών, εφόσον
υφίσταται τέτοια στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς σε πίστα ξεκινά µε τις ειδικές δοκιµασίες οι
οποίες πραγµατοποιούνται από τον υποψήφιο χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και της
επιτροπής εντός του εκπαιδευτικού οχήµατος.
Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων για την αυτόµατη καταγραφή των
αποτελεσµάτων της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς του υποψηφίου.
13. Οι υποψήφιοι οδηγοί, κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς,
πρέπει να αντιλαµβάνονται τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις της επιτροπής. Εάν δεν είναι
δυνατή η επικοινωνία της επιτροπής µε τον υποψήφιο στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, η
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επιτροπή διακόπτει την εξέταση και σηµειώνει στο Τµήµα ΙΙ του ∆.Ε.Ε. και στο πρακτικό
εξέτασης «Απόρριψη λόγω αδυναµίας εξέτασης του υποψηφίου στην ελληνική γλώσσα».
14. Με αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δοκιµασίες προσόντων και
συµπεριφοράς δύνανται να µην πραγµατοποιούνται για συγκεκριµένα διαστήµατα του
έτους, όπως περίοδοι θέρους, εορτών.
Για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α η επιτροπή εξετάσεων δύναται να αποφασίζει τη µη
διενέργεια της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, εφόσον κρίνει ότι το οδόστρωµα
πραγµατοποίησης των ειδικών δοκιµασιών της Οµάδας Α δεν είναι ασφαλές τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή (όπως, λιµνάζοντα ύδατα, παγετός). Σηµειώνεται στο ∆.Ε.Ε.
ο λόγος µη πραγµατοποίησης της εξέτασης και ο υποψήφιος επαναπρογραµµατίζεται
άµεσα, χωρίς να απαιτείται εκ νέου προσκόµιση του προβλεπόµενου ποσού για τον
προγραµµατισµό της εξέτασης.
ΑΡΘΡΟ 25
∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς ατόµων µε αναπηρία
Πέραν των προβλεποµένων στο Άρθρο 24 της παρούσας για τη δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς ατόµων µε αναπηρία εφαρµόζονται τα παρακάτω:
1. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών µε αναπηρία, ή η
επανεξέταση ήδη κατόχων άδειας οδήγησης, για την οποία απαιτείται διασκευή του
οχήµατος, γίνεται από δύο (2) υπαλλήλους εξεταστές, της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών
και Επικοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο., εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι της κατηγορίας ΠΕ
ή ΤΕ και τεχνικού κλάδου/ειδικότητας. Η δοκιµασία γίνεται µε εκπαιδευτικό όχηµα που
φέρει την απαιτούµενη διασκευή ή µε διασκευασµένο όχηµα του υποψηφίου (όχι διθέσιο),
θεωρούµενο για τη συγκεκριµένη δοκιµασία ως εκπαιδευτικό, παρουσία εκπαιδευτή, το
οποίο φέρει τη διακριτική πινακίδα της σχολής οδηγών και δεύτερα ποδόπληκτρα στη
θέση του συνοδηγού.
Στο Πιστοποιητικό Υγείας ή στο πρακτικό του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Κέντρο
Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιµασίας Οδήγησης για οδηγούς µε αναπηρίες
«ΗΝΙΟΧΟΣ» αναγράφεται ότι ο υποψήφιος κρίνεται ικανός, σύµφωνα µε τις ελάχιστες
απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας, να οδηγεί
διασκευασµένο όχηµα, καθώς και το είδος των διασκευών και µε τη µορφή κωδικών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει. 94
2. Στην άδεια οδήγησης, καταχωρίζονται οι αναγκαίοι κωδικοί αριθµοί, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α’ 101), όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 26
∆ελτίο εκπαίδευσης εξέτασης (∆.Ε.Ε.) µε ενσωµατωµένο µνηµόνιο
1. Για τη θεωρητική εξέταση και τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίου
οδηγού χρησιµοποιείται το ∆ελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) µε ενσωµατωµένο
µνηµόνιο δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς. Το ∆.Ε.Ε. φέρει µαζί του ο
ενδιαφερόµενος υποχρεωτικά σε κάθε θεωρητική ή πρακτική εκπαίδευση και εξέταση και
είναι δύο (2) τύπων:
• Το Υπόδειγµα 1 για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α.
• Το Υπόδειγµα 2 για τις κατηγορίες Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
Το κάθε υπόδειγµα περιέχει τρία (3) Τµήµατα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ).
Στο Τµήµα Ι περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ενδιαφεροµένου.
Το Τµήµα ΙΙ συµπληρώνεται σε κάθε θεωρητική εξέταση και δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς.
Το Τµήµα ΙΙΙ, περιλαµβάνει µνηµόνιο όλων των δοκιµασιών προσόντων και
συµπεριφοράς.
Το ∆.Ε.Ε. έχει διαστάσεις 210 Χ 297 χιλιοστών (Α4), µε απόκλιση +/- πέντε τοις χιλίοις (+ 5
‰) και χρώµα λευκό (όχι γυαλιστερό), το πάχος του χαρτιού είναι τέτοιο, ώστε να µην είναι
εύκολο το τσάκισµά του και το βάρος του είναι 200 g/m2, µε επιτρεπόµενη απόκλιση +/πέντε τοις εκατό (+ 5 %).
2. Η συµπλήρωση του ∆.Ε.Ε. γίνεται από την οικεία ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών ως εξής:
Τµήµα Ι:
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Συµπληρώνονται τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου. Αν ο ενδιαφερόµενος έχει ιθαγένεια της
αλλοδαπής, τα στοιχεία του αναγράφονται όπως ακριβώς περιέχονται στο διαβατήριό του,
ή στην άδεια διαµονής ή παραµονής ή στο ισοδύναµο µε αυτά έγγραφο. Σε περίπτωση
οµογενούς τα στοιχεία λαµβάνονται από το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας οµογενούς µε
ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και πρώτη καταγραφή αυτή στην ελληνική γλώσσα.
Η µεταγραφή σε λατινικούς χαρακτήρες γίνεται αυτόµατα και, εάν απαιτείται, δύναται να
διορθωθεί σύµφωνα µε την λατινική γραφή που υπάρχει στο διαβατήριό του.
Η φωτογραφία τύπου διαβατηρίου στηρίζεται µε «πριτσίνια» και σφραγίζεται µε τη
σφραγίδα της υπηρεσίας.
Τµήµα ΙΙ :
Στην πρώτη στήλη του Τµήµατος ΙΙ που αφορά στη θεωρητική εξέταση, συµπληρώνεται η
ηµεροµηνία, η ώρα και η αίθουσα της εξέτασης, καθώς και το είδος της θεωρητικής
εξέτασης, ως εξής: «Ερωτ.1» για το «Ερωτηµατολόγιο 1», «Ερωτ. 2» για το
«Ερωτηµατολόγιο 2», «Ερωτ. 4» για το «Ερωτηµατολόγιο 4», ή «Ερωτ. 5» για το
«Ερωτηµατολόγιο 5». Ο αρµόδιος υπάλληλος υπογράφει στη δεύτερη κατακόρυφη στήλη
συµπληρώνοντας κάτω από την υπογραφή του το ονοµατεπώνυµό του, καθώς και τον
αριθµό του παραστατικού (∆ΟΥ ή e-παράβολο) για τον προγραµµατισµό της εξέτασης και
την ηµεροµηνία έκδοσής του.
Στην τρίτη κατακόρυφη στήλη αναγράφεται το αποτέλεσµα της θεωρητικής εξέτασης µε
την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ», ενώ στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη, τίθενται
τα ονοµατεπώνυµα και οι υπογραφές των εξεταστών της θεωρητικής εξέτασης.
Με την ίδια διαδικασία συµπληρώνονται οι τέσσερις πρώτες στήλες του Τµήµατος ΙΙ που
αφορά στην δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς. Στην πρώτη κατακόρυφη στήλη
τίθεται η ηµεροµηνία, η επιτροπή, και η ώρα προσέλευσης κατά την οποία
πραγµατοποιείται η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.
Όµοια, στη δεύτερη κατακόρυφη στήλη, τίθεται η υπογραφή του υπαλλήλου και το
ονοµατεπώνυµό του, καθώς και ο αριθµός του παραστατικού (∆ΟΥ ή e-παράβολο) για τον
προγραµµατισµό της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς και η ηµεροµηνία έκδοσής
του.
Στην τρίτη κατακόρυφη στήλη αναγράφεται το αποτέλεσµα της δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς µε την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ».
Στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη του ∆.Ε.Ε. τίθενται οι υπογραφές των εξεταστών και τα
ονοµατεπώνυµά τους. Η υπογραφή του Β εξεταστή στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη
πιστοποιεί ότι έγινε έλεγχος της νοµιµότητας του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού
οχήµατος, καθώς και της ταυτοπροσωπίας υποψηφίου.
Η πέµπτη κατακόρυφη στήλη συµπληρώνεται µόνο στη δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς, στην οποία τίθεται η σφραγίδα της Σχολής Οδηγών που ανήκει το όχηµα
και ο κωδικός της, ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος, το ονοµατεπώνυµο και η
υπογραφή του παριστάµενου εκπαιδευτή, καθώς και ο κωδικός του .
Τµήµα ΙΙΙ:
Στην πρώτη οριζόντια γραµµή συµπληρώνεται από το Β εξεταστή η ηµεροµηνία της
δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς.
Στη οριζόντια γραµµή µε την ένδειξη «ώρα έναρξης» συµπληρώνεται από το Β εξεταστή, η
ώρα έναρξης της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς ή της πορείας ειδικά για τις
κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α.
∆ίπλα σε κάθε δοκιµασία της ΟΜΑ∆ΑΣ Α, που πραγµατοποιείται επιτυχώς τίθεται το σήµα
«ν». Αν κάποια από τις δοκιµασίες της οµάδας αυτής δεν είναι επιτυχής, διακόπτεται η
εξέταση και ο υποψήφιος απορρίπτεται. ∆ίπλα από την δοκιµασία που απέτυχε τίθεται η
ένδειξη «ΑΠ».
Αν ο υποψήφιος υποπέσει σε οποιαδήποτε σφάλµα της ΟΜΑ∆ΑΣ Β, απορρίπτεται. ∆ίπλα
στο σφάλµα αυτό γράφεται η ένδειξη «ΑΠ».
Σε κάθε σφάλµα της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ, σηµειώνεται δίπλα το γράµµα «Σ» (Σφάλµα). Αν ο
υποψήφιος υποπέσει σε περισσότερα από τέσσερα, διαφορετικά σφάλµατα, διακόπτεται η
εξέταση και απορρίπτεται. Επίσης ο υποψήφιος απορρίπτεται αν υποπέσει δύο φορές στο
ίδιο σφάλµα «ΣΣ».
Στην οριζόντια γραµµή του µνηµονίου µε την ένδειξη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», ο Β
εξεταστής αναγράφει κατά περίπτωση την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ». Ο ίδιος
εξεταστής συµπληρώνει στην επόµενη γραµµή την ώρα λήξης της δοκιµασίας προσόντων
και συµπεριφοράς.
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Κάθε εξεταστής υπογράφει στην αντίστοιχη θέση του Τµήµατος ΙΙΙ του ∆.Ε.Ε. και θέτει το
ονοµατεπώνυµό του.
3. Αντικατάσταση του ∆.Ε.Ε, γίνεται όταν συµπληρωθούν όλες οι διαθέσιµες στήλες ή
γραµµές του. Στην περίπτωση αυτή, στο νέο ∆.Ε.Ε επισυνάπτεται το παλαιό, άλλως η
εξέταση δεν πραγµατοποιείται. Οι εξεταστές αναγράφουν «Η εξέταση δεν
πραγµατοποιήθηκε λόγω έλλειψης του παλαιού ∆.Ε.Ε.». Ο νέος προγραµµατισµός του
γίνεται µε την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών.
4. Αντικατάσταση του ∆.Ε.Ε., σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία, γίνεται και σε
περίπτωση που ο υποψήφιος, για οποιοδήποτε λόγο αιτείται αλλαγή σε άλλη κατηγορία
άδειας οδήγησης από αυτή για την οποία έχει εκδοθεί το αρχικό ∆.Ε.Ε, εφόσον
πληρούνται οι ίδιες ιατρικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή το νέο ∆.Ε.Ε είναι
ταυτάριθµο µε το προηγούµενο, το οποίο ακυρώνεται και επισυνάπτεται στο νέο. Η
ηµεροµηνία ισχύος της τριετίας του νέου ∆.Ε.Ε είναι αυτή του αρχικού.
5. Σε περίπτωση απώλειας του ∆.Ε.Ε χορηγείται νέο ταυτάριθµο, έπειτα από υποβολή
Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης περί της απώλειας. Στην περίπτωση αυτή, η θεωρητική
εξέταση ή η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του υποψηφίου, προγραµµατίζεται
µε την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης Υπεύθυνης δήλωσης. Στο ∆.Ε.Ε. αναγράφεται «Αντίγραφο λόγω απώλειας.
Προγραµµατισµός εξέτασης µετά από τριάντα (30) ηµέρες».
6. Ηµεροµηνία έκδοσης του ∆.Ε.Ε. είναι εκείνη της εκτύπωσης του, η οποία γίνεται το
αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης
και των δικαιολογητικών. 95 Το ∆.Ε.Ε παύει αυτοδικαίως να ισχύει µε την πάροδο τριετίας
από την ηµεροµηνία έκδοσής του. Παράταση της τριετούς χρονικής ισχύος του ∆.Ε.Ε.
απαγορεύεται. Άδεια οδήγησης εκδίδεται µόνο όταν η εξέταση προσόντων και
συµπεριφοράς πραγµατοποιείται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν την λήξη
ισχύος του ∆.Ε.Ε.. Υποψήφιος ο οποίος εντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία
έκδοσης του ∆.Ε.Ε., δεν ολοκληρώνει επιτυχώς τις σχετικές διαδικασίες εξέτασης,
υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και
υποχρεούται σε εκ νέου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση.
7. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη έκδοση δύο (2) ∆.Ε.Ε. για τη χορήγηση κατηγοριών άδειας
οδήγησης που διέπονται από τις ίδιες ελάχιστες ιατρικές προϋποθέσεις, µε τη χρήση των
ίδιων πιστοποιητικών υγείας συσχετισµένα µεταξύ τους. Η πρώτη χρονικά χορηγηθείσα
κατηγορία θεωρείται αρχική χορήγηση.
8. Επιτρέπεται η έκδοση ∆.Ε.Ε., χωρίς την κατάθεση νέων ιατρικών πιστοποιητικών υγείας,
εφόσον ο ενδιαφερόµενος κατέχει ήδη ισχύον ∆.Ε.Ε. για κατηγορία άδειας οδήγησης η
οποία διέπεται από τις ίδιες ελάχιστες ιατρικές προϋποθέσεις, µε την αντίστοιχη κατηγορία
άδειας οδήγησης που αιτείται. Στην περίπτωση αυτή, στο φάκελο του ενδιαφερόµενου
τηρείται αντίγραφο του ισχύοντος ∆.Ε.Ε. Το νέο ∆.Ε.Ε. ισχύει µέχρι τη συµπλήρωση
τριετίας από την έκδοση του αρχικού. Η πρώτη χρονικά χορηγηθείσα κατηγορία θεωρείται
αρχική χορήγηση.
9. Για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχήµατος χωρίς ποδόπληκτρο ή χειροµοχλό
συµπλέκτη, κατά την έκδοση του ∆.Ε.Ε, αναγράφεται υποχρεωτικά στη θέση
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του Τµήµατος Ι η ένδειξη «Εξέταση µε όχηµα χωρίς ποδόπληκτρο ή
χειροµοχλό συµπλέκτη» ή ο «Κωδικός 78».
10. Στις περιπτώσεις άρσης του περιορισµού «Κωδικός 78» ή επανεξέτασης κατόχου άδειας
οδήγησης όταν προβλέπεται από άλλες διατάξεις (όπως, επανεξέταση οδηγού λόγω
ΣΕΣΟ, επανεξέταση οδηγού που του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ΚΟΚ, ανανέωση κατηγοριών άδειας
οδήγησης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών), εκδίδεται
χειρόγραφο ∆.Ε.Ε. µέχρις ότου καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική έκδοσή του. 96
ΑΡΘΡΟ 27
∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α
1. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς περιλαµβάνει τις δοκιµασίες και τον έλεγχο
γνώσεων και ικανοτήτων, που αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙΙ του ∆.Ε.Ε. (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1). Οι
δοκιµασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.
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2. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του υποψηφίου αρχίζει από την ΟΜΑ∆Α Α
«Προετοιµασία οχήµατος, ειδικές δοκιµασίες» και συνεχίζεται µε τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ
«Πορεία». Οι δοκιµασίες της ΟΜΑ∆ΑΣ Α εκτελούνται µόνο µία φορά.
3. Οι δοκιµασίες της ΟΜΑ∆ΑΣ Α γίνονται µέσα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους που
ανήκουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή στον οικείο ∆ήµο, ή σε άλλο δηµόσιο φορέα
ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και παραχωρούνται ως προς τη χρήση τους στην
αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας
είτε άλλης όµορης Περιφερειακής Ενότητας της ίδιας Περιφέρειας.
Οι παραπάνω δοκιµασίες δύνανται να διενεργούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικού
συστήµατος αυτόµατης εξαγωγής και καταγραφής του αποτελέσµατος της εξέτασης.
4. Η διαδικασία εξέτασης διακόπτεται και ο υποψήφιος απορρίπτεται αν:
• αποτύχει σε µία (1) ειδική δοκιµασία της ΟΜΑ∆ΑΣ Α ή
• υποπέσει σε ένα (1) σφάλµα της ΟΜΑ∆ΑΣ Β ή
• υποπέσει σε πέντε (5) σφάλµατα «Σ» της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ ή
• υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο σφάλµα «ΣΣ» της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ.
5. Η διάρκεια εξέτασης, είναι τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά της ώρας για την ΟΜΑ∆Α Α και
τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ. Στο ∆.Ε.Ε.
σηµειώνεται η ώρα έναρξης και λήξης της εξέτασης των οµάδων Β και Γ. Για τους
απορριπτόµενους στην οµάδα Α δεν τίθεται ώρα έναρξης και λήξης της εξέτασης.
6. Η καθοδήγηση του υποψηφίου οδηγού στη δοκιµασία «Πορεία» (ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ) γίνεται
από τον Α εξεταστή µε ασύρµατη επικοινωνία. Η εκπαιδευτική µοτοσικλέτα της Σχολής
Οδηγών, µε την οποία γίνεται η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του υποψηφίου,
ακολουθείται από εκπαιδευτικό όχηµα κατηγορίας Β στο οποίο επιβαίνει, εκτός από τον
εκπαιδευτή, ο οποίος οδηγεί το όχηµα και η εξεταστική επιτροπή. Επιτρέπεται η χρήση
οχήµατος κατηγορίας Β εφόσον διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόµιµη κυκλοφορία του
(όπως, Άδεια κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης, Τέλη κυκλοφορίας). Τα οχήµατα αυτά φέρουν στο
πίσω µέρος τους και σε εµφανές σηµείο πινακίδα µε το διεθνές διακριτικό σήµα «L»
ερυθρού χρώµατος και τη µε φράση «Προσοχή – Προπορεύεται Εκπαιδευτική
Μοτοσικλέτα».
Η Σχολή Οδηγών υποχρεούται να διαθέτει ραδιοσύστηµα αµφίδροµης (full duplex),
ασύρµατης, φωνητικής επικοινωνίας, µεταξύ του εξεταζόµενου και του Α εξεταστή. Το
σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας µεταξύ πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο υποψήφιος να µην
αποσπά το χέρι του από το τιµόνι, για τη χρήση ή λειτουργία του.
Σε περίπτωση που κατά την εξέταση διαπιστώνεται από την επιτροπή ότι το
ραδιοσύστηµα δεν εξασφαλίζει την ακώλυτη ως άνω επικοινωνία, δεν πραγµατοποιείται η
εξέταση. Ο Α εξεταστής αναγράφει στο ∆.Ε.Ε. «Άµεσος προγραµµατισµός λόγω
ανεπάρκειας του ραδιοσυστήµατος επικοινωνίας» και ο προγραµµατισµός γίνεται ανάλογα
µε τη διαθεσιµότητα της οικείας υπηρεσίας.
Ο ανωτέρω ραδιοεξοπλισµός, µε ευθύνη της Σχολής Οδηγών, πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις του π.δ.44/2002 (Α΄44), φέρει τη σήµανση CE και προορίζεται για το ευρύ
κοινό, χωρίς να απαιτείται ειδική αδειοδότηση για την χρήση του από τις κείµενες
διατάξεις. Ενδεικτικά, κατάλληλες συσκευές είναι αυτές που χαρακτηρίζονται ως
«PMR446» σύµφωνα µε την κ.υ.α.14100/2002 (Β΄328) ή κινητά τηλέφωνα.
Ο υποψήφιος οδηγός οφείλει κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς να φορά
εγκεκριµένο κράνος ασφαλείας κλειστού τύπου (full face ή flip up) στο οποίο το υπάρχον
κάλυµµα του κάτω µέρους του προσώπου είναι προστατευτικό και σηµαίνεται στο ειδικό
ταµπελάκι µε το σύµβολο «P». Επίσης επενδύτη (µπουφάν) µοτοσικλέτας εγκεκριµένου
τύπου, το οποίο φέρει εσωτερικά προστατευτικά στους ώµους, αγκώνες, βραχίονες και
χέρια και παντελόνι µε προστατευτικά σε γοφούς και γόνατα, σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΝ1621, γάντια τα οποία εξασφαλίζουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες, προστασία
από την τριβή και τέλος καλή αίσθηση των χειριστηρίων κατά την οδήγηση. Επιπρόσθετα
πρέπει να φορά κατάλληλα υποδήµατα (όχι πάνινα), που προστατεύουν το πόδι
τουλάχιστον έως το ύψος του αστραγάλου.
Οι Σχολές Οδηγών υποχρεούνται να παρέχουν στους υποψηφίους οδηγούς,
αντανακλαστικό γιλέκο χρώµατος κίτρινου φθορίζοντος που θα φέρει στη πλάτη του την
ένδειξη «L - ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ».
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Ο προαναφερόµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι κατάλληλος για το σωµατότυπο του
υποψηφίου οδηγού. Ειδικά για το ρουχισµό του υποψηφίου η επιτροπή διενεργεί
εξωτερικό οπτικό έλεγχο για την καταλληλότητά του.
Σε περίπτωση που υποψήφιος δε φέρει τον προαναφερόµενο εξοπλισµό ή αυτός δεν
προσαρµόζεται καταλλήλως στο σώµα του, δεν πραγµατοποιείται η δοκιµασία προσόντων
και συµπεριφοράς, σηµειώνεται σχετική παρατήρηση στο ∆.Ε.Ε. και προγραµµατίζεται µε
την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών.
Η διαδικασία της δοκιµασίας καθορίζεται ως εξής:
Ο Α εξεταστής κάθεται στη θέση του συνοδηγού και δίνει τις εντολές εκτέλεσης των
δοκιµασιών. Υποχρεούται να είναι σαφής, σύντοµος και να µιλάει καθαρά. Ο υποψήφιος
υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές του εξεταστή. Αν µεταξύ των εξεταστών και του
υποψηφίου διακοπεί η οπτική επαφή, ο Α εξεταστής διακόπτει την πορεία µέχρι αυτή να
αποκατασταθεί. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο Α εξεταστής ανακοινώνει στον
υποψήφιο το αποτέλεσµα της.
7. Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κωφάλαλοι, η δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς στην πορεία πραγµατοποιείται ως εξής:
Προεπιλέγεται, από τον Α εξεταστή, µια συγκεκριµένη διαδροµή, ενηµερώνεται ο
υποψήφιος για τη διαδροµή αυτή και την πραγµατοποιεί. Στο τέλος της διαδροµής και
εφόσον ο υποψήφιος απορρίπτεται, ο Α εξεταστής τον ενηµερώνει για τα σφάλµατα, βάσει
των οποίων απορρίφθηκε.
8. Οι ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζουν την τοποθεσία έναρξης της
δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς. Στην τοποθεσία αυτή πραγµατοποιούνται οι
δοκιµασίες της ΟΜΑ∆ΑΣ Α.
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ΑΡΘΡΟ 28
∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς στις κατηγορίες
B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς περιλαµβάνει τις δοκιµασίες και τον έλεγχο
γνώσεων και ικανοτήτων του υποψηφίου οδηγού, που αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙΙ του
∆.Ε.Ε. (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2). Οι δοκιµασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήµατα
ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας, κατά περίπτωση.
Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του υποψηφίου αρχίζει από την ΟΜΑ∆Α Α
«Έλεγχος οχήµατος» και συνεχίζεται µε τις «Ειδικές δοκιµασίες» της «ΟΜΑ∆ΑΣ Α» που
πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε τη διαδικασία της «Πορείας» ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ. Οι
δοκιµασίες της ΟΜΑ∆ΑΣ Α εκτελούνται µόνο µία φορά.
Η διαδικασία εξέτασης διακόπτεται και ο υποψήφιος απορρίπτεται εάν:
• αποτύχει σε µία (1) ειδική δοκιµασία της ΟΜΑ∆ΑΣ Α ή
• υποπέσει σε ένα (1) σφάλµα της ΟΜΑ∆ΑΣ Β ή
• υποπέσει σε πέντε (5) σφάλµατα «Σ» της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ ή
• υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο σφάλµα «ΣΣ» της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ.
Η ελάχιστη διάρκεια εξέτασης, ορίζεται ως εξής:
α) για τις κατηγορίες Β και ΒΕ, πέντε (5) λεπτά της ώρας για την ΟΜΑ∆Α Α και εικοσιπέντε
(25) λεπτά της ώρας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ.
β) για τις υπόλοιπες κατηγορίες, δέκα (10) λεπτά της ώρας για την ΟΜΑ∆Α Α και σαράντα
πέντε (45) λεπτά της ώρας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ.
Η καθοδήγηση του υποψηφίου οδηγού στη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς
γίνεται από τον Α εξεταστή ο οποίος δίνει τις εντολές εκτέλεσης των δοκιµασιών και
υποχρεούται να είναι σαφής, σύντοµος και να µιλάει καθαρά. Ο υποψήφιος υποχρεούται
να εκτελεί τις εντολές του εξεταστή. Καθόλη τη διάρκεια της δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να φορά τη ζώνη ασφαλείας. Με την
ολοκλήρωση της εξέτασης, ο Α εξεταστής ανακοινώνει στον υποψήφιο το αποτέλεσµα της.
Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κωφάλαλοι, η δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς στην πορεία πραγµατοποιείται κατ΄ αναλογία όπως ορίζεται στην
παράγραφο 7 του Άρθρου 27.
Οι ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζουν την τοποθεσία έναρξης της
δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, καθώς και µία εναλλακτική τοποθεσία. Έναρξη
της εξέτασης σε διαφορετική τοποθεσία απαγορεύεται.
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ΑΡΘΡΟ 29
Υποχρεώσεις εξεταστών δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς
1. Ο Β εξεταστής, πριν αρχίσει η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς:
α) Ελέγχει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, µέσω της ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή βιβλιαρίου υγείας ή αν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός
από οποιοδήποτε ισχύον έγγραφο µε το οποίο πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία του.
β) Ελέγχει ότι ο παριστάµενος εκπαιδευτής κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, άδεια
εκπαιδευτή ή αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή ή ανανέωση άδειας
άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή, καθώς και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης που εκδίδεται
από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών, στην οποία θα αναφέρονται όλοι
οι εκπαιδευτές που συνδέονται µε την παριστάµενη Σχολή Οδηγών µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, εξαιρουµένων των εκπαιδευτών (φυσικών προσώπων) που η παριστάµενη
Σχολή λειτουργεί στο όνοµά τους.
γ) Ελέγχει την αναγραφή στο ∆.Ε.Ε., του ονοµατεπώνυµου και του κωδικού του
παριστάµενου εκπαιδευτή και την ύπαρξη της υπογραφής του, του αριθµού κυκλοφορίας
του οχήµατος, της σφραγίδας και του κωδικού της Σχολής Οδηγών στην οποία ανήκει το
όχηµα.
δ) Ελέγχει το ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου του εκπαιδευτικού οχήµατος, ή το ∆ελτίο
Καταλληλότητας κατά περίπτωση, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
ε) Ελέγχει το ισχύον ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή το ειδικό σήµα ασφάλισης µε την
αναγραφή της ένδειξης «Εκπαιδευτικό» ή «Σχολή Οδηγών» ή «Σ.Ο.» ή οποιασδήποτε
άλλης ένδειξης που αποδεικνύει ότι το όχηµα έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό.
στ) Ελέγχει τη «Βεβαίωση Ειδικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο) για τη συµµόρφωση των
εκπαιδευτικών οχηµάτων µε τις προδιαγραφές του π.δ.51/2012 (Α’101)» του Παρατήµατος
IΧ για τις κατηγορίες BE, C1, C1E, C, CE, D1E, DE, σύµφωνα µε τον Πίνακα Τεχνικών
Χαρακτηριστικών και Βαρών Εκπαιδευτικών Οχηµάτων του Παρατήµατος VIII. 97
ζ) Υπογράφει, µετά τον έλεγχο των ανωτέρω, στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη του
Τµήµατος ΙΙ του ∆.Ε.Ε. της εµπρόσθιας πλευράς του ∆.Ε.Ε. θέτοντας και το
ονοµατεπώνυµό του και αρχίζει η εξέταση.
2. Ο Β εξεταστής, µόλις ξεκινήσει η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς:
α) Συνεργάζεται µε τον Α εξεταστή, ο οποίος διενεργεί τη δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα.
β) Συµπληρώνει την ηµεροµηνία και την ώρα έναρξης της δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς, στις αντίστοιχες στήλες του ∆.Ε.Ε.
γ) Συµπληρώνει άµεσα τα σφάλµατα του υποψηφίου που υποδεικνύει ο Α εξεταστής.
δ) Συµπληρώνει στο τέλος της εξέτασης τη λέξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ» κατά
περίπτωση, στις δύο θέσεις του ∆.Ε.Ε., στην εµπρόσθια και οπίσθια πλευρά του, µε την
ένδειξη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ».
ε) Συµπληρώνει την ώρα λήξης της εξέτασης στην σχετική οριζόντια γραµµή του ∆.Ε.Ε.
στ) Θέτει την υπογραφή και το ονοµατεπώνυµό του στο πίσω µέρος του ∆.Ε.Ε. µε την
ένδειξη «∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ», µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
ζ) Συµπληρώνει µετά την εξέταση, το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου στο Πρακτικό
Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3), στην αντίστοιχη θέση, ως επιτυχόντα ή
απορριφθέντα, ενώ συµπληρώνει τη φράση «∆ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» σε περίπτωση µη
προσέλευσης υποψηφίου ή «∆ΕΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ» σε όλη την έκταση των δύο στηλών
κατά περίπτωση, καθώς και όλα τα αναφερόµενα σε αυτό στοιχεία.
η) Επιστρέφει το ∆.Ε.Ε. στον υποψήφιο στην περίπτωση που αυτός απορριφθεί. Εάν ο
υποψήφιος επιτύχει, το παραδίδει ή το αποστέλλει µαζί µε το Πρακτικό Εξετάσεων
Υποψηφίων Οδηγών, στην Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την έκδοση της άδειας
οδήγησης, την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.
Η παραπάνω διαδικασία γίνεται από τον Α εξεταστή µόνο στη περίπτωση που είναι
υπάλληλος της ανωτέρω Υπηρεσίας ενώ ο Β δεν είναι.
θ) Συµπληρώνει όλα τα στοιχεία στο Πρακτικό Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3), µετά το τέλος των εξετάσεων, αριθµητικώς και ολογράφως τον αριθµό
των επιτυχόντων, απορριφθέντων, µη προσελθόντων και µη εξετασθέντων υποψηφίων
και υπογράφει στην αντίστοιχη θέση θέτοντας και το ονοµατεπώνυµό του. Στη πίσω
πλευρά του Πρακτικού Εξέτασης συµπληρώνει στην αντίστοιχη θέση τα στοιχεία του
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απορριφθέντος που ζητά δευτεροβάθµια εξέταση. Στο σηµείο αυτό τίθενται οι υπογραφές
των εξεταστών και του υποψηφίου που απορρίφθηκε. Η παρατήρηση «Επιθυµώ εξέταση
από δευτεροβάθµια επιτροπή» αναγράφεται και στο ∆.Ε.Ε και υπογράφεται από τους
εξεταστές και τον υποψήφιο.
Ο Α εξεταστής:
α) Συνεργάζεται µε το Β εξεταστή.
β) ∆ίνει τα παραγγέλµατα και τις οδηγίες για την διεξαγωγή της δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς.
γ) Ενηµερώνει άµεσα τον υποψήφιο όταν αυτός υποπέσει σε σφάλµα.
δ) Θέτει µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, την υπογραφή και το ονοµατεπώνυµό του
στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη του Τµήµατος ΙΙ του ∆.Ε.Ε., καθώς και στην οριζόντια
γραµµή του µνηµονίου µε την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ».
ε) Ενηµερώνει τον υποψήφιο που απορρίφθηκε, για τη δυνατότητα επανεξέτασής του
από δευτεροβάθµια επιτροπή και ότι στην περίπτωση αυτή οφείλει εντός µίας εργάσιµης
ηµέρας να απευθυνθεί στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον
προγραµµατισµό της επανεξέτασής του.
στ) Όταν οι δοκιµασίες πραγµατοποιούνται σε ειδικά εξεταστικά πάρκα ή στους ειδικά
διαµορφωµένους χώρους, δεν επιτρέπει την παρουσία στο χώρο προσώπων που δεν
συµµετέχουν στην εξέταση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ξεκινάει η εξέταση. Τα µέλη της
εξεταστικής επιτροπής πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από το κινούµενο
εκπαιδευτικό όχηµα και σε κάθε περίπτωση ποτέ σε θέση µπροστά από τη φορά κίνησής
του.
ζ) Κατά τη διενέργεια των ειδικών δοκιµασιών Οπισθοπορείας µε στροφή, Στάθµευσης
δεξιά ή αριστερά και Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%, αποτρέπει, εφόσον
είναι δυνατόν, τη χρησιµοποίηση των µηχανισµών υποβοήθησης οδηγού (όπως κάµερες,
βοµβητές). 98
Όταν εκπαιδευτικό όχηµα των κατηγοριών C1, C1E, C και CE έχει θάλαµο οδήγησης
τριών (3) θέσεων, εκτός από τον υποψήφιο και τον εκπαιδευτή επιβαίνει στο όχηµα ο Α
εξεταστής κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.
Κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς από πρωτοβάθµια επιτροπή, σε
περίπτωση διαφωνίας των δύο εξεταστών, υπερισχύει η άποψη του Α εξεταστή και ο Β
εξεταστής καταγράφει την διαφωνία του στο Τµήµα ΙΙ του ∆.Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση, στο
∆.Ε.Ε. πρέπει να υπάρχουν οι υπογραφές και των δύο εξεταστών. 99
Οι εξεταστές υποχρεούνται να βρίσκονται στην τοποθεσία έναρξης της εξέτασης την
προκαθορισµένη, από την οικεία Υπηρεσία, ώρα έναρξης των εξετάσεων. Μετά την
παρέλευση τριάντα (30) λεπτών της ώρας, ειδοποιούνται οι αναπληρωτές εξεταστές, οι
οποίοι και διενεργούν την δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς ακόµη και εάν στο
µεταξύ παρουσιασθούν οι αρχικά ορισθέντες εξεταστές.
Οι εξεταστές αποχωρούν από την ορισθείσα τοποθεσία έναρξης της εξέτασης µετά την
παρέλευση τριάντα (30) λεπτών της ώρας από την προκαθορισµένη ώρα στην περίπτωση
απουσίας είτε υποψηφίου είτε εκπαιδευτή. 100
Στη δευτεροβάθµια επιτροπή, ισχύουν οι υποχρεώσεις του Άρθρου αυτού. Ως Α εξεταστής
λογίζεται ο ανώτερος σε κατηγορία και βαθµό υπάλληλος και σε περίπτωση οµοιοβάθµων,
ο αρχαιότερος στο έργο των εξετάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας των εξεταστών για το
αποτέλεσµα της εξέτασης, ο υποψήφιος απορρίπτεται.
Εξεταστής ο οποίος παραβαίνει αποδεδειγµένα τις υποχρεώσεις και δεν ασκεί τα
καθήκοντά του όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας, αποµακρύνεται υποχρεωτικά,
από το έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, την πρώτη φορά για έξι (6)
µήνες, τη δεύτερη φορά για δώδεκα (12) µήνες και την τρίτη φορά οριστικά.
Η ποινή επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Προϊσταµένου της οικείας ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους
υπαλλήλους - εξεταστές που υπηρετούν στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων την αρµοδιότητα αυτή, έχει ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της οικείας
∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Η ως άνω απόφαση
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Προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
∆ιεγράφη το τελευταίο εδάφιο µε την παρ. 6 του άρθρου 1 της υ.α.76568/11972/2015 (Β’ 81)
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Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 2 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, συντάσσεται
από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού του Υπουργείου. 101

1.

2.

3.

4.

5.

ΑΡΘΡΟ 30
Αριθµός υποψηφίων
Ο αριθµός των υποψηφίων οδηγών για κάθε επιτροπή δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, κυµαίνεται από έναν (1) έως τέσσερις
(4). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται ο ορισµός έως έξι (6) υποψηφίων οδηγών ανά
επιτροπή, προκειµένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την εύρυθµη
λειτουργία της Υπηρεσίας.
Ο αριθµός των υποψηφίων οδηγών για κάθε επιτροπή δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς των κατηγοριών Β και ΒΕ, κυµαίνεται από έναν (1) έως έξι (6). Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται ο ορισµός έως οκτώ (8) υποψηφίων οδηγών ανά
επιτροπή, προκειµένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την εύρυθµη
λειτουργία της Υπηρεσίας.
Ο αριθµός των υποψηφίων οδηγών για κάθε επιτροπή δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, κυµαίνεται από έναν
(1) έως τρείς (3). Στην περίπτωση εξέτασης υποψήφιου που έχει αιτηθεί και χορήγηση
αντίστοιχου Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) η επιτροπή µπορεί να
συµπληρώνεται µε έναν υποψήφιο των παραπάνω κατηγοριών. Σε Υπηρεσίες που είναι
αδύνατος ο προγραµµατισµός της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία που προσκοµίζεται ένα ∆.Ε.Ε. επιτρέπεται η
εξέταση από µία επιτροπή δύο (2) υποψηφίων οδηγών για χορήγηση µιας από τις
προαναφερόµενες κατηγορίες οδήγησης και αντίστοιχου Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ). 102
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την εύρυθµη
λειτουργία της Υπηρεσίας, επιτρέπεται ο προγραµµατισµός «µικτών» επιτροπών, δηλαδή
εξέτασης υποψηφίων σε διαφορετικές κατηγορίες οχηµάτων ταυτόχρονα από την ίδια
επιτροπή. Ο ελάχιστος χρόνος εξέτασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.
Οµοίως επιτρέπεται ο προγραµµατισµός «αποκλειστικής» επιτροπής επανεξέτασης
οδηγών για την περίπτωση ανανέωσης κατηγοριών άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση
της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών). 103
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζεται σε κάθε ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών, ο ανώτατος ηµερήσιος αριθµός επιτροπών για κάθε µήνα του έτους,
λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των εξεταστών και σε κάθε περίπτωση τις ανάγκες που
υπάρχουν τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, έχοντας σαν αναφορά το συνολικό αριθµό
επιτροπών τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους.
Ο αριθµός επιτροπών κατανέµεται ισόποσα στις ηµέρες του µήνα. Επιτρέπεται η
υπέρβαση του ανώτατου ηµερήσιου αριθµού επιτροπών, µέχρι 20% ανά ηµέρα, σε
έκτακτες περιπτώσεις λόγω αυξηµένων αναγκών. 104

ΑΡΘΡΟ 31
Προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχηµάτων
1. Τα εκπαιδευτικά οχήµατα όλων των κατηγοριών που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση
και στη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, πρέπει
να είναι σύµφωνα µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του
π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.
Κάθε εκπαιδευτικό όχηµα εντάσσεται σε µία και µόνο από τις υφιστάµενες κατηγορίες. Η
ρύθµιση αυτή δεν καταλαµβάνει εκπαιδευτικά οχήµατα που µπορούν να χρησιµοποιούνται
και σε συνδυασµούς οχηµάτων.
2. Η εκπαίδευση για τη χορήγηση της κατηγορίας Β µε κωδικό 96 γίνεται σε όχηµα της
κατηγορίας ΒΕ.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, όλα τα εκπαιδευτικά οχήµατα µετά τη λήξη του
ισχύοντος ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου, εφοδιάζονται µε νέο στο οποίο αναγράφεται ρητά και
101
102
103
104

Προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 2 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
Προστέθηκε το εδάφιο µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της υ.α.76568/11972/2015 (Β’ 81)
Προστέθηκε το εδάφιο µε την παρ. 7 του άρθρου 2 της υ.α.64720/6117/2018 (Β’ 4158)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 2 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
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η Κατηγορία για την οποία είναι κατάλληλα, καθώς και ότι πληρούν τις απαιτήσεις του
Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.
4. Για εκπαιδευτικό όχηµα της κατηγορίας ΒΕ έχει εφαρµογή η παράγραφος 4 του άρθρου 11
του π.δ.208/2002 (Α΄194) όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των εκπαιδευτικών οχηµάτων, δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια του δικαιώµατος οδήγησης των κατηγοριών που ορίζονται
στο Άρθρο 3 του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 32
Παραρτήµατα και Υποδείγµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης:
α) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α».
β) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D,
DE».
γ) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΕ,
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE».
δ) To ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
ε) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ».
στ) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: «ΠΟΣΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ».
ζ) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΟΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ 19-1-2013».
η) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII «Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Βαρών Εκπαιδευτικών
Οχηµάτων ΒE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE».
θ) Το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: «∆ΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α».
ι) Το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: «∆ΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE,».
ια) Το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ».
ΑΡΘΡΟ 33
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013 τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικής
µοτοσικλέτας δεν µπορούν να υπερβαίνουν οποιοδήποτε ελάχιστο όριο της επόµενης
κατηγορίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.2 του Κεφαλαίου Β του
Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101).
2. Για τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εκπαιδευτικές και
µοτοσικλέτες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Οδηγία 2012/36/ΕΕ
της Επιτροπής της 19ης Νοεµβρίου 2012.
ΑΡΘΡΟ 34
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υ.α.58930/480/1999 (Β΄526) και το
Κεφάλαιο Α’ της υ.α.552/88/2013 (Β΄4). Το Κεφάλαιο Β’ της υ.α.552/88/2013 (Β΄4) καταργείται
µε την έναρξη ισχύος του Κεφάλαιο Γ της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 35
Ισχύς
Η ισχύς των Κεφαλαίων Α και Β της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της. Η ισχύς του
Κεφαλαίου Γ αρχίζει ένα µήνα από τη δηµοσίευσή της.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α
Η πρακτική εξέταση περιλαµβάνει τις δοκιµασίες και τον έλεγχο προσόντων και
συµπεριφοράς, που αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙΙ του ∆.Ε.Ε. (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1).
ΟΜΑ∆Α Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Σε περίπτωση ανατροπής του δίκυκλου ή πρόκλησης ατυχήµατος, εντός των ειδικά
διαµορφωµένων χώρων που πραγµατοποιούνται οι ειδικές δοκιµασίες, αποτελούν λόγο
απόρριψης του υποψηφίου και σηµειώνονται ως «Πρόκληση ατυχήµατος» της Οµάδας Β.
Σφάλµατα κατά την εκτέλεση των δοκιµασιών της Οµάδας Α, που περιλαµβάνονται στην
Οµάδα Γ, δεν σηµειώνονται και ως σφάλµατα στην Οµάδα Γ.105 Η µη ορθή εκτέλεση
οποιασδήποτε από τις παρακάτω δοκιµασίες συνεπάγεται την απόρριψη του υποψηφίου. 106
Οι ειδικές δοκιµασίες της Οµάδας Α πραγµατοποιούνται ενδεικτικά µε την παρακάτω
αναφερόµενη σειρά.
1) Έλεγχος οχήµατος, χρήση κράνους και προστατευτικών
Γνώσεις επί των παρακάτω αναφεροµένων συστηµάτων, χειρισµός και διενέργεια ελέγχων για
την οδική ασφάλεια στα: ελαστικά και κατάσταση αυτών, φρένα και κατάσταση αυτών,
χειριστήρια και διακόπτες, ιµάντας ή αλυσίδα, λιπαντικά και λοιπά υγρά του δικύκλου (όπως
στάθµη λαδιού, στάθµη υγρών φρένων, στάθµη υγρών µπαταρίας, στάθµη ψυκτικού υγρού),
φώτα, δείκτες κατεύθυνσης και ηχητικό όργανο, καθρέπτες και νεκρές γωνίες, καθώς και των
υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήµατος.
Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει, τη χρήση και λειτουργία του προστατευτικού
κράνους, να τo φορά σωστά, να το ασφαλίζει και να το απασφαλίζει σωστά, να το αφαιρεί µε
ευκολία και να έχει την προστατευτική ζελατίνα κατεβασµένη. Καθόλη τη διάρκεια της
εξέτασης ο υποψήφιος πρέπει να φορά το προστατευτικό κράνος, το αντανακλαστικό γιλέκο,
καθώς και προστατευτικό ρουχισµό και συγκεκριµένα επενδύτη (µπουφάν), παντελόνι, γάντια
µοτοσικλέτας και µπότες ή µποτάκια (όχι πάνινα).
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η µη γνώση των απαραίτητων ελέγχων των βασικών συστηµάτων της µοτοσικλέτας και των
υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήµατος. ∆εν απαιτείται πλήρης και εξαντλητικός
έλεγχος του οχήµατος, αρκεί ο υποψήφιος να απαντήσει σωστά σε τρείς (3) τουλάχιστον
από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις του εξεταστή.
• Η µη σωστή χρήση του εγκεκριµένου προστατευτικού κράνους κλειστού τύπου
• Η µη σωστή χρήση του αντανακλαστικού γιλέκου
• Η µη σωστή χρήση του προβλεπόµενου προστατευτικού ρουχισµού
• Η µη στερέωση του δικύκλου στο στήριγµα (πλαϊνό ή κεντρικό).
• Η ανατροπή του δικύκλου.
2) Κίνηση και ακινητοποίησή δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα
Το δίκυκλο στηρίζεται στο κεντρικό ή πλαϊνό στήριγµα. Ο υποψήφιος στέκεται δίπλα στο
δίκυκλο, πιάνει το τιµόνι µε τα δύο χέρια, κατεβάζει το δίκυκλο από το στήριγµα, βγάζει
ταχύτητα και µεταφέρει το δίκυκλο για περίπου 10 µέτρα, χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας του.
Στο τέλος της δοκιµασίας τοποθετεί το δίκυκλο στο στήριγµα του.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η ανατροπή του δικύκλου.
• Η κίνηση του δικύκλου µε το πλαϊνό στήριγµα µη αναδιπλωµένο.
• Η µη στήριξη του δικύκλου στο στήριγµα του.
3) Ελικοειδής διαδροµή µε µικρή ταχύτητα (slalom)
Ο υποψήφιος οδηγεί το δίκυκλο µε κατάλληλη ταχύτητα, ανάµεσα από επτά (7) κώνους
τοποθετηµένους σε σειρά ανά τέσσερα (4) µέτρα (διαδροµή slalom) στο µέσο λωρίδας
πλάτους έξι (6) µέτρων χωρίς να απαιτείται η χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης. Για την
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Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
47

εξέταση των κατηγοριών ΑΜ και Α1 η απόσταση µεταξύ των κώνων ορίζεται σε τρεισήµισι
(3,5) µέτρα.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Το πάτηµα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
• Το µη κράτηµα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
• Το πάτηµα των οριογραµµών της λωρίδας.
• Η ανατροπή του δικύκλου.
• Το άγγιγµα των κώνων.
4) Επιτάχυνση οχήµατος µε αλλαγή ταχυτήτων
Ο υποψήφιος διανύει µε το δίκυκλο απόσταση πενήντα (50) µέτρων σε οριζόντιο έδαφος και
επιταχύνοντας τουλάχιστον στα πρώτα σαράντα (40) µέτρα της ειδικής λωρίδας. Κινείται µε
δεύτερη ή τρίτη σχέση µετάδοσης σε περίπτωση µοτοσικλέτας µε χειροµοχλό συµπλέκτη, σε
ευθεία πορεία και εντός λωρίδας πλάτους σαράντα (40) εκατοστών. Η εκκίνηση γίνεται σε
απόσταση όχι µεγαλύτερη των τριών (3) µέτρων από την είσοδο στην αναφερόµενη λωρίδα.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η µη αλλαγή µιας τουλάχιστον ταχύτητας εντός της ειδικής λωρίδας.
• Η µη επιτάχυνση κατά τα πρώτα σαράντα (40) µέτρα της ειδικής λωρίδας.
• Το πάτηµα των οριογραµµών της λωρίδας.
• Η ανατροπή του δικύκλου.
• Το πάτηµα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
• Το µη κράτηµα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
5) Κίνηση µε µικρή ταχύτητα
Ο υποψήφιος οδηγεί το δίκυκλο σε απόσταση εικοσιπέντε (25) µέτρων, σε οριζόντιο έδαφος,
σε ευθεία πορεία εντός λωρίδας πλάτους σαράντα (40) εκατοστών. Η απόσταση αυτή πρέπει
να διανυθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων. Ο χρόνος µετράται από
την είσοδο του εµπρόσθιου τροχού στη λωρίδα έως την έξοδο του ίδιου τροχού από τη
λωρίδα αυτή. Ο χρόνος ελέγχεται µε χρονόµετρο χειρός ή µε ηλεκτρονικό χρονόµετρο που
λαµβάνει ενδείξεις από επαφές στο έδαφος. Η εκκίνηση γίνεται σε απόσταση όχι µεγαλύτερη
των τριών (3) µέτρων από την είσοδο στην αναφερόµενη λωρίδα.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Το πάτηµα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
• Το µη κράτηµα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
• Το πάτηµα των οριογραµµών της λωρίδας.
• Η ανατροπή του δικύκλου
• Η κάλυψη της απόστασης σε χρόνο µικρότερο ή ίσο των 15 δευτερολέπτων.
6) Κίνηση µε αποφυγή εµποδίου πλην της κατηγορίας ΑΜ (Σχέδιο 1 Παραρτήµατος IV)
Ο υποψήφιος ξεκινώντας από θέση στάσης διανύει µε το δίκυκλο εντός ειδικής λωρίδας,
πλάτους δύο (2) µέτρων, απόσταση πενήντα πέντε (55) µέτρων, σε χρόνο µικρότερο των
οκτώ (8) δευτερολέπτων για την κατηγορία Α1 ή απόσταση σαράντα (40) µέτρων σε χρόνο
µικρότερο των πέντε (5) δευτερολέπτων για τις κατηγορίες Α2 και Α.
Εξερχόµενος από τη λωρίδα, αποφεύγει σταθερό εµπόδιο πλάτους δύο (2) µέτρων,
οριοθετούµενο από κώνους, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση επτά (7) µέτρων και αξονικά µε
την λωρίδα αυτή, από δεξιά ή από αριστερά. Στη συνέχεια και σε απόσταση επτά (7) µέτρων,
εισέρχεται σε άλλη ειδική λωρίδα αρχικού πλάτους τεσσάρων (4) µέτρων, η οποία βρίσκεται
αξονικά µε την πρώτη και καταλήγει σε πλάτος δύο (2) µέτρων µετά από απόσταση δέκα
(10) µέτρων. Η εκκίνηση γίνεται στην αρχή της ειδικής λωρίδας των πενήντα πέντε (55) ή
σαράντα (40) µέτρων αντίστοιχα και η δοκιµασία ολοκληρώνεται µε την έξοδο του δικύκλου
από τη δεύτερη ειδική λωρίδα δέκα (10) µέτρων.
Στους παραπάνω αναφερόµενους χρόνους επιτρέπεται απόκλιση µισού δευτερολέπτου.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Το πάτηµα των οριογραµµών των λωρίδων.
• Η ανατροπή του δικύκλου.
• Το πάτηµα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
• Το µη κράτηµα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
• Υπέρβαση του ελάχιστου χρόνου κίνησης εντός των ειδικών λωρίδων.
• Το άγγιγµα του εµποδίου.
7) Πέδηση εκτάκτου ανάγκης πλην της κατηγορίας ΑΜ (Σχέδιο 2 Παραρτήµατος IV)
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Ο υποψήφιος ξεκινώντας από θέση στάσης διανύει µε το δίκυκλο εντός ειδικής λωρίδας,
πλάτους δύο (2) µέτρων, απόσταση πενήντα πέντε (55) µέτρων, σε χρόνο µικρότερο των
οκτώ (8) δευτερολέπτων για την κατηγορία Α1 ή απόσταση σαράντα (40) µέτρων σε χρόνο
µικρότερο των πέντε (5) δευτερολέπτων για τις κατηγορίες Α2 και Α.
Μετά την έξοδο από την λωρίδα, φρενάρει και ακινητοποιεί το δίκυκλο µέσα σε απόσταση
είκοσι (20) µέτρων.
Στους παραπάνω αναφερόµενους χρόνους επιτρέπεται απόκλιση µισού δευτερολέπτου.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Το πάτηµα των οριογραµµών της λωρίδας.
• Η ανατροπή του δικύκλου.
• Το πάτηµα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
• Το µη κράτηµα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
• Υπέρβαση του ελάχιστου χρόνου κίνησης εντός των ειδικών λωρίδων.
• Μη ακινητοποίηση του δικύκλου σε απόσταση είκοσι (20) µέτρων.
8) Ακινητοποίηση, στάθµευση δικύκλου και ασφαλής αποµάκρυνση από αυτό
Ο υποψήφιος, αφού ολοκληρώσει τις προαναφερόµενες ειδικές δοκιµασίες, ακινητοποιεί το
δίκυκλο στη θέση στάθµευσης χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης,
σβήνει τον κινητήρα, θέτει την 1η σχέση µετάδοσης στο κιβώτιο ταχυτήτων, αφαιρεί τα κλειδιά
από τον κεντρικό διακόπτη, κατέβει από το δίκυκλο και αφού βεβαιωθεί ότι το όχηµα είναι
σταθµευµένο µε τη χρήση του στηρίγµατος αποµακρύνεται µε ασφάλεια από αυτό.
Λόγοι απόρριψης είναι η µη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.
ΟΜΑ∆Α Β – ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Ο υποψήφιος κατά την πορεία ελέγχεται για τη συµπεριφορά του σε φυσιολογικές συνθήκες
κυκλοφορίας και απορρίπτεται εάν υποπέσει σε οποιαδήποτε από τα παρακάτω σφάλµατα παραβάσεις.
1) Παραβίαση σηµατοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης και µη
συµµόρφωση σε σήµα τροχονόµου
Λόγοι απόρριψης είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.
2) Είσοδος στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας
Είσοδος στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, θεωρείται η κίνηση του οχήµατος σε οδόστρωµα ή
σε τµήµα οδοστρώµατος που προορίζεται για την αντίθετη, προς την κατεύθυνσή του
κυκλοφορία. ∆εν συνιστά παράβαση η κίνηση στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, εφόσον
γίνεται από τον υποψήφιο για προσπέρασµα σταµατηµένου οχήµατος (εκτός λεωφορείου που
εκτελεί συγκοινωνία ή σχολικού λεωφορείου που αποβιβάζει ή επιβιβάζει παιδιά) ή λόγω
αδυναµίας κίνησης στο κανονικό ρεύµα κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που
αυτή επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και δεν παραβιάζεται η προτεραιότητα
αντιθέτως ερχόµενου οχήµατος.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η είσοδος στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας σε οδό όπου υπάρχει διπλή ή µονή συνεχόµενη
γραµµή.
• Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια µε την οποία πραγµατοποιείται είσοδος στο αντίθετο ρεύµα
κυκλοφορίας.
3) Ανέβασµα σε πεζοδρόµιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριµένο τµήµα
του δρόµου όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα οχήµατα
Ανέβασµα σε πεζοδρόµιο ή σε διαχωριστική νησίδα θεωρείται οποτεδήποτε ο ένας
τουλάχιστον τροχός χάσει την επαφή του µε το οδόστρωµα και τεθεί επί του πεζοδροµίου ή
της διαχωριστικής νησίδας. Κίνηση στο πλαϊνό ρείθρο δεν απαγορεύεται. Κίνηση σε τµήµατα
της οδού όπου έχουν σχεδιαστεί ειδικές διαγραµµίσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
5 του ΚΟΚ, απαγορεύεται.
Λόγοι απόρριψης είναι: η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.
4) Πρόκληση ατυχήµατος
Θεωρείται η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήµατος µε υπαιτιότητα του υποψηφίου. Πρόκληση
ατυχήµατος θεωρείται και η αποτροπή ατυχήµατος µε παρέµβαση τρίτου ή για λόγους που
δεν ανάγονται στον ίδιο τον υποψήφιο.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η πρόσκρουση σε άλλο όχηµα, ή έστω απλή επαφή µε οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό
αντικείµενο.
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• Η οδήγηση µε τρόπο που εξαναγκάζει άλλους χρήστες της οδού σε ενέργειες για την
αποτροπή ατυχήµατος.
• Η προσπέραση σταµατηµένου ή σε στάση Σχολικού Λεωφορείου σε οδόστρωµα µε µία ή δύο
λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και όταν έχει αναµµένα τα φώτα
έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση µαθητών. 107
• Η παρέµβαση του εκπαιδευτή µε οποιοδήποτε τρόπο για αποφυγή ατυχήµατος.
5) Παραβίαση της προτεραιότητας
Ο υποψήφιος κατά την πορεία κινείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και τηρεί
υποχρεωτικά τη σηµατοδότηση και την οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση των οδών. Στην
περίπτωση όµοιας (ισοδύναµης) σήµανσης σε κόµβο, όπως πινακίδα STOP σε δύο
διασταυρούµενες οδούς, ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα ή κατόπιν συνεννόησης.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η παραβίαση της εκ δεξιών προτεραιότητας των οχηµάτων σε κόµβους χωρίς
σηµατοδότηση ή σήµανση.
• Η µη σωστή και έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήµατος στον κόµβο για την παραχώρηση της
προτεραιότητας σε οχήµατα που εισέρχονται από δεξιά είσοδο µε προτεραιότητα.
• Η παραβίαση προτεραιότητας αντιθέτως ερχόµενου οχήµατος σε δρόµο µε διπλή ή µονή
συνεχόµενη γραµµή.
• Η µη παραχώρηση προτεραιότητας σε οχήµατα άµεσης ανάγκης.
• Η παραβίαση γενικότερα προτεραιότητας πεζών και οχηµάτων.
ΟΜΑ∆Α Γ - ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Κάθε φορά που υποψήφιος υποπέσει σε οποιοδήποτε σφάλµα, ο εξεταστής τον ενηµερώνει
σχετικά και καταγράφει το σφάλµα στην αντίστοιχη θέση στο µνηµόνιο, ως εξής:
1) Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθµευσης
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος ξεκινάει σωστά το όχηµα (έλεγχος µε στροφή της κεφαλής πάνω
από τον ώµο, χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, τυχόν παραχώρηση προτεραιότητας,
κ.λπ.) χωρίς απότοµη ή ανώµαλη εκκίνηση και σβήσιµο του κινητήρα. Επίσης ο υποψήφιος σε
όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να φορά το προστατευτικό κράνος, το αντανακλαστικό
γιλέκο, καθώς και προστατευτικό ρουχισµό και συγκεκριµένα επενδύτη (µπουφάν), παντελόνι,
γάντια µοτοσικλέτας και µπότες ή µποτάκια (όχι πάνινα).
Σφάλµατα είναι:
• η µη χρήση του σωστού δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης,
• ο µη ορθός έλεγχος µε τη χρήση του καθρέπτη και τη στροφή του κεφαλιού πάνω από τον
ώµο,
• το σβήσιµο του κινητήρα,
• η µη ορθή χρήση του κιβωτίου ταχυτήτων ανάλογα µε τις συνθήκες.
• η απότοµη ή ανώµαλη εκκίνηση λόγω κακής χρήσης των χειροµοχλών συµπλέκτη και
επιταχυντή
• Η µη σωστή χρήση του προστατευτικού κράνους και η µη χρήση του αντανακλαστικού
γιλέκου ή του προβλεπόµενου προστατευτικού ρουχισµού.
2) Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατά την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας κάνει ορθή χρήση των
καθρεπτών, ενεργοποιεί τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, παραχωρεί τυχόν
προτεραιότητα και την τελευταία στιγµή µε στροφή του κεφαλιού στο ύψος του ώµου
επανελέγχει και εισέρχεται στην λωρίδα κυκλοφορίας που επιθυµεί.
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.
3) Χρήση φωτών, δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φωτών έκτακτης ανάγκης
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, στάσης ή στάθµευσης κάνει χρήση
των δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης βάσει του Κ.Ο.Κ., και ότι έχει την ικανότητα να δίνει τα
αντίστοιχα σήµατα µε το χέρι, στην υποθετική περίπτωση βλάβης των δεικτών, αν δοθεί από
τον εξεταστή παρόµοια εντολή. Η χρήση από τον υποψήφιο οδηγό των φωτών έκτακτης
ανάγκης ελέγχεται µόνο στην περίπτωση ακινητοποίησης του εκπαιδευτικού οχήµατος µετά
από τροχοπέδηση λόγω απότοµης επιβράδυνσης ή λόγω βλάβης του και δηµιουργείται
κίνδυνος από την ακινησία του.
Σφάλµατα είναι :
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• η µη σωστή χρήση των κατάλληλων φωτών.
• η µη σωστή χρήση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης κατά την εκκίνηση, στάση,
στάθµευση και κατά τις αλλαγές κατεύθυνσης που πραγµατοποιεί ο υποψήφιος µε το όχηµά
του.
• η µη σωστή χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η
χρήση τους και διαθέτει τέτοια φώτα το όχηµα.
4) Κίνηση οχήµατος και σωστή συµπεριφορά οδηγού ανάλογα µε τις υπάρχουσες
συνθήκες
Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κινεί το όχηµά του ορθά σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΟΚ και
συµπεριφέρεται ανάλογα µε τις υπάρχουσες συνθήκες της οδού (όπως κίνηση άλλων
οχηµάτων, µέσων µαζικής µεταφοράς, οχηµάτων άµεσης βοήθειας, σεβασµός των πεζών),
χωρίς να παρεµποδίζει την οµαλή πορεία άλλων οχηµάτων κινούµενος µε ασυνήθιστη
βραδύτητα χωρίς αιτία.
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.
5) Σωστή θέση στο οδόστρωµα
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος µπορεί να κινεί το όχηµα σε ευθεία πορεία και στη σωστή θέση
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κ.Ο.Κ., παίρνει έγκαιρα τη σωστή θέση µετά από το
παράγγελµα για να στρίψει δεξιά ή αριστερά, σε µονόδροµους ή σε δρόµους διπλής
κατεύθυνσης, και εισέρχεται στη σωστή θέση µετά την είσοδό του στο δρόµο που έστριψε. Σε
µονόδροµους χωρίς αντίστοιχη σήµανση ο εξεταστής ενηµερώνει εγκαίρως τον υποψήφιο.
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.
6) Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήµατα
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος τηρεί τις κατάλληλες αποστάσεις από τα οχήµατα που
προηγούνται, κινούνται παράλληλα µε το όχηµά του ή είναι σταθµευµένα.
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.
7) Προσπέρασµα εµποδίου ή προπορευόµενου οχήµατος
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατά την προσπέραση εµποδίου ή προπορευόµενου οχήµατος
κάνει ορθή χρήση των καθρεπτών και του δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, επανελέγχει την
τελευταία στιγµή µε στροφή του κεφαλιού στο ύψος του ώµου για την τήρηση της
προτεραιότητας, εισέρχεται στην προς τα αριστερά του λωρίδα κυκλοφορίας, προσπερνά το
εµπόδιο ή το προπορευόµενο όχηµα και επανέρχεται ενεργοποιώντας το δείκτη αλλαγής
κατεύθυνσης στην λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία αρχικά κινείτο.
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.
8) Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόµβο (πλατεία)
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατά την είσοδο ή έξοδο από κυκλικό κόµβο (πλατεία)
καταλαµβάνει τη σωστή θέση στο οδόστρωµα και κάνει τους σωστούς χειρισµούς (όπως
χρήση κατάλληλων δεικτών κατεύθυνσης).
Σφάλµατα είναι:
• η µη ορθή προσέγγιση στον κυκλικό κόµβο,
• η µη ορθή κίνηση µέσα στον κυκλικό κόµβο,
• η µη ορθή και έγκαιρη χρήση του δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης κατά την έξοδο από τον
κυκλικό κόµβο.
9) Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα µε τις υπάρχουσες συνθήκες
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κάνει ορθή επιλογή των σχέσεων µετάδοσης της κίνησης
(ταχύτητες), ανάλογα µε τις συνθήκες. Ο υποψήφιος οφείλει να χρησιµοποιεί, εφόσον οι
συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν, όλες τις ταχύτητες.
Σφάλµα είναι η µη ορθή και έγκαιρη αλλαγή ταχυτήτων
10) Σβήσιµο κινητήρα
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κάνει ορθή χρήση των εξαρτηµάτων του οχήµατος ώστε να µην
σβήσει ο κινητήρας.
11) Πέδηση και ακινητοποίηση
Κατά την πορεία ελέγχεται η έγκαιρη επιβράδυνση, πέδηση ή ακινητοποίηση σύµφωνα µε τις
περιστάσεις και η πρόβλεψη των κινήσεων των υπολοίπων χρηστών της οδού.
Σφάλµατα είναι η µη τήρηση των παραπάνω.
12) Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος καθόλη τη διάρκεια της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς
γνωρίζει και εφαρµόζει ορθά τις διατάξεις του ΚΟΚ, πέραν αυτών που ειδικά περιγράφονται
παραπάνω στις ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
Η πρακτική εξέταση περιλαµβάνει τις δοκιµασίες και τον έλεγχο γνώσεων και ικανοτήτων, που
αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙΙ του ∆.Ε.Ε. (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2).
ΟΜΑ∆Α Α – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Σφάλµατα κατά την εκτέλεση των δοκιµασιών της Οµάδας Α, που περιλαµβάνονται στην
Οµάδα Γ, δεν σηµειώνονται και ως σφάλµατα στην Οµάδα Γ.108 Η µη ορθή εκτέλεση
οποιασδήποτε από τις παρακάτω δοκιµασίες συνεπάγεται την απόρριψη του υποψηφίου.
Οι παρακάτω δοκιµασίες µπορούν να πραγµατοποιούνται και µέσα σε ειδικά εξεταστικά κέντρα
(πίστες). 109
1) Έλεγχος του οχήµατος πριν ξεκινήσει
Γνώσεις επί των παρακάτω συστηµάτων, χειρισµός και διενέργεια ελέγχων για την οδική
ασφάλεια στα: ελαστικά και κατάσταση αυτών, φρένα και κατάσταση αυτών, λιπαντικά και
λοιπά υγρά του οχήµατος (όπως στάθµη λαδιού, στάθµη υγρών φρένων, στάθµη υγρών
µπαταρίας, στάθµη αντιψυκτικού, υγρά συµπλέκτη, υγρό υαλοκαθαριστήρων), φώτα, δείκτες
κατεύθυνσης και ηχητικό όργανο, λοιπού εξοπλισµού στο ταµπλό του οχήµατος, καθώς και
των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήµατος.
Επιπλέον, ο υποψήφιος ελέγχεται στην προσαρµογή του καθίσµατος, των καθρεπτών, των
ζωνών ασφαλείας και προσκέφαλων (εφόσον υπάρχουν) για όλους τους επιβάτες, στην
ασφάλιση των θυρών. Ο υποψήφιος πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο εκπαιδευτής και οι εξεταστές
φορούν σωστά τις ζώνες ασφαλείας.
Λόγοι απόρριψης είναι η µη γνώση των απαραίτητων ελέγχων των βασικών συστηµάτων
και εξαρτηµάτων, εντός και εκτός του οχήµατος και των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και
οχήµατος. Αρκεί ο υποψήφιος να απαντήσει σωστά σε τρεις (3) τουλάχιστον από τέσσερις (4)
ερωτήσεις του εξεταστή.
2) Οπισθοπορεία µε στροφή
Η δοκιµασία γίνεται σε οδούς µε µικρή πυκνότητα κυκλοφορίας. Κατά την εκτέλεση του
ελιγµού και σε όλη τη διάρκειά του, χρησιµοποιείται ο δείκτης αλλαγής κατεύθυνσης. Σε
περίπτωση που αυτός απενεργοποιηθεί πρέπει ο υποψήφιος να τον ενεργοποιήσει εκ νέου.
Ο ελιγµός πραγµατοποιείται ως εξής :
Ο υποψήφιος, χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, ακινητοποιεί το
όχηµα στο δεξιό µέρος, ή στο αριστερό µόνο σε περίπτωση µονόδροµου, του πρώτου δρόµου
της επιλογής του εξεταστή και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη του ενός (1) µέτρου από το
κράσπεδο του πεζοδροµίου. Το όχηµα πρέπει να βρίσκεται µέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας του
και ο πίσω προφυλακτήρας του µπορεί να απέχει από την τοµή των κρασπέδων των δύο
πεζοδροµίων το πολύ όσο το µήκος του οχήµατος εξέτασης.
Στη συνέχεια ο υποψήφιος κινεί το όχηµα προς τα πίσω, µε συνεχώς ενεργοποιηµένο τον
κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης στρίβοντάς το, ώστε να εισέλθει στον κάθετο δρόµο,
όπου διανύει απόσταση, από την τοµή των δύο κρασπέδων, τουλάχιστον το διπλάσιο του
συνολικού µήκους του οχήµατος. Σταµατά σε θέση σχεδόν παράλληλη, ώστε η διαφορά των
αποστάσεων των προς το πεζοδρόµιο τροχών να είναι έως τριάντα (30) εκατοστά και οι
τροχοί αυτοί δεν απέχουν περισσότερο του ενός (1) µέτρου από το πεζοδρόµιο.
Η προς τα πίσω πορεία γίνεται παραχωρώντας προτεραιότητα στα κινούµενα οχήµατα και
επιτρέποντας στους πεζούς και τα ζώα να κινηθούν µε ασφάλεια. Η οδήγηση του οχήµατος
γίνεται υποχρεωτικά µέσω των προς τα πλάγια του οχήµατος κατόπτρων. Ο υποψήφιος έχει
δικαίωµα να κοιτάξει προς τα πίσω, προκειµένου να ελέγξει τη θέση του οχήµατος, µόνο κατά
τη διάρκεια των επιτρεπόµενων στάσεων.
Ειδικότερα για την κατηγορία Β, ο έλεγχος γίνεται κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω
ελέγχοντας ταυτόχρονα οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις µέσω των καθρεπτών του
οχήµατος.
Κατά την προς τα πίσω κίνηση, δεν επιτρέπεται:
α) Να σταµατήσει ο υποψήφιος το όχηµα περισσότερο από δύο (2) φορές, εκτός αν
επιβάλλεται για λόγους οδικής ασφαλείας.
β) Να έρθει οποιοσδήποτε τροχός σε επαφή µε το κράσπεδο του πεζοδροµίου.
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γ) Να απέχει ο πίσω προς το πεζοδρόµιο τροχός και καθόλη τη διάρκεια του ελιγµού,
περισσότερο από:
• 1,00 µέτρο για κατηγορία Β
• 1,50 µέτρο για κατηγορίες C1, C, D1, D, ΒΕ
• 2,00 µέτρα για την κατηγορία CE, DE
Όταν πρόκειται για συρµό ή αρθρωτό όχηµα, ως πίσω προς το πεζοδρόµιο τροχός, νοείται ο
τελευταίος του ρυµουλκούµενου ή του ηµιρυµουλκούµενου.
δ) Να σβήσει ο κινητήρας του οχήµατός περισσότερες από µία φορά.
ε) Η προς τα εµπρός κίνηση του οχήµατος.
Λόγοι απόρριψης είναι :
• το σβήσιµο του κινητήρα περισσότερες από µια φορά,
• το σταµάτηµα του οχήµατος περισσότερο από δύο (2) φορές για οποιοδήποτε λόγο εκτός
αν επιβάλλεται για λόγους οδικής ασφάλειας,
• η προς τα εµπρός κίνηση του οχήµατος,
• η επαφή οποιουδήποτε τροχού µε το κράσπεδο του πεζοδροµίου
• η αποµάκρυνση πέραν του επιτρεποµένου ορίου από το πεζοδρόµιο,
• η µη ορθή τελική θέση του οχήµατος ως προς το πεζοδρόµιο,
• η µη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού.
• η µη χρησιµοποίηση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης περισσότερες από µία
φορά. 110
3) Στάθµευση δεξιά ή αριστερά
Η δοκιµασία περιλαµβάνει την στάθµευση δίπλα στο κράσπεδο του δεξιού ή στην περίπτωση
µονόδροµου του αριστερού πεζοδροµίου, της επιλογής του εξεταστή σε επίπεδο χώρο ή σε
µικρή ανωφέρεια ή κατωφέρεια.
Η δοκιµασία γίνεται παραχωρώντας προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.
Καθόλη τη διάρκεια του ελιγµού χρησιµοποιείται ο δείκτης αλλαγής κατεύθυνσης και σε
περίπτωση που απενεργοποιηθεί πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι.
Η οδήγηση του οχήµατος γίνεται υποχρεωτικά µέσω των προς τα πλάγια του οχήµατος
κατόπτρων. Για την κατηγορία Β, ο έλεγχος γίνεται κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω
ελέγχοντας ταυτόχρονα οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις µέσω των κατόπτρων του
οχήµατος.
Η δοκιµασία πραγµατοποιείται ως εξής:
Ο υποψήφιος, χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης ακινητοποιεί το
εκπαιδευτικό όχηµα δίπλα σε άλλο όχηµα, ήδη σταθµευµένο δίπλα στο κράσπεδο του
πεζοδροµίου. Έχοντας ενεργοποιηµένο τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, κινεί το
εκπαιδευτικό όχηµα προς τα πίσω, κάνοντας τους απαραίτητους ελιγµούς για να το
σταθµεύσει ανάµεσα σε δύο αυτοκίνητα που απέχουν µεταξύ τους απόσταση ίση µε το ένα και
µισό του συνολικού µήκους του οχήµατός του.
Αν η εξεύρεση κατάλληλου χώρου µεταξύ δύο αυτοκινήτων δεν είναι εφικτή, η δοκιµασία
γίνεται πίσω από σταθµευµένο όχηµα στην ήδη αναφερθείσα κατάλληλη απόσταση.
Κατά τη δοκιµασία αυτή οφείλει ο υποψήφιος:
α) Να σταθµεύσει µε τέσσερις το πολύ κινήσεις του οχήµατός του (πίσω - εµπρός - πίσω εµπρός). Κίνηση νοείται κάθε αλλαγή φοράς κίνησης του οχήµατος.
Η δεύτερη κίνηση µπορεί να γίνει είτε µέσα στον χώρο στάθµευσης είτε να αποτελέσει την
έξοδο του εκπαιδευτικού οχήµατος και πάλι δίπλα στο σταθµευµένο όχηµα.
β) Να µη σβήσει ο κινητήρας του οχήµατός του περισσότερες από µία φορά.
γ) Να µην έρθει σε επαφή µε οποιοδήποτε από τα σταθµευµένα γύρω του οχήµατα.
δ) Να µην ανέβει το όχηµά στο πεζοδρόµιο δηλαδή κανένας τροχός να χάσει την επαφή του
µε το οδόστρωµα.
ε) Να τηρείται, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελιγµού, απόσταση τουλάχιστον µισού
µέτρου από το εµπρόσθιο όχηµα.
στ) Να µεριµνά ώστε µε το πέρας του ελιγµού όλοι οι τροχοί της πλευράς του οχήµατος που
βρίσκεται δίπλα στο κράσπεδο, να απέχουν από αυτό έως:
• τριάντα πέντε (35) εκατοστά για την κατηγορία Β.
• σαράντα πέντε (45) εκατοστά για όλες τις άλλες κατηγορίες.
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ζ) Να εξέλθει από το χώρο στάθµευσης µε τέσσερις το πολύ κινήσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η
διαδικασία.
Λόγοι απόρριψης είναι :
• το σβήσιµο του κινητήρα περισσότερες από µια φορά,
• η στάθµευση µε περισσότερες από τέσσερις κινήσεις,
• η επαφή του οχήµατος µε άλλο σταθµευµένο όχηµα,
• η στάθµευση σε απόσταση από το πεζοδρόµιο µεγαλύτερη της επιτρεπόµενης,
• το ανέβασµα στο κράσπεδο του πεζοδροµίου,
• η µη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού,
• η έξοδος από τον χώρο στάθµευσης µε περισσότερες από τέσσερις κινήσεις.
• η µη χρησιµοποίηση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης περισσότερες από µία
φορά. 111
4) Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%
Ο υποψήφιος υποχρεούται να εκκινήσει από θέση στάθµευσης σε ανήφορο κλίσης 10%
περίπου χωρίς το όχηµα να οπισθοχωρήσει πάνω από σαράντα (40) εκατοστά. Εάν η
δοκιµασία γίνεται µε τη χρήση χειρόφρενου, απαγορεύεται η οπισθοπορεία του οχήµατος.
Επιτρέπεται δεύτερη δοκιµή σε σβήσιµο κινητήρα ή µη ορθής εκκίνησης.
Λόγοι απόρριψης είναι :
• το σβήσιµο του κινητήρα του οχήµατος περισσότερες από µία φορά,
• η µη ορθή εκκίνηση περισσότερες από µία φορά,
• η οπισθοχώρηση του οχήµατος ή η οπισθοχώρηση περισσότερο από το επιτρεπόµενο αν
δεν χρησιµοποιείται το χειρόφρενο
• η µη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού.
5) Λήψη µέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχηµα
Ο υποψήφιος, αφού χρησιµοποιήσει τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης σταθµεύει το
όχηµα, σβήνει τις λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις όπως, φώτα και κλιµατισµό, σβήνει τον
κινητήρα, ασφαλίζει το όχηµα µέσω του χειρόφρενου, θέτει την πρώτη σχέση µετάδοσης στο
κιβώτιο ή την όπισθεν κατά περίπτωση, βγάζει τη ζώνη ασφαλείας και αποβιβάζεται
ελέγχοντας την κυκλοφορία δίπλα και πίσω του πριν ανοίξει την πόρτα.
Λόγος απόρριψης είναι η µη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω κινήσεις.
ΟΜΑ∆Α Β – ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Ο υποψήφιος κατά την πορεία ελέγχεται για τη συµπεριφορά του σε φυσιολογικές συνθήκες
κυκλοφορίας και απορρίπτεται εάν υποπέσει σε σφάλµατα – παραβάσεις, όπως αυτά
αντιστοίχως ορίζονται υπό τον τίτλο «ΟΜΑ∆Α Β – ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» του
Παρατήµατος Ι.
ΟΜΑ∆Α Γ- ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Κάθε φορά που υποψήφιος υποπέσει σε οποιοδήποτε σφάλµα, ο εξεταστής τον ενηµερώνει
σχετικά και καταγράφει το σφάλµα στην αντίστοιχη θέση στο µνηµόνιο, όπως αυτά
αντιστοίχως ορίζονται υπό τον τίτλο «ΟΜΑ∆Α Γ - ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» του
Παρατήµατος Ι.
Επιπλέον ο υποψήφιος ελέγχεται στο πεδίο:
«13) Οικονοµική - Οικολογική οδήγηση»
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατέχει τις βασικές αρχές της οικολογικής - οικονοµικής οδήγησης,
όπως: αλλαγή ταχυτήτων στις 2.000 - 2.500 στροφές, οδήγηση µε σταθερή ταχύτητα,
αποφυγή άσκοπων φρεναρισµάτων, παρατήρηση και πρόβλεψη συνθηκών κυκλοφορίας.
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.
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Προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 3 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
Για τις κατηγορίες C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE ο υποψήφιος, εκτός από τις
δοκιµασίες που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, εξετάζεται επιπλέον σε όλες τις
παρακάτω δοκιµασίες όπως αυτές αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙΙ του ∆.Ε.Ε. (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2).
ΟΜΑ∆Α Α – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
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1) Έλεγχος του οχήµατος πριν ξεκινήσει
Ο υποψήφιος ελέγχεται στην σωστή προετοιµασία του οχήµατος και πρέπει να έχει γνώση
βασικών στοιχείων των εξαρτηµάτων των συστηµάτων ασφαλείας και του ελέγχου αυτών.
Από τις παρακάτω ενότητες επιλέγονται από τον εξεταστή τέσσερεις (4) και ο υποψήφιος
πρέπει να απαντήσει σε τρεις (3) τουλάχιστον.
α) Ταυτοποίηση του οχήµατος
Έλεγχος ταυτοποίησης του οχήµατος µε την άδεια κυκλοφορίας του (πινακίδες κυκλοφορίας,
εγχάρακτος αριθµός πλαισίου και πινακιδάκι κατασκευαστή).
β) Απαραίτητα έγγραφα του οδηγού και του οχήµατος
Έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων κατά περίπτωση,
βα) Του οδηγού [Κατάλληλη και ισχύουσα άδεια οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής
Ικανότητας (κωδικός 95), Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγού Μεταφοράς
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR), αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης οχήµατος ∆ηµόσιας Χρήσης
πρέπει να κατέχει και την άδεια οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων ή επιβατών κατά περίπτωση
(χωρίς να απαιτείται να τη φέρει µαζί του), αν ο οδηγός είναι υπάλληλος πρέπει να έχει και
έγγραφα που αποδεικνύουν την υπαλληλική σχέση του οδηγού µε τον εργοδότη (βεβαίωση
σχέσης εργασίας), τα φύλλα καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου ή/και τα εκτυπώµατα
του ψηφιακού των τελευταίων 28 ηµερών και δικαιολογητικά για ενδεχόµενες ηµέρες απουσίας
του, τουλάχιστον τρία εφεδρικά φύλλα καταγραφής ή την κάρτα οδηγού και δύο εφεδρικά ρολά
χαρτιού εκτύπωσης για τον ψηφιακό ταχογράφο] και
ββ) Του οχήµατος [Άδεια κυκλοφορίας, το βιβλιάριο µεταβολών (χωρίς να απαιτείται να το έχει
µαζί του), Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, Αποδεικτικό πληρωµής τελών κυκλοφορίας, ∆ελτίο
Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα ελέγχου καυσαερίων, τα έγγραφα που απαιτούνται για τη µεταφορά
(δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής – τιµολόγιο και φορτωτική, λίστα επιβατών κλπ),
Βεβαίωση ορθής τοποθέτησης και σωστής λειτουργίας της συσκευής του ταχογράφου,
Βεβαίωση ορθής τοποθέτησης και σωστής λειτουργίας του συστήµατος περιορισµού ταχύτητας
(κόφτης) και σήµα επικολληµένο στον ανεµοθώρακα (µόνο για τα φορτηγά), Πιστοποιητικό
ADR για το όχηµα στην περίπτωση µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, Πιστοποιητικό
ATP για το όχηµα στην περίπτωση διεθνούς µεταφοράς ευπαθών τροφίµων, έγγραφα που
απαιτούνται για τις διεθνείς µεταφορές (κοινοτική άδεια, άδεια Ε∆ΥΜ, CMR κ.λπ.)]. 113
γ) Περιµετρικός έλεγχος
Έλεγχος περιµετρικά και κάτω από το αυτοκίνητο, για τυχόν διαρροές ή για ύπαρξη εµποδίου
που παρεµποδίζει την προς τα πίσω ή µπροστά κίνηση του οχήµατος.
Έλεγχος λειτουργίας του συστήµατος πλυστικής συσκευής ανεµοθώρακα, κατάσταση
µάκτρων των υαλοκαθαριστήρων.
Καθαρισµός εξωτερικών καθρεπτών και φωτιστικών επιφανειών.
δ) Πινακίδες - σύµβολα - εξαρτήµατα
Έλεγχος ειδικών συµβόλων και σηµάτων που προβλέπονται από τον ΚΟΚ, ανάλογα µε το
όχηµα, όπως αναγραφή ανώτατου ορίου ταχύτητας, µικτής µάζας, αναγνώρισης οχήµατος
άνω των 13 µέτρων, αντανακλαστικές πινακίδες, λασπωτήρες, αντισφηνωτική προστασία.
ε) Έλεγχος ελαστικών
Έλεγχος των ελαστικών, συµπεριλαµβανοµένης της ρεζέρβας, για καταλληλότητα, σύµφωνα
µε τα αναγραφόµενα στην άδεια κυκλοφορίας, τη βεβαίωση του ταχογράφου και του
περιοριστή ταχύτητας. Επιπλέον ελέγχεται ο χρόνος παραγωγής τους, το βάθος πέλµατος, η
πίεση του αέρα, οι δείκτες κατάλληλης επιλογής ελαστικών και δείκτες φόρτωσης µονού ή
διπλού ελαστικού, οι φθορές, τα εξογκώµατα, αποκολλήσεις, καθώς και η ανάµιξη ελαστικών.

112
113

∆ιαγράφηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 3 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 3 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
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Έλεγχος των ζαντών για φθορές, ρωγµές, σπασίµατα, παραµορφώσεις. Γνώσεις για την
αναγόµωση και επαναχάραξη ελαστικών.
στ) Έλεγχος φωτών
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των φωτών και των ανακλαστήρων.
ζ) Σύστηµα πέδησης - βαλβίδες - έλεγχοι στο πνευµατικό σύστηµα
Έλεγχος της κανονικής πίεσης λειτουργίας του συστήµατος πέδησης µέσω των µανοµέτρων,
αφύγρανση αεροφυλακίων.
Γενικές γνώσεις λειτουργίας του συστήµατος πέδησης προς αποφυγή κινδύνων (όπως, ρήξη
σωληνώσεων, πτώση πίεσης και αυτόµατη πέδηση, συνεχής και προοδευτική πέδηση, πέδη
στάθµευσης, εξασφάλιση ακινητοποίησης βαρέως οχήµατος).
η) Έλεγχος υγρών και λοιπών εξαρτηµάτων
Ελέγχονται τα λάδια του κινητήρα, το υγρό του ψυγείου, τα λάδια του υδραυλικού τιµονιού, τα
υγρά του συµπλέκτη, τα υγρά της µπαταρίας, οι ανοχές του τιµονιού, το δυναµό, οι αναρτήσεις
και το σύστηµα κλιµατισµού.
θ) Θέση οδήγησης - καµπίνα
Ρυθµίζεται η θέση οδήγησης και οι πλαϊνοί καθρέπτες ώστε να έχει πλήρη ορατότητα και
πλήρη έλεγχο στα χειριστήρια και στα όργανα του οχήµατος.
Έλεγχος των ενδεικτικών λυχνιών στον πίνακα οργάνων και των ποδοµοχλών, πρώτα µε
ανοικτό διακόπτη, και στη συνέχεια, βάζοντας σε κίνηση τον κινητήρα.
Επιπλέον, για τα λεωφορεία, ελέγχεται ο εξοπλισµός ασφαλείας και άνεσης των επιβατών.
ι) Υποχρεωτικός και προαιρετικός εξοπλισµός
Έλεγχος του υποχρεωτικού εξοπλισµού (σφήνες αναστολής κύλισης, προειδοποιητικό
τρίγωνο, φαρµακείο, πυροσβεστήρες, αντιολισθητικές αλυσίδες, σφυρί θραύσης παραθύρου
για τα λεωφορεία, εργαλεία αντικατάστασης ελαστικών) και του προαιρετικού εξοπλισµού
(γάντια, ιµάντες για το φορτίο, γιλέκο και χάρτες).
6) Υποβοηθητικοί µηχανισµοί πέδησης και διεύθυνσης
Η δοκιµασία αυτή πραγµατοποιείται µόνο για τις κατηγορίες C, D, CE, DE:
Ο υποψήφιος εξετάζεται στις γνώσεις χειρισµού και ελέγχου του υποβοηθητικού µηχανισµού
του συστήµατος πέδησης (κλαπέτο ή µηχανόφρενο ή ritarder) και του υποβοηθητικού
µηχανισµού του συστήµατος διεύθυνσης (σύστηµα υποβοήθησης του υδραυλικού τιµονιού) µε
έλεγχο του τζόγου του.
Λόγοι απόρριψης είναι η µη γνώση της λειτουργίας των παραπάνω.
7) Συσκευή του ταχογράφου (αναλογικού ή ψηφιακού)
Η δοκιµασία αυτή πραγµατοποιείται για τις κατηγορίες C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, και ο
υποψήφιος εξετάζεται εάν γνωρίζει:
α) Για τον αναλογικό ταχογράφο: τα εξαρτήµατα, τη λειτουργία της συσκευής, τη
συµπλήρωση και συµβατότητα του φύλλου καταγραφής, την τοποθέτησή του, την ανάγνωση
και ερµηνεία των καταγεγραµµένων στοιχείων, τη χρησιµότητα και αξιοποίηση των στοιχείων,
τις αναγκαίες ενέργειες σε περίπτωση βλάβης ή αλλαγής οχήµατος και τους χρόνους φύλαξης
των φύλλων καταγραφής.
Η τοποθέτηση του φύλλου καταγραφής γίνεται από τον υποψήφιο µε την έναρξη της
πρακτικής εξέτασης και παραµένει στη θέση του µέχρι το τέλος της πορείας. Με το πέρας της
πορείας αφαιρείται από τη συσκευή του ταχογράφου, ολοκληρώνεται η συµπλήρωσή του και
παραδίδεται στον Α εξεταστή ο οποίος το επισυνάπτει στο ∆.Ε.Ε. του υποψηφίου.
β) Για τον ψηφιακό ταχογράφο: τα εξαρτήµατα, τη λειτουργία της συσκευής, την
τοποθέτηση της κάρτας οδηγού (χρησιµοποιείται η κάρτα του εκπαιδευτή τόσο κατά την
εκπαίδευση όσο και την εξέταση), τον προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών για την
έναρξη της εξέτασης (όπως, τόπος αναχώρησης, έλεγχος ηµεροµηνίας και ώρας, δήλωση
πρώτου ή δεύτερου οδηγού), την ανάγνωση και ερµηνεία των αναγραφόµενων στοιχείων ή
συµβόλων (τόσο από την οθόνη της συσκευής όσο και από την εκτύπωση στο σχετικό
εκτύπωµα του ενσωµατωµένου εκτυπωτή), τις αναγκαίες ενέργειες σε περίπτωση βλάβης ή
αλλαγής οχήµατος, καθώς και τους χρόνους φύλαξης των καταγεγραµµένων στοιχείων.
Η τοποθέτηση της κάρτας οδηγού γίνεται από τον υποψήφιο µε την έναρξη της πρακτικής
εξέτασης και παραµένει στη θέση της µέχρι το τέλος της πορείας. Με το τέλος της πορείας
εκτυπώνεται το σχετικό εκτύπωµα του ενσωµατωµένου εκτυπωτή, στο οποίο
συµπληρώνονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοµατεπώνυµο και αριθµός πρωτοκόλλου του
∆ΕΕ) και αφαιρείται από τη συσκευή του ταχογράφου η κάρτα οδηγού. Το εκτύπωµα
παραδίδεται στον Α εξεταστή ο οποίος το επισυνάπτει στο ∆.Ε.Ε. του υποψηφίου.
Λόγοι απόρριψης είναι:
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• η µη σωστή καταγραφή από τον υποψήφιο έστω και ενός εκ των απαραίτητων στοιχείων
που απαιτούνται στο φύλλο καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου,
• η µη ή η εσφαλµένη τοποθέτηση του φύλλου καταγραφής ή της κάρτας οδηγού στην
συσκευή του ταχογράφου,
• η µη γνώση - σωστός χειρισµός της συσκευής,
• η µη γνώση των µηχανισµών µεταγωγής µε τους οποίους ρυθµίζονται οι σχετικές εργασίες
των οδηγών και των στοιχείων που καταγράφονται στο φύλλο καταγραφής του αναλογικού
ταχογράφου,
• η µη γνώση των στοιχείων ή συµβόλων που αναγράφονται είτε στην οθόνη είτε στο
εκτύπωµα του ψηφιακού ταχογράφου,
• η µη γνώση των χρόνων εργασίας και των ενεργειών σε περίπτωση βλάβης.
8) Απόζευξη και ζεύξη
Η δοκιµασία αυτή πραγµατοποιείται για τις κατηγορίες ΒΕ, C1E, CE, D1E, DE.
Ο υποψήφιος εξετάζεται ότι είναι σε θέση να αποζεύξει και να ζεύξει το ρυµουλκούµενο
όχηµα, να το αποµακρύνει από την ίδια ευθεία, έτσι ώστε να αξιολογείται η ικανότητά του να
ευθυγραµµίζει µε ασφάλεια ρυµουλκό και ρυµουλκούµενο. Κατά την οπισθοπορεία στη
διαδικασία της ζεύξης απαγορεύεται η προς τα εµπρός κίνηση.
Καθόλη τη διαδικασία ο υποψήφιος πρέπει να φορά αντανακλαστικό γιλέκο και κατάλληλα
γάντια.
Οι απαραίτητες ενέργειες για την απόζευξη και ζεύξη αρθρωτών οχηµάτων και συρµών είναι η
εξής:.
I. Ενέργειες για την απόζευξη αρθρωτού οχήµατος:
Για την απόζευξη αρθρωτού οχήµατος ακολουθείται η παρακάτω σειρά ενεργειών:
α) Σταθµεύεται το αρθρωτό όχηµα υποχρεωτικά σε ευθεία γραµµή και λαµβάνονται τα
απαραίτητα µέτρα ασφάλειας (φώτα έκτακτης ανάγκης) για τη προστασία των λοιπών
χρηστών της οδού.
β) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας
«Λοιπές Εργασίες» (όπου υπάρχει), ενεργοποιείται η πέδη στάθµευσης, τίθεται εκτός
λειτουργίας ο κινητήρας και αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το όχηµα.
Τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο επισήµανσης στην προβλεπόµενη απόσταση.
γ) Ασφαλίζεται το επικαθήµενο τοποθετώντας τις δύο σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους)
στους τροχούς του τελευταίου οπίσθιου άξονα σε θέσεις επί των τροχών (διαγώνια,
µπροστά ή πίσω) ανάλογα µε τη κλίση του εδάφους και «δένεται» το µηχανόφρενο,
εφόσον οι κύλινδροι πέδησης του συστήµατος πέδησής του δεν είναι διπλής ενέργειας.
δ) Χρησιµοποιείται ο µηχανισµός ανύψωσης (µανιβέλα) για να κατέβουν οι δύο τηλεσκοπικές
στηρίξεις (ποδαρικά), έως ότου αυτές πατήσουν σε ανθεκτικό έδαφος, ώστε να µην
βυθίζονται. Εάν το όχηµα διαθέτει κατάλληλο ηλεκτρικό σύστηµα, το κατέβασµα των
ποδαρικών πραγµατοποιείται από την καµπίνα οδήγησης. Σε περίπτωση που το έδαφος
στο οποίο πραγµατοποιείται η απόζευξη δεν είναι σταθερό, τοποθετούνται κατάλληλα
υποστηρίγµατα. Στη συνέχεια µε τη χρήση της µανιβέλας ανασηκώνεται λίγο το
επικαθήµενο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απασφάλιση του πείρου από τη «πλάκα
επικάθησης». Σε περίπτωση που το ρυµουλκό διαθέτει σύστηµα ανάρτησης µε
αερόσουστες, η παραπάνω διαδικασία πραγµατοποιείται και µε τη βοήθεια συµπίεσης ή
αποσυµπίεσης των αερόσουστων.
ε) ∆ιακόπτεται η παροχή, όπου υπάρχει, πεπιεσµένου αέρα µέσω των ταχυσυνδέσµων των
σωληνώσεων παροχής πεπιεσµένου αέρα και στη συνέχεια αποσυνδέονται διαδοχικά η
εντολή παροχής (κόκκινος αγωγός) και η εντολή πέδησης (κίτρινος αγωγός).
Τοποθετούνται και καλύπτονται οι αγωγοί στις αναµονές, όπου υπάρχουν, µε τα ειδικά
προστατευτικά για να αποφευχθεί η είσοδος ξένων σωµάτων ή νερού. Για την αποφυγή
εµπλοκής τους οι αγωγοί δεν πρέπει να αιωρούνται.
στ) Αποσυνδέεται η ηλεκτρική παροχή (ρευµοτοδότης) του ρυµουλκού. Σε περίπτωση που το
σύστηµα πέδησης του ρυµουλκού ενισχύεται µε ABS αποσυνδέεται και ο αντίστοιχος
ρευµατοδότης.
ζ) Απασφαλίζεται ο πείρος από τη πλάκα επικάθησης τραβώντας την ειδική χειρολαβή
ασφάλισής του, για να είναι δυνατή η αποσύνδεση των δύο οχηµάτων.
η) Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο ρυµουλκό και το µετακινεί µε µικρή ταχύτητα σε
ικανή απόσταση (περίπου 30 εκατοστά) ώστε αυτό να αποσυνδεθεί από το
ηµιρυµουλκούµενο εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή στήριξη του επικαθήµενου στα
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ποδαρικά. Στη συνέχεια ο υποψήφιος οδηγός αποµακρύνει το ρυµουλκό και αποβιβάζεται.
Σε περίπτωση που το ρυµουλκό διαθέτει αερόσουστες, υποχρεούται πριν το µετακινήσει
να χαµηλώσει µε τις αερόσουστες τον πίσω άξονά του.
θ) Αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το ρυµουλκό και ελέγχει αν το επικαθήµενο είναι
ασφαλισµένο (τάκοι, χειρόφρενο) και σηµασµένο (προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας). Σε
περίπτωση που οι κύλινδροι πέδησης του επικαθήµενου δεν είναι διπλής ενέργειας, ο
υποψήφιος οδηγός οφείλει να σφίξει και το µηχανόφρενο, δεδοµένου ότι οι µικρές
µετακινήσεις µπορεί να έχουν προκαλέσει κάποια χαλάρωση στην πέδη στάθµευσης. 114
ι) Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο ρυµουλκό και θέτει το µηχανισµό µεταγωγής του
ταχογράφου, (όπου υπάρχει) στο σύµβολο που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα «οδήγηση»
και στη συνέχεια τηρώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. εισέρχεται στην κυκλοφορία.
II. Ενέργειες για την ζεύξη αρθρωτού οχήµατος
Για τη ζεύξη αρθρωτού οχήµατος ακολουθείται η παρακάτω σειρά ενεργειών:
α) Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο ρυµουλκό και το οδηγεί µε όπισθεν και σε ευθεία
πορεία προς το σταθµευµένο επικαθήµενο, σταµατώντας το σε µικρή απόσταση µπροστά
από αυτό. Κατά τη διάρκεια των ελιγµών λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας για
τη προστασία των λοιπών χρηστών της οδού (έλεγχος, ενεργοποίηση κατάλληλων
δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης).
β) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας
«Άλλες Εργασίες» (όπου υπάρχει) και αφού ενεργοποιηθεί η πέδη στάθµευσης,
απενεργοποιείται ο κινητήρας και αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το ρυµουλκό.
Στη συνέχεια και πριν συνεχίσει τις υπόλοιπες ενέργειες ζεύξης, ελέγχει ότι το
επικαθήµενο και η πλάκα επικάθησης, εάν αυτή είναι ρυθµιζόµενη, είναι στη σωστή θέση
και ασφαλισµένα.
γ) Επιβιβάζεται στο ρυµουλκό και συνεχίζοντας την οπισθοπορεία, µε µικρή ταχύτητα,
προσεγγίζει το επικαθήµενο κατά τρόπο ώστε ο πείρος του να «ευθυγραµµισθεί» µε τη
θέση ασφάλισής του στην πλάκα επικάθησης. Κατά την οπισθοπορεία ο υποψήφιος
µπορεί να σταµατήσει όσες φορές χρειαστεί και να αποβιβαστεί για να ελέγξει, εάν ο
πείρος οδηγείται σωστά στη θέση του. Για την ασφαλή εφαρµογή του πείρου στην
τερµατική του θέση ανεβάζει ή κατεβάζει, κατά περίπτωση, τις δύο τηλεσκοπικές στηρίξεις
(ποδαρικά). Η παραπάνω διαδικασία, σε περίπτωση που το ρυµουλκό διαθέτει σύστηµα
ανάρτησης µε αερόσουστες, πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια συµπίεσης ή αποσυµπίεσης
των αερόσουστων. Στο τέλος της διαδικασίας ζεύξης, αποκαθιστά τη σωστή πίεση στο
σύστηµα πνευµατικής ανάρτησης. Κατά τη διάρκεια της σύµπλεξης οι βάσεις των
ποδαρικών, που βρίσκονται σε επαφή µε το έδαφος, δεν πρέπει να µετακινηθούν καθόλου
από την αρχική τους θέση.
δ) Ενεργοποιείται από τον υποψήφιο οδηγό η πέδη στάθµευσης του ρυµουλκού, όταν ο
πείρος εφαρµόσει χωρίς ανοχές στη πλάκα επικάθησης και ακουστεί ο χαρακτηριστικός
µεταλλικός ήχος, φροντίζοντας η πίεση του συστήµατος πέδησης να φτάσει σε κανονικά
επίπεδα. Στη συνέχεια ασφαλίζει τον πείρο µε την ειδική χειρολαβή ασφάλισης, ώστε να
είναι πρακτικά αδύνατη η αποσύνδεση των δύο οχηµάτων. Επιβιβάζεται στο όχηµα και
προσπαθεί να το εκκινήσει, µε την πιο «αργή» ταχύτητα στο κιβώτιο, ελέγχοντας την
ασφαλή ζεύξη του επικαθήµενου. Ενεργοποιεί την πέδη στάθµευσης του ρυµουλκού,
φροντίζοντας η πίεση του συστήµατος πέδησης να φτάσει σε κανονικά επίπεδα και αφού
απενεργοποιήσει τον κινητήρα, αποβιβάζεται.
ε) Συνδέεται η ηλεκτρική παροχή (ρευµοτοδότης) του ρυµουλκού. Σε περίπτωση που το
σύστηµα πέδησης του ρυµουλκού ενισχύεται µε ABS συνδέεται και ο αντίστοιχος
ρευµατοδότης.
στ) Συνδέονται οι σωληνώσεις παροχής πεπιεσµένου αέρα του ρυµουλκού µε τους
αντίστοιχους ταχυσυνδέσµους του επικαθήµενου και ανοίγει τις παροχές, όπου υπάρχουν,
διαδοχικά της εντολής πέδησης (κίτρινος αγωγός) και της εντολής παροχής (κόκκινος
αγωγός). Σε περίπτωση συνδυασµένου µηχανισµού η σύνδεση γίνεται ταυτόχρονα.
ζ) Χρησιµοποιείται ο µηχανισµός ανύψωσης (µανιβέλα) για να ανυψωθούν οι δύο
τηλεσκοπικές στηρίξεις (ποδαρικά) µέχρι τη τελική τους θέση και ασφαλίζεται η µανιβέλα.
Εάν το όχηµα διαθέτει κατάλληλο ηλεκτρικό σύστηµα, η ανύψωση των ποδαρικών
πραγµατοποιείται από την καµπίνα οδήγησης. Σε περίπτωση που το ρυµουλκό διαθέτει
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σύστηµα ανάρτησης µε αερόσουστες, η παραπάνω διαδικασία πραγµατοποιείται και µε τη
βοήθεια συµπίεσης ή αποσυµπίεσης των αερόσουστων.
η) Αφαιρούνται οι σφήνες αναστολής κύλισης (τάκοι) από τους τροχούς του επικαθήµενου και
ελέγχεται εάν το επικαθήµενο έχει συνδεθεί µε ασφάλεια µε το ρυµουλκό, εφόσον έχει
απελευθερωθεί το µηχανόφρενο, εάν το ρυµουλκό δεν διαθέτει κυλίνδρους πέδησης
διπλής ενέργειας. Τέλος τοποθετούνται στη θέση τους οι σφήνες αναστολής κύλισης και το
προειδοποιητικό τρίγωνο.
ι) Επιβιβάζεται στο ρυµουλκό, θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα µέχρι η πίεση στα αερόφρενα
να φτάσει στη µέγιστη τιµή της και ελέγχει τον πίνακα οργάνων για τυχόν ενδείξεις κακής
λειτουργίας (όπως, πτώση πίεσης, λειτουργία της φωτεινής ένδειξης του ABS κυρίως του
επικαθήµενου).
ια) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας
«Οδήγηση» (όπου υπάρχει) και ο υποψήφιος οδηγός µετακινεί µε µικρή ταχύτητα το
αρθρωτό όχηµα σε µικρή απόσταση και αφού διαπιστώσει ότι η πέδηση και τα λοιπά
συστήµατα λειτουργούν αποτελεσµατικά και το ρυµουλκό έλκει ασφαλώς το επικαθήµενο,
εισέρχεται στην κυκλοφορία τηρώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ..
III. Ενέργειες απόζευξης συρµού
Για την απόζευξη συρµού ακολουθείται η παρακάτω σειρά ενεργειών:
α) Σταθµεύεται ο συρµός υποχρεωτικά, όπου επιτρέπεται, σε ευθεία γραµµή, αφού ληφθούν
τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας (φώτα έκτακτης ανάγκης) για τη προστασία των λοιπών
χρηστών της οδού.
β) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας
«Λοιπές Εργασίες» (όπου υπάρχει), ενεργοποιείται η πέδη στάθµευσης, τίθεται εκτός
λειτουργίας ο κινητήρας και αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το όχηµα.
Τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο επισήµανσης στην προβλεπόµενη απόσταση.
γ) Ασφαλίζεται το ρυµουλκούµενο όχηµα τοποθετώντας τις δύο σφήνες αναστολής κύλισης
(τάκους) στους τροχούς του τελευταίου οπίσθιου άξονα σε θέσεις επί των τροχών
(διαγώνια, µπροστά ή πίσω) ανάλογα µε τη κλίση του εδάφους και «δένεται» το
µηχανόφρενο, εφόσον οι κύλινδροι πέδησης του συστήµατος πέδησής του δεν είναι
διπλής ενέργειας.
δ) Στηρίζεται το ρυµουλκούµενο, εάν είναι µονοαξονικό ή µε δύο άξονες κεντροαξονικό, στην
τηλεσκοπική του στήριξη (ποδαρικό), και ακολουθείται για το κατέβασµά του η αντίστοιχη
διαδικασία των επικαθήµενων.
ε) ∆ιακόπτεται η παροχή, όπου υπάρχει, πεπιεσµένου αέρα µέσω των ταχυσυνδέσµων των
σωληνώσεων παροχής πεπιεσµένου αέρα και στη συνέχεια αποσυνδέονται διαδοχικά η
εντολή παροχής (κόκκινος αγωγός) και η εντολή πέδησης (κίτρινος αγωγός).
Τοποθετούνται και καλύπτονται οι αγωγοί στις αναµονές, όπου υπάρχουν, µε τα ειδικά
προστατευτικά για να αποφευχθεί η είσοδος ξένων σωµάτων ή νερού. Για την αποφυγή
εµπλοκής τους οι αγωγοί δεν πρέπει να αιωρούνται.
στ) Αποσυνδέεται η ηλεκτρική παροχή (ρευµοτοδότης) του ρυµουλκού. Σε περίπτωση που το
σύστηµα πέδησης του ρυµουλκού ενισχύεται µε ABS αποσυνδέεται και ο αντίστοιχος
ρευµατοδότης.
ζ) Απασφαλίζεται ο κοτσαδόρος µε τη χειρολαβή απασφάλισής του, ώστε να είναι δυνατή η
αποσύνδεση των δύο οχηµάτων. ∆εν αποκλείεται η ελαφρά µετακίνηση του συρµού εάν
διαπιστωθεί ότι ο πείρος εµποδίζει την απασφάλισή του.
η) Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο ρυµουλκό και το µετακινεί µε µικρή ταχύτητα σε
µικρή απόσταση, µέχρις ότου αυτό αποσυνδεθεί από το ρυµουλκούµενο.
θ) Αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το φορτηγό και ελέγχει αν το ρυµουλκούµενο είναι
ασφαλισµένο (τάκοι, χειρόφρενο) και σηµασµένο (προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας). Σε
περίπτωση που οι κύλινδροι πέδησης του ρυµουλκούµενου δεν είναι διπλής ενέργειας, ο
υποψήφιος οδηγός οφείλει να σφίξει και το µηχανόφρενο δεδοµένου ότι οι µικρές
µετακινήσεις µπορεί να έχουν προκαλέσει κάποια χαλάρωση στην πέδη στάθµευσης. 115
116
ι)
Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο φορτηγό και θέτει το µηχανισµό µεταγωγής του
ταχογράφου, όπου υπάρχει, στο σύµβολο που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα «οδήγηση»
(όπου υπάρχει) και στη συνέχεια τηρώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. εισέρχεται στην
κυκλοφορία.
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IV. Ενέργειες ζεύξης συρµού
Για τη ζεύξη συρµού ακολουθείται η παρακάτω σειρά ενεργειών:
α) Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο φορτηγό και το οδηγεί µε όπισθεν και σε ευθεία
πορεία προς το σταθµευµένο ρυµουλκούµενο, σταµατώντας το σε µικρή απόσταση
µπροστά από αυτό. Κατά τη διάρκεια των ελιγµών πρέπει να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα
µέτρα ασφαλείας για τη προστασία των λοιπών χρηστών της οδού (έλεγχος,
ενεργοποίηση κατάλληλων δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης).
β) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας
«Άλλες Εργασίες» (όπου υπάρχει) και αφού ενεργοποιηθεί η πέδη στάθµευσης,
απενεργοποιείται ο κινητήρας και αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το φορτηγό. Στη
συνέχει και πριν συνεχίσει τις υπόλοιπες ενέργειες ζεύξης, ελέγχει εάν το ρυµουλκούµενο
είναι σωστά ασφαλισµένο.
Απασφαλίζεται ο πείρος του κοτσαδόρου του φορτηγού σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή (είτε χειροκίνητο σύστηµα µε ελατήριο είτε µε αέρα) και ελέγχεται το «µάτι»
της µπάρας ή του τρίγωνου έλξης για τυχόν φθορές.
γ) Επιβιβάζεται στο φορτηγό και συνεχίζοντας την οπισθοπορεία, µε µικρή ταχύτητα,
προσεγγίζει το ρυµουλκούµενο κατά τρόπο ώστε το τρίγωνο έλξης του να ευθυγραµµισθεί
µε το κοτσαδόρο του φορτηγού σταµατώντας περίπου στα 30 έως 50 εκατοστά. Το
τρίγωνο έλξης συγκρατείται, µέσω των ελατηρίων του, σε οριζόντια θέση µε τη βοήθεια του
µηχανισµού ανύψωσής του και ελέγχεται εάν βρίσκεται στο σωστό ύψος και εάν χρειάζεται
ρύθµιση είτε ανεβάζοντας το µπροστινό ποδαρικό του ρυµουλκούµενου είτε ρυθµίζοντας
την αερανάρτηση, εφόσον υπάρχει, του φορτηγού. Κατά την οπισθοπορεία µπορεί ο
υποψήφιος οδηγός να σταµατήσει όσες φορές χρειαστεί και να αποβιβαστεί για να ελέγξει
αν το τρίγωνο έλξης οδηγείται σωστά στον κοτσαδόρο. Για τη σωστή και ασφαλή
εφαρµογή του τριγώνου έλξης στη τερµατική του θέση στον κοτσαδόρο συνεχίζει την
οπισθοπορεία έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός µεταλλικός ήχος της λειτουργίας
ασφάλισης του κοτσαδόρου. Στους κοτσαδόρους µε ασφάλιση ενεργοποιούµενη µε αέρα ή
ελατήριο, ο πείρος ασφαλίζει αυτόµατα, ενώ στους µηχανικούς θα πρέπει ο υποψήφιος
οδηγός να τοποθετήσει τον πείρο χειροκίνητα. Ελέγχεται η ασφάλιση και εάν ο πείρος δεν
έχει ασφαλιστεί, επαναλαµβάνονται οι προηγούµενες ενέργειες ώστε να είναι αδύνατη η
αποσύνδεση των δύο οχηµάτων.
δ) Συνδέεται η ηλεκτρική παροχή (ρευµοτοδότης) του φορτηγού. Σε περίπτωση που το
σύστηµα πέδησης του φορτηγού ενισχύεται µε ABS συνδέεται και ο αντίστοιχος
ρευµατοδότης.
ε) Συνδέονται οι σωληνώσεις παροχής πεπιεσµένου αέρα του φορτηγού µε τους
αντίστοιχους ταχυσύνδεσµους του ρυµουλκούµενου και ανοίγοντας τις παροχές, όπου
υπάρχουν, διαδοχικά της εντολή πέδησης (κίτρινου αγωγού) και της εντολής παροχής
(κόκκινος αγωγός). Σε περίπτωση συνδυασµένου µηχανισµού η σύνδεση γίνεται
ταυτόχρονα.
στ) Στηρίζεται το ρυµουλκούµενο, εάν είναι µονοαξονικό ή µε δύο άξονες κεντροαξονικό, στην
τηλεσκοπική του στήριξη (ποδαρικό), και ακολουθείται για την ανύψωσή του η αντίστοιχη
διαδικασία των επικαθήµενων.
ζ) Αφαιρούνται οι σφήνες αναστολής κύλισης (τάκοι) από τους τροχούς του ρυµουλκούµενου
και ελέγχεται ότι το ρυµουλκούµενο έχει συνδεθεί µε ασφάλεια µε το φορτηγό, εφόσον έχει
απελευθερωθεί το µηχανόφρενο, εάν το ρυµουλκούµενο δεν διαθέτει κυλίνδρους πέδησης
διπλής ενέργειας. Τέλος τοποθετεί στη θέση τους τις σφήνες αναστολής κύλισης και το
προειδοποιητικό τρίγωνο.
η) Επιβιβάζεται στο συρµό, θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα µέχρι η πίεση στα αερόφρενα να
φτάσει στη µέγιστη τιµή της και ελέγχει τον πίνακα οργάνων για τυχόν ενδείξεις κακής
λειτουργίας (όπως, πτώση πίεσης, λειτουργία της φωτεινής ένδειξης του ABS κυρίως του
ρυµουλκούµενου).
θ) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας
«Οδήγηση» (όπου υπάρχει) και ο υποψήφιος οδηγός µετακινεί µε µικρή ταχύτητα το
συρµό σε µικρή απόσταση, και αφού διαπιστώσει ότι η πέδηση και τα λοιπά συστήµατα
λειτουργούν αποτελεσµατικά και το φορτηγό έλκει ασφαλώς το ρυµουλκούµενο, εισέρχεται
στην κυκλοφορία τηρώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ..
V. Πρόσθετοι έλεγχοι ζεύξης και απόζευξης
Μετά τη ζεύξη και απόζευξη του ρυµουλκού και του επικαθήµενου ή του φορτηγού και του
ρυµουλκούµενου και πριν από την κυκλοφορία τους, είτε ως ενιαίες µονάδες (αρθρωτό όχηµα
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ή συρµός), είτε µεµονωµένα (ρυµουλκό ή φορτηγό), διενεργούνται πρόσθετοι έλεγχοι της
λειτουργικής κατάστασής τους, για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας:
α) Των συστηµάτων πέδησης ρυµουλκών και ρυµουλκούµενων ως εξής:
• έλεγχος διαρροής πεπιεσµένου αέρα,
• έλεγχος των αγωγών σύνδεσης πεπιεσµένου αέρα µε τους ταχυσυνδέσµους τους,
• έλεγχος πέδησης ρυµουλκούµενου ή επικαθήµενου οχήµατος κατά τη λειτουργία της
κύριας πέδης (πέδη πορείας),
• έλεγχος ενεργοποίησης της διαρκούς πέδησης ρυµουλκούµενου ή επικαθήµενου
οχήµατος,
• έλεγχος των ενδείξεων των µανοµέτρων, εάν η πίεση στο σύνδεσµο των αγωγών για την
πέδηση του ρυµουλκού δε συµβιβάζεται µε αυτήν του συστήµατος πέδησης του
ρυµουλκούµενου οχήµατος,
• έλεγχος του χρόνου πλήρωσης των αεροφυλακίων,
• έλεγχος της λειτουργίας των φωτεινών ενδείξεων του ABS για το ρυµουλκό και το
ρυµουλκούµενο.
β) Των συστηµάτων φωτισµού ρυµουλκών και ρυµουλκούµενων ως εξής:
• έλεγχος των αγωγών παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος,
• έλεγχος της λειτουργίας των φώτων ρυµουλκών και ρυµουλκούµενων,
• έλεγχος της λειτουργίας των δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης (φλας) ρυµουλκών και
ρυµουλκούµενων,
• έλεγχος της λειτουργίας των φώτων έκτακτης ανάγκης.
γ) Μετά τη ζεύξη ελέγχεται τυχόν µετακίνηση του φορτίου και γενικότερα η ασφαλής
πρόσδεσή του.
δ) Για λόγους ασφαλείας ο υποψήφιος οδηγός:
• φέρει τα κλειδιά µαζί του, όποτε τίθεται εκτός λειτουργίας ο κινητήρας και αποβιβάζεται
από το όχηµα για οποιαδήποτε εργασία της διαδικασίας ζεύξης ή απόζευξης
• δεν επιτρέπεται να εισέρχεται κάτω από το ρυµουλκούµενο ούτε επιτρέπει σε άλλους να
προσεγγίζουν το χώρο που πραγµατοποιείται η ζεύξη ή απόζευξη,
• δεν επιτρέπεται να τοποθετεί τα χέρια του ή τα δάχτυλά του στους µηχανισµούς
ασφάλισης του πείρου ή στα σηµεία ασφάλισης της πλάκας επικάθησης.
• πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα ποδαρικά δεν βυθίζονται στο έδαφος, πριν αποµακρυνθεί
από το ρυµουλκούµενο µετά την απόζευξη.
Λόγοι απόρριψης είναι η µη ορθή και µε την απαιτούµενη σειρά εκτέλεση των παραπάνω
ενεργειών.
ΟΜΑ∆Α Γ- ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Η παρακάτω επιπλέον δοκιµασία πραγµατοποιείται µόνο για τις κατηγορίες C1, C, D1, D,
C1E, CE, D1E, DE, ΒΕ:
«14) Προσαρµογή της τροχιάς του οχήµατος στις στροφές»
Ο υποψήφιος ελέγχεται εάν είναι σε θέση, λαµβάνοντας υπόψη το µήκος και τα εξέχοντα
τµήµατα του οχήµατός του, να προσαρµόσει την τροχιά του οχήµατος, προκειµένου να
αποφευχθεί τυχόν ατύχηµα µε τα λοιπά οχήµατα ή τους λοιπούς χρήστες της οδού ή τυχόν
προεξέχοντα εµπόδια.
Σφάλµα είναι η µη σωστή θέση και τροχιά του οχήµατος.

61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Οι προδιαγραφές των ειδικών πινακίδων εκπαιδευτικών οχηµάτων είναι:
1. Τα οχήµατα των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α πρέπει:
α) Να φέρουν πινακίδα λευκή ή κίτρινη από υλικό που δεν παραµορφώνεται εύκολα, µε
οριζόντια και κατακόρυφη διάσταση δεκαπέντε (15) εκατοστών. Επιτρέπεται απόκλιση της
τάξεως του τριάντα τοις εκατό (30%).
β) Να υπάρχει πάνω στην πινακίδα µε κόκκινο χρώµα το γράµµα «L» µε οριζόντια
διάσταση δέκα (10) εκατοστών και αντίστοιχη κατακόρυφη δώδεκα (12) εκατοστών, ενώ το
πλάτος των σκελών του γράµµατος «L» ορίζεται σε δύο (2) εκατοστά.
γ) Να στερεώνεται η πινακίδα στο πίσω µέρος της µοτοσικλέτας κατακόρυφα, πάνω ή
κάτω από την πινακίδα του αριθµού κυκλοφορίας, ώστε:
• Να είναι ορατή από τους λοιπούς χρήστες της οδού,
• Να µην καλύπτει την πινακίδα του αριθµού κυκλοφορίας και τα πίσω φώτα.
δ) Οι διαστάσεις των ενδείξεων των πινακίδων επιτρέπεται να έχουν απόκλιση της τάξεως
του δέκα τοις εκατό (10%).
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2. Τα οχήµατα της κατηγορίας Β πρέπει:
α) Να φέρουν πινακίδα λευκή ή κίτρινη από υλικό που δεν παραµορφώνεται εύκολα, µε
οριζόντια διάσταση πενήντα (50) εκατοστών και αντίστοιχη κατακόρυφη τριάντα (30)
εκατοστών. Επιτρέπεται απόκλιση της τάξεως του τριάντα τοις εκατό (30%).
β) Να υπάρχει πάνω στην πινακίδα µε κόκκινο χρώµα το γράµµα «L» µε οριζόντια
διάσταση δεκαπέντε (15) εκατοστών και αντίστοιχη κατακόρυφη είκοσι (20) εκατοστών,
ενώ το πλάτος των σκελών του γράµµατος «L» ορίζεται σε τέσσερα (4) εκατοστά.
γ) Να υπάρχει δίπλα στο γράµµα «L» η φράση «ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ» µε γράµµατα µαύρου
χρώµατος και ύψους τεσσάρων (4) έως έξι (6) εκατοστών.
δ) Να αποτυπώνεται µε γράµµατα µαύρου ή µπλε χρώµατος και ύψους τριών (3) έως έξι
(6) εκατοστών, κάτω από τη φράση «ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ», η επωνυµία της σχολής.
ε) Να αποτυπώνεται µε γράµµατα και αριθµούς µαύρου ή µπλε χρώµατος ύψους
τεσσάρων (4) εκατοστών ο αριθµός αδείας της Σχολής Οδηγών.
στ) Να τοποθετείται και να στερεώνεται στην οροφή του αυτοκινήτου, πινακίδα διπλής
όψεως, ώστε να είναι ευκρινώς ορατές οι ενδείξεις από την οπίσθια και εµπρόσθια πλευρά
του.
ζ) Οι διαστάσεις των ενδείξεων των πινακίδων επιτρέπεται να έχουν απόκλιση της τάξεως
του δέκα τοις εκατό (10%).
3. Τα οχήµατα της κατηγορίας Β επιτρέπεται να διαθέτουν και πινακίδες σχήµατος κανονικής
κολοβής πυραµίδας, µε µεγάλη βάση ορθογώνιο παραλληλόγραµµο διαστάσεων
δεκαπέντε (15) εκατοστών επί σαράντα (40) εκατοστών και ύψος είκοσι (20) εκατοστών.
Επιτρέπεται απόκλιση της τάξεως του είκοσι τοις εκατό (20%).
Οι διαστάσεις των ενδείξεων των πινακίδων, µε απόκλιση της τάξεως του δέκα τοις εκατό
(10%) θα είναι:
α) ∆ιακριτικού σήµατος «L» ύψους δεκαπέντε (15) εκατοστών και µήκους δώδεκα (12)
εκατοστών,
β) Γραµµάτων τρία (3) εκατοστά και αριθµών δύο (2) εκατοστά.
Οι πινακίδες αυτές µπορεί να είναι φωτιζόµενες, µε χρησιµοποίηση λαµπτήρων τόσης
ισχύος ώστε να εξασφαλίζεται η καλή φωτεινότητά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Οι πινακίδες τοποθετούνται στην οροφή του εκπαιδευτικού οχήµατος, υποχρεωτικά,
καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών µε τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής στήριξή τους κατά την κίνηση του οχήµατος, µε
οποιαδήποτε ταχύτητα εντός των επιτρεποµένων ορίων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.).
4. Τα οχήµατα των κατηγοριών C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, ΒΕ πρέπει:
α) Να φέρουν πινακίδα λευκή ή κίτρινη από υλικό που δεν παραµορφώνεται εύκολα, µε
οριζόντια διάσταση εξήντα (60) εκατοστών και αντίστοιχη κατακόρυφη σαράντα (40)
εκατοστών. Επιτρέπεται απόκλιση της τάξεως του τριάντα τοις εκατό (30%).
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β) Να υπάρχει πάνω στην πινακίδα µε κόκκινο χρώµα το γράµµα «L» µε οριζόντια
διάσταση είκοσι (20) εκατοστών και αντίστοιχη κατακόρυφη τριάντα (30) εκατοστών, ενώ
το πλάτος των σκελών του γράµµατος «L» ορίζεται σε έξι (6) εκατοστά.
γ) Να υπάρχει δίπλα στο γράµµα «L» η φράση «ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ» µε γράµµατα µαύρου
χρώµατος και ύψους έξι (6) έως οκτώ (8) εκατοστών.
δ) Να αποτυπώνεται µε γράµµατα µαύρου ή µπλε χρώµατος και ύψους τριών (3) έως
οκτώ (8) εκατοστών, κάτω από τη φράση «ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ», η επωνυµία της Σχολής
Οδηγών.
ε) Να αποτυπώνεται µε γράµµατα και αριθµούς µαύρου ή µπλε χρώµατος και ύψους
τεσσάρων (4) εκατοστών ο αριθµός αδείας της Σχολής Οδηγών..
στ) Επιτρέπεται απόκλιση των παραπάνω διαστάσεων της τάξεως του δέκα τοις εκατό
(10%).
ζ) Να τοποθετείται και να στερεώνεται σε εµφανές σηµείο στο πίσω µέρος του οχήµατος
(Κατηγορίες C1, C, D1, D) ή του ρυµουλκούµενου ή επικαθήµενου οχήµατος (Κατηγορίες
C1Ε, CΕ, D1Ε, DΕ, ΒΕ). Επιτρέπεται δε τα στοιχεία αυτής να είναι γραµµένα στο πίσω
µέρος του αµαξώµατος των παραπάνω κατηγοριών εφόσον καταλαµβάνουν χώρο
τουλάχιστο ίσο µε αυτόν της προβλεπόµενης πινακίδας.
5. Σε όλες τις πινακίδες επιτρέπεται η αναγραφή του αριθµού τηλεφώνου, της ταχυδροµικής
και ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Σχολής Οδηγών κάτω από τον τίτλο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΟΣΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
& ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ
[ν.2556/1997 (Α΄270), ν.2873/2000 (Α΄285) και ν.4155/2013 (Α΄120)]
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ
ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β
ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
18,00 €
ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
27,02 €
ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
108,15 €
Με τη χορήγηση µιας από τις κατηγορίες C1E, CE, D1E, DE χορηγείται ΑΤΕΛΩΣ και η κατηγορία ΒΕ
Με τη χορήγηση της κατηγορίας CE χορηγείται ΑΤΕΛΩΣ και η κατηγορία DΕ εφόσον είναι κάτοχος της
κατηγορίας D
Β

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΟ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΕΙ
∆ΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

ΑΤΕΛΩΣ

Β

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΤΕΛΩΣ

ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ

90,15

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
C ή C1 ή D ή D1
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΛΟΠΗΣ

9,02 €
18,00 €

50,00 €
50,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
30,00 €

Η προµήθεια όλων των παραπάνω αναφερόµενων παραβόλων, πραγµατοποιείται,
είτε µέσω ∆ηµόσιου Ταµείου, είτε µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του «eΠαραβόλου» της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ 19-1-2013
1. Η ιατρική εξέταση για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ (ΟΜΑ∆Α 1) έχει µέγιστη ισχύ 15 έτη από τη µέρα επιτυχούς εξέτασης της πρώτης
χρονικά κατηγορίας και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να παραταθεί (στη θέση 11) για επέκταση σε κατηγορία της ίδιας Οµάδας ιατρικών
δεδοµένων.
2. Η ιατρική εξέταση για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CΕ, D1, D1E, D, DE (ΟΜΑ∆Α 2) έχει µέγιστη ισχύ 5 έτη από τη µέρα επιτυχούς εξέτασης της
πρώτης χρονικά κατηγορίας και συµπαρασύρει την ισχύ των κατηγοριών της Οµάδας 1 για άλλα 15 έτη από την ηµέρα επιτυχούς εξέτασης της
κατηγορίας αυτής.
3. Σε κάθε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί την ανανέωση έστω και µιας από τις κατηγορίες C1, C1E, C, CΕ, D1, D1E, D, DE,
συµπληρώνονται υποχρεωτικά οι στήλες 10 και 11 (θέση 10 και 11 αντίστοιχα) του εντύπου της άδειας οδήγησης και στη στήλη 11 αποτυπώνεται η
ηµεροµηνία της τελευταίας λήξης τους.
∆ιαδικασία / Υπηρεσία
1. Χορήγηση (αρχική από
19-1-2013 ή επέκταση
εφόσον η αρχική
χορηγήθηκε µετά τις 19-12013)

2. Επέκταση σε
οποιαδήποτε κατηγορία
και οι προϋπάρχουσες
κατηγορίες χορηγήθηκαν
µέχρι και την 18-1-2013

Ηµεροµηνία έκδοσης
(θέση 4α)
Ηµέρα επιτυχούς
πρακτικής εξέτασης της
τελευταίας χρονικά
κατηγορίας.

Ηµεροµηνία λήξης
(θέση 4β)
Η ηµεροµηνία λήξης της
κατηγορίας µε τη µεγαλύτερη
διάρκεια ισχύος (από τη θέση
11) και όχι µεγαλύτερη από
15 έτη.

Ηµεροµηνία έκδοσης
κατηγορίας (θέση 10)
Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής
εξέτασης κάθε κατηγορίας.

Ηµέρα επιτυχούς
πρακτικής εξέτασης της
τελευταίας χρονικά
κατηγορίας (αυτή που
αφορά η επέκταση).

Η ηµεροµηνία λήξης της
κατηγορίας µε ισχύ µέχρι 15
έτη και όχι πάνω από τα 65
έτη.

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής
εξέτασης κάθε κατηγορίας.

Ηµεροµηνία λήξης κατηγορίας (θέση
11)
• 15 έτη για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2,
Α, Β, ΒΕ από την ηµέρα επιτυχούς
πρακτικής εξέτασης της πρώτης
χρονικά κατηγορίας και όχι πάνω
από τα 65 έτη.
• 5 έτη για τις κατηγορίες C1, C1E, C,
CΕ, D1, D1E, D, DE από την ηµέρα
επιτυχούς πρακτικής εξέτασης της
πρώτης χρονικά κατηγορίας και όχι
πάνω από τα 65 έτη.
• λιγότερο από τα παραπάνω για
ιατρικούς λόγους, για κάθε οµάδα
κατηγοριών από την ηµέρα ιατρικής
εξέτασης.
• το 65ο έτος της ηλικίας για τις
κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ που
χορηγήθηκαν µέχρι και την 18-1-2013
• 15 έτη για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2,
Α, Β, ΒΕ από την ηµέρα επιτυχούς
πρακτικής εξέτασης, αν αυτές
χορηγήθηκαν µετά τις 19-1-2013, και
όχι πάνω από τα 65 έτη
66

∆ιαδικασία / Υπηρεσία

3. Αντικατάσταση παλαιού
εντύπου που έχει εκδοθεί
µέχρι και την 18-1-2013
(ροζ ή πράσινου ή
πλαστικής κάρτας)

4. Ανταλλαγή ισχύουσας
άδειας από Ε.Ε.

118

Ηµεροµηνία έκδοσης
(θέση 4α)

Ηµέρα κατάθεσης
δικαιολογητικών για
αντικατάσταση.

Ηµέρα κατάθεσης
δικαιολογητικών για
ανταλλαγή.

Ηµεροµηνία λήξης
(θέση 4β)

Έως 15 έτη από την ηµέρα
κατάθεσης δικαιολογητικών
για αντικατάσταση και όχι
πάνω από τα 65 έτη.

Έως και 15 έτη από την
ηµέρα κατάθεσης
δικαιολογητικών για
ανταλλαγή και όχι πάνω από
τα 65 έτη.

Ηµεροµηνία έκδοσης
κατηγορίας (θέση 10)

Ηµεροµηνία λήξης κατηγορίας (θέση
11)
• 5 έτη για τις κατηγορίες C1, C1E, C,
CΕ, D1, D1E, D, DE και όχι πάνω
από τα 65 έτη
• λιγότερο από τα παραπάνω για
ιατρικούς λόγους, για κάθε οµάδα
κατηγοριών από την ηµέρα ιατρικής
εξέτασης.
Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής • το 65ο έτος της ηλικίας για τις
εξέτασης κάθε κατηγορίας.
κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ ή
• 5 έτη για τις κατηγορίες C1, C1E, C,
CΕ, D1, D1E, D, DE από την ηµέρα
επιτυχούς εξέτασης ή προηγούµενης
ανανέωσης, κατά περίπτωση ή
• ότι άλλο προβλέπεται στην
προηγούµενη άδεια, για όλες τις
κατηγορίες
Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής • το 65ο έτος της ηλικίας για τις
εξέτασης κάθε κατηγορίας.
κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ σε
περίπτωση που οι κατηγορίες της
προηγούµενης άδειας χορηγήθηκαν
µέχρι και την 18-1-2013 ή
• 15 έτη από την ηµέρα χορήγησης ή
τελευταίας ανανέωσης των
κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ σε
περίπτωση που οι κατηγορίες της
προηγούµενης άδειας χορηγήθηκαν
µετά την 19-1-2013 ή
• 5 έτη από την ηµέρα χορήγησης ή
τελευταίας ανανέωσης των κατηγοριών
C1, C1E, C, CΕ, D1, D1E, D, DE, υπό
την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 5 του
π.δ.51/2012 118
• λιγότερο από την παραπάνω για

Προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 της υ.α.64720/6117/2018 (Β’ 4158)
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Ηµεροµηνία λήξης
(θέση 4β)

Ηµεροµηνία έκδοσης
κατηγορίας (θέση 10)

5. Μετατροπή ισχύουσας
άδειας οδήγησης τρίτων
χωρών (Ελβετική κλπ).

Ηµέρα κατάθεσης
δικαιολογητικών για
µετατροπή.

Η ηµεροµηνία λήξης της
κατηγορίας µε τη µεγαλύτερη
διάρκεια ισχύος (από τη θέση
11) και όχι µεγαλύτερη από
15 έτη.

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής
εξέτασης κάθε κατηγορίας.

119

Ηµέρα λήξης
προηγούµενης άδειας
οδήγησης ή κατηγορίας,
από τη θέση 11 του
παλαιού εντύπου.

Η ηµεροµηνία λήξης της
κατηγορίας µε τη µεγαλύτερη
διάρκεια ισχύος (από τη θέση
11) και όχι µεγαλύτερη από
15 έτη.

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής
εξέτασης κάθε κατηγορίας.

6α. Ανανέωση σε
περίπτωση που η αίτηση
κατατεθεί πριν τη λήξη
ισχύος της άδειας
οδήγησης ή κατηγορίας

119

Ηµεροµηνία έκδοσης
(θέση 4α)

Ηµεροµηνία λήξης κατηγορίας (θέση
11)
ιατρικούς λόγους αν προβλέπεται στην
παλιά (της Ε.Ε.) άδεια
• 15 έτη για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2,
Α, Β, ΒΕ από την ηµέρα κατάθεσης
δικαιολογητικών και όχι πάνω από τα
65 έτη.
• 5 έτη για τις κατηγορίες C1, C1E, C,
CΕ, D1, D1E, D, DE από την ηµέρα
κατάθεσης δικαιολογητικών και όχι
πάνω από τα 65 έτη.
• λιγότερο από τα παραπάνω για
ιατρικούς λόγους, για κάθε οµάδα
κατηγοριών από την ηµέρα ιατρικής
εξέτασης.
α) Το 65ο έτος της ηλικίας για τις
κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ σε
περίπτωση που οι κατηγορίες της
προηγούµενης άδειας χορηγήθηκαν
µέχρι και την 18-1-2013
β) Από την ηµεροµηνία της θέσης 4α:
• 15 έτη για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2,
Α, Β, ΒΕ και όχι πάνω από τα 65 έτη
σε περίπτωση που οι κατηγορίες της
προηγούµενης άδειας χορηγήθηκαν
µετά την 19-1-2013
• 5 έτη για τις κατηγορίες C1, C1E, C,
CΕ, D1, D1E, D, DE
• 3 έτη για όλες τις κατηγορίες για
κατόχους άνω των 65 ετών
• 2 έτη για όλες τις κατηγορίες για
κατόχους άνω των 80 ετών
γ) Λιγότερο από τα παραπάνω για
ιατρικούς λόγους από την ηµέρα ιατρικής
εξέτασης.

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 2 της υ.α.64720/6117/2018 (Β’ 4158)
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120

6β. Ανανέωση σε
περίπτωση που η αίτηση
κατατεθεί µετά τη λήξη
ισχύος της άδειας
οδήγησης ή κατηγορίας

120

Ηµεροµηνία έκδοσης
(θέση 4α)
Ηµέρα κατάθεσης
δικαιολογητικών για
ανανέωση.

Ηµεροµηνία λήξης
(θέση 4β)
Η ηµεροµηνία λήξης της
κατηγορίας µε τη µεγαλύτερη
διάρκεια ισχύος (από τη θέση
11) και όχι µεγαλύτερη από
15 έτη.

7α. Αντίγραφο σε
περίπτωση που οι
κατηγορίες της
προηγούµενης άδειας
χορηγήθηκαν µέχρι και την
18-1-2013

Ηµέρα κατάθεσης
δικαιολογητικών για
αντίγραφο.

Έως 15 έτη από την ηµέρα
κατάθεσης δικαιολογητικών
για αντίγραφο ή την
ηµεροµηνία λήξης της
παλαιάς άδειας για ιατρικούς
λόγους, αν αυτή είναι
µικρότερη από τα 15 έτη από
την αίτηση αντιγράφου.

7β. Αντίγραφο σε
περίπτωση που οι

Ηµέρα κατάθεσης
δικαιολογητικών για

Η ηµεροµηνία λήξης της
κατηγορίας µε τη µεγαλύτερη

Ηµεροµηνία έκδοσης
κατηγορίας (θέση 10)
Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής
εξέτασης κάθε κατηγορίας.

Ηµεροµηνία λήξης κατηγορίας (θέση
11)
Από την ηµέρα κατάθεσης
δικαιολογητικών για ανανέωση
• το 65ο έτος της ηλικίας για τις
κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ σε
περίπτωση που οι κατηγορίες της
προηγούµενης άδειας χορηγήθηκαν
µέχρι και την 18-1-2013
• 15 έτη για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2,
Α, Β, ΒΕ και όχι πάνω από τα 65 έτη
σε περίπτωση που οι κατηγορίες της
προηγούµενης άδειας χορηγήθηκαν
µετά την 19-1-2013.
• 5 έτη για τις κατηγορίες C1, C1E, C,
CΕ, D1, D1E, D, DE
• 3 έτη για όλες τις κατηγορίες για
κατόχους άνω των 65 ετών
• 2 έτη για όλες τις κατηγορίες για
κατόχους άνω των 80 ετών
λιγότερο από τα παραπάνω για
ιατρικούς λόγους από την ηµέρα ιατρικής
εξέτασης.
Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής • το 65ο έτος της ηλικίας για τις
εξέτασης κάθε κατηγορίας.
κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ ή
• 5 έτη από την ηµέρα επιτυχούς
εξέτασης ή προηγούµενης
ανανέωσης, κατά περίπτωση για τις
κατηγορίες C1, C1E, C, CΕ, D1, D1E,
D, DE ή
• ότι άλλο προβλέπεται στην
προηγούµενη άδεια, για όλες τις
κατηγορίες
Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής • 15 έτη από την ηµέρα χορήγησης ή
εξέτασης κάθε κατηγορίας.
τελευταίας ανανέωσης για τις

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 2 της υ.α.64720/6117/2018 (Β’ 4158)
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∆ιαδικασία / Υπηρεσία
κατηγορίες της
προηγούµενης άδειας
χορηγήθηκαν µετά την 191-2013

8α. ∆ιόρθωση στοιχείων
σε περίπτωση που οι
κατηγορίες της
προηγούµενης άδειας
χορηγήθηκαν µέχρι και την
18-1-2013
8β. ∆ιόρθωση στοιχείων
σε περίπτωση που οι
κατηγορίες της
προηγούµενης άδειας
χορηγήθηκαν µετά την 191-2013
9. Αντικατάσταση εντύπου
άδειας οδήγησης
κατηγορίας Β µε κωδικό
113 που χορηγήθηκε πριν
την 18-1-2013 και δεν
απαιτείται ανανέωση
κάποιας άλλης κατηγορίας
10. Περιορισµός
κατηγοριών ισχύουσας
άδειας οδήγησης για
λόγους υγείας ή
συνταξιοδότησης 121

121

Ηµεροµηνία έκδοσης
(θέση 4α)
αντίγραφο.

Ηµεροµηνία λήξης
(θέση 4β)
διάρκεια ισχύος (από τη θέση
11) και όχι µεγαλύτερη από
15 έτη.

Ηµεροµηνία έκδοσης
κατηγορίας (θέση 10)

Ηµεροµηνία λήξης κατηγορίας (θέση
11)
κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ
• 5 έτη από την ηµέρα χορήγησης ή
τελευταίας ανανέωσης για τις
κατηγορίες C1, C1E, C, CΕ, D1, D1E,
D, DE) ή
• ότι άλλο προβλέπεται στην
προηγούµενη άδεια για όλες τις
κατηγορίες
Όπως 7α

Όπως 7α

Όπως 7α

Όπως 7α

Όπως 7β

Όπως 7β

Όπως 7β

Όπως 7β

Ηµέρα κατάθεσης
δικαιολογητικών για
αντικατάσταση.

Η ηµεροµηνία λήξης της
κατηγορίας µε τη µεγαλύτερη
διάρκεια ισχύος (από τη θέση
11) και όχι µεγαλύτερη από
15 έτη.

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής
εξέτασης κάθε κατηγορίας.

το 65ο έτος της ηλικίας για τις κατηγορίες
ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ

Ηµέρα ιατρικής
απόφασης για
περιορισµό

Η ηµεροµηνία λήξης της
κατηγορίας µε τη µεγαλύτερη
διάρκεια ισχύος (από τη θέση
11) και όχι µεγαλύτερη από
15 έτη.

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής
εξέτασης των κατηγοριών
που κατέχει µετά τον
περιορισµό.

το 65ο έτος της ηλικίας ή τα 15 έτη από
την ηµέρα χορήγησης ή τελευταίας
ανανέωσης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1,
Α2, Α, Β, ΒΕ ανάλογα µε το πότε
χορηγήθηκε η κάθε κατηγορία

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 3 της υ.α.48738/5824/2017 (Β’ 2461)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Βαρών Εκπαιδευτικών Οχηµάτων ΒE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΜΑΖΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΑΖΑ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

ΠΛΑΤΟΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

(Κωδικός F.2 ή F.3)

(Κωδικός F.2)

[Βεβαίωση Ειδικού Ελέγχου
(ΚΤΕΟ)] 122

(Κωδικός 25)

BE

ABS

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΑΖΑ ΣΤΗΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΖΑ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

(Κωδικός G) +
ΦΟΡΤΙΟ

(Κωδικός G) + ΦΟΡΤΙΟ

1.000 kg

C1

4.000 kg ΕΩΣ 7.500 kg

C1E (Ο
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1)

5.250 kg ΕΩΣ 12.000
kg

800 kg
5.00 m

1.250 kg

8.00 m

800 kg

C

12.000 kg

8.00 m

2.40 m

10.000 kg

CE ΑΡΘΡΩΤΟ

20.000 kg

14.00 m

2.40 m

15.000 kg

CE ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ (Ο
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C)

20.000 kg

8.00 m
TO ΟΧΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C
7.50 m
ΤΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ
14.00 m
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

2.40 m

15.000 kg
(C: 10.000 kg και
Ε: 5.000 kg)

D1

4.000 kg

5.00 m ΕΩΣ 8.00 m

D1E (Ο
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D1)

1.250 kg

D
DE (Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D)
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800 kg

10.00 m

1.250 kg

2.40 m

2.40 m

800 kg

Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 3 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
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5.

6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 123
Καταλληλότητα εκπαιδευτικών οχηµάτων κατηγοριών BE, C1E, C, CE, D1E και DE
Τα εκπαιδευτικά οχήµατα των κατηγοριών BE, C1E, C, CE, D1E και DE, για τη συµµετοχή
τους στη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, υποχρεούνται
να πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α’101)
και συγκεκριµένα τις απαιτήσεις που αφορούν στην ελάχιστη συνολική πραγµατική µάζα
του οχήµατος.
Στο πλαίσιο διενέργειας του ειδικού και περιοδικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήµατος, όπως
αυτός προβλέπεται από την υπ΄ αριθµ. υ.α.35364/4046/2006 (Β’813) και συγκεκριµένα στα
σηµεία ελέγχου µε κωδικό αριθµό ΕΚΠ.07, ΕΚΠ.08 και ΕΚΠ.09 απαιτείται από τα ∆ηµόσια
και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, µαζί µε την έκδοση του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου και η έκδοση
βεβαίωσης της µορφής του Υποδείγµατος που ακολουθεί και βεβαιώνει ότι το εκπαιδευτικό
όχηµα πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α’101). Ο έλεγχος
του σηµείου µε κωδικό αριθµό ΕΚΠ.09 συνίσταται στη διαπίστωση της συνολικής µάζας
του έµφορτου κατά τον έλεγχο, εκπαιδευτικού οχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η
εκδιδόµενη βεβαίωση έχει την ίδια διάρκεια ισχύος µε το ∆ΤΕ.
Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών οχηµάτων που διαθέτουν ισχύον δελτίο τεχνικού
ελέγχου, η έκδοση της ως άνω βεβαίωσης, εντάσσεται στο πλαίσιο έκτακτου ειδικού
ελέγχου του εκπαιδευτικού οχήµατος που διενεργείται από ∆ηµόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και
στην περίπτωση αυτή η εκδιδόµενη βεβαίωση ισχύει έως και τη λήξη του ∆ελτίου Τεχνικού
Ελέγχου (∆ΤΕ).
Ειδικότερα και όσον αφορά την πλήρωση των προδιαγραφών του Παραρτήµατος ΙΙ του
π.δ.51/2012 (Α’101) αναφορικά µε τη φόρτωση και ανάλογα µε τον τρόπο φόρτωσης και
τον τύπο του φορτίου που χρησιµοποιείται, διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες. Οι κατηγορίες
αυτές και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται είναι:
i) ∆εξαµενές υγρών
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:
• ∆ιαφανείς δεξαµενές όπου είναι εύκολα ορατή η στάθµη του υγρού
• Εκ κατασκευής αναγραφή της µέγιστης χωρητικότητας της δεξαµενής
• Η δεξαµενή να είναι βαθµονοµηµένη
• Πλήρωση των δεξαµενών υποχρεωτικά µε νερό
• Πλήρωση των δεξαµενών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% της συνολικής
χωρητικότητας της δεξαµενής
ii) Συµπαγή φορτία
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:
• Περιγραφόµενα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις)
• Περιγραφή του υλικού το οποίο θα πρέπει να είναι τετραγωνικής ή ορθογώνιας
διατοµής
• Ελάχιστη µάζα ανά µονάδα φορτίου 500 κιλά. Επιτρέπεται και µόνο για την εκπλήρωση
της ελάχιστης συνολικής µάζας η χρήση µίας µονάδας φορτίου µάζας µικρότερης των
500 κιλών.
iii) Φορτίο κυβισµένο
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:
• Φορτίο χύδην από το ίδιο υλικό ή
• Φορτίο σε συσκευασίες µε το ίδιο περιεχόµενο ή
• Κοµµάτια από το ίδιο υλικό
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περιγραφή του υλικού, αριθµητική καταγραφή των
συσκευασιών και διαστάσεις του φορτίου.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το φορτίο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµο και
µετρήσιµο από τους εξεταστές και για το λόγο αυτό µε ευθύνη του εκπαιδευτή το
εκπαιδευτικό όχηµα θα πρέπει να διαθέτει σκάλα για την πρόσβαση στην καρότσα και
µέτρο (5µετρο), για την επιβεβαίωση των διαστάσεων του φορτίου.
Στην περίπτωση που εξεταστής υποψηφίων οδηγών εγείρει αµφιβολίες σχετικά µε τη
συνολική µάζα του έµφορτου οχήµατος, δύναται να ζητήσει πριν ή κατά τη διάρκεια της

Προστέθηκε όλο το Παράρτηµα µε την παρ. 8 του άρθρου 3 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’ 2991)
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εξέτασης τη ζύγιση του οχήµατος στο πλησιέστερο ΚΤΕΟ ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα
γεφυροπλάστιγγα.
7. Σηµειώνεται δε ότι, εφόσον το απόβαρο (για παλαιοτέρου τύπου άδειες κυκλοφορίας) ή η
µάζα του οχήµατος εν κυκλοφορία µε το αµάξωµα και µε το σύστηµα ζεύξης στην
περίπτωση ρυµουλκού οχήµατος (σηµείο G στις νεωτέρου τύπου άδειες κυκλοφορίας) που
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, είναι µεγαλύτερο ή ίσο από την ελάχιστη
επιτρεπόµενη µάζα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ του
π.δ.51/2012 (Α΄101) για την κατηγορία του οχήµατος, τότε δεν απαιτείται φόρτωση στο
όχηµα ούτε η ζύγισή του. Στη βεβαίωση που εκδίδεται από το ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ και
στο σηµείο Γ του πίνακα αυτής αντί της αναγραφής «Μάζα έµφορτου οχήµατος κατά τον
έλεγχο» θα αναγράφεται «Μάζα οχήµατος (απόβαρο) όπως λαµβάνεται από την άδεια
κυκλοφορίας», στο δε σηµείο ∆ «Περιγραφή φορτίου και διαστάσεις κατά τον έλεγχο» θα
αναγράφεται: «∆εν απαιτείται η τοποθέτηση φορτίου».
8. Η ορθή φόρτωση του οχήµατος γίνεται µε ευθύνη του εκπαιδευτή, χρησιµοποιώντας τα
κατάλληλα µέσα πρόσδεσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Τ.Ε.Ο) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.∆.51/2012 (Α’101)
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΕΟ……………………………………………………………..
1) (Τόπος …………………………), σήµερα την (ηµεροµηνία ………….), κατόπιν ελέγχου των
σηµείων ΕΚΠ. 07, ΕΚΠ. 08 και ΕΚΠ. 09 στο όχηµα µε τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας) ...……………………………………………….
β. Αριθµός πλαισίου (VIN) ……………………………………………………………….
γ. Είδος
οχήµατος………....….……………………………[αναγράφεται
κατά
περίπτωση:
φορτηγό, ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης
κεντροαξονικό ρυµουλκούµενο,
ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο)]
δ. Αριθµός κυκλοφορίας…………………………………
2) ∆ιενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος στα σηµεία ΕΚΠ. 07, ΕΚΠ. 08 και ΕΚΠ. 09 της υπ. αριθµ.
υ.α.35364/4046/2006 (Β’813) όπως ισχύει, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν:
Α.
Β.
Γ.
∆.

Μέγιστο Μήκος Οχήµατος:
Μέγιστο Πλάτος Οχήµατος:
Μάζα Έµφορτου Οχήµατος κατά τον Έλεγχο:
Περιγραφή Φορτίου και διαστάσεις κατά τον
έλεγχο:

Περίπτωση Φορτίου i, ii:
• Αριθµός δεξαµενών ή συµπαγών φορτίων
• ∆ιαστάσεις δεξαµενών ή συµπαγών
φορτίων
• Υλικό δεξαµενής ή συµπαγούς φορτίου
Περίπτωση Φορτίου iii:
• ∆ιαστάσεις κυβισµένου φορτίου
• Είδος φορτίου
• Υλικό

3) Το όχηµα αποτελεί µέρος συνδυασµού οχηµάτων (συρµού) µε ενιαία άδεια κυκλοφορίας και
συνδυάζεται µε ……………………… (αναγράφεται το είδος του οχήµατος βάσει της 1.γ).
ΟΙ ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΕΣ
Ο Ελεγκτής
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΤΕΟ

Ο Προϊστάµενος
Ηµεροµηνία ισχύος
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ I

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

∆ΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ AM, A1, A2, A
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ :
ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑ :

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ / ΣΥΖΥΓΟΥ :

ΑΡΙΘΜ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ / ΕΤΟΣ :
ΚΩ∆ΙΚΟΙ – ΠΑΡΑΤ. :

ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Το δελτίο αυτό που είναι
δηµόσιο έγγραφο χορηγείται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις και παρέχει το
δικαίωµα στον κάτοχο του να εκπαιδεύεται
στην οδήγηση οχηµάτων. Η αλλοίωση ή η
παραποίησή του επισύρει κυρώσεις. Σε
περίπτωση απώλειας χορηγείται νέο δελτίο,
αλλά δεν προγραµµατίζεται εξέταση πριν
περάσουν τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα
που δηλώνεται η απώλεια.

.......................20.....
Ε.Π.
Ο εξουσιοδοτηµένος
υπάλληλος

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΧΟΛΗΣ / ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΚΩ∆ΙΚΟΣ
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ ΑΜ, Α1, Α2, Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Α

ΟΜΑ∆Α Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1

Έλεγχος οχήµατος, χρήση κράνους και προστατευτικών

2

Κίνηση και ακινητοποίηση δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα

3

Ελικοειδής διαδροµή µε µικρή ταχύτητα (slalom)

4

Κίνηση µε µικρή ταχύτητα

5

Επιτάχυνση οχήµατος µε αλλαγή ταχυτήτων

6

Κίνηση µε αποφυγή εµποδίου (εκτός της κατηγορίας ΑΜ)

7

Πέδηση εκτάκτου ανάγκης (εκτός της κατηγορίας ΑΜ)

8

Ακινητοποίηση, στάθµευση δικύκλου και ασφαλής αποµάκρυνση από αυτό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Β

ΟΜΑ∆Α Β – ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1

Παραβίαση σηµατοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης και µη
συµµόρφωση σε σήµα τροχονόµου

2

Είσοδος στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας

3

Ανέβασµα σε πεζοδρόµιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριµένο
τµήµα του δρόµου όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα οχήµατα

4

Πρόκληση ατυχήµατος

5

Παραβίαση της προτεραιότητας

Γ

ΟΜΑ∆Α Γ – ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1

Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθµευσης

2

Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

3

Χρήση φωτών, δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φωτών έκτακτης ανάγκης

4

Κίνηση οχήµατος και σωστή συµπεριφορά οδηγού ανάλογα µε τις
υπάρχουσες συνθήκες

5

Σωστή θέση στο οδόστρωµα

6

Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήµατα

7

Προσπέρασµα εµποδίου ή προπορευόµενου οχήµατος

8

Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόµβο (πλατεία)

9

Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα µε τις υπάρχουσες συνθήκες

10

Σβήσιµο κινητήρα

11

Πέδηση και ακινητοποίηση

12

Τήρηση διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

∆

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ε

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Υπογραφή

ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
Ονοµατεπώνυµο
Υπογραφή
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
Ονοµατεπώνυµο
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ I

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

∆ΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ :
ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑ :

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ / ΣΥΖΥΓΟΥ :

ΑΡΙΘΜ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ / ΕΤΟΣ :
ΚΩ∆ΙΚΟΙ – ΠΑΡΑΤ. :

ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Το δελτίο αυτό που είναι
δηµόσιο έγγραφο χορηγείται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις και παρέχει το
δικαίωµα στον κάτοχο του να εκπαιδεύεται
στην οδήγηση οχηµάτων. Η αλλοίωση ή η
παραποίησή του επισύρει κυρώσεις. Σε
περίπτωση απώλειας χορηγείται νέο δελτίο,
αλλά δεν προγραµµατίζεται εξέταση πριν
περάσουν τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα
που δηλώνεται η απώλεια.

.......................20.....
Ε.Π.
Ο εξουσιοδοτηµένος
υπάλληλος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΧΟΛΗΣ / ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΚΩ∆ΙΚΟΣ
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ

Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Α

ΟΜΑ∆Α Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1

Έλεγχος οχήµατος πριν ξεκινήσει

2

Οπισθοπορεία µε στροφή

3

Στάθµευση δεξιά ή αριστερά

4

Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%

5

7

Λήψη µέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχηµα
Υποβοηθητικοί µηχανισµοί πέδησης και διεύθυνσης (εκτός της
κατηγορίας Β, BE)
Συσκευή του ταχογράφου (εκτός της κατηγορίας Β, BE)

8

Απόζευξη και ζεύξη (εκτός της κατηγορίας Β, C1, C, D1, D)

6

Β
1
2
3

ΟΜΑ∆Α Β – ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Παραβίαση σηµατοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης και µη
συµµόρφωση σε σήµα τροχονόµου
Είσοδος στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας
Ανέβασµα σε πεζοδρόµιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε
διακεκριµένο τµήµα του δρόµου όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα
οχήµατα

4

Πρόκληση ατυχήµατος

5

Παραβίαση της προτεραιότητας

Γ

ΟΜΑ∆Α Γ – ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1

Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθµευσης

2

Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

3

Χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φώτων έκτακτης ανάγκης
Κίνηση οχήµατος και σωστή συµπεριφορά οδηγού ανάλογα µε τις
υπάρχουσες συνθήκες

4
5

Σωστή θέση στο οδόστρωµα

6

Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήµατα

7

Προσπέρασµα εµποδίου ή προπορευόµενου οχήµατος

8

Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόµβο (πλατεία)

9

Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα µε τις υπάρχουσες συνθήκες

10

Σβήσιµο κινητήρα

11

Πέδηση και ακινητοποίηση

12

Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

13

Οικονοµική - Οικολογική οδήγηση
Προσαρµογή της τροχιάς του οχήµατος στις στροφές (εκτός της
κατηγορίας Β)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

14
∆

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Ε

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Υπογραφή

ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
Ονοµατεπώνυµο
Υπογραφή
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
Ονοµατεπώνυµο

78

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………….
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ……..
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………….
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α
ΕΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ

*Α.Θ.Ε./*Α.Π.∆.

ΣΗΜΕΙΟ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ

1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
6
/

ΕΠΕΤΥΧΑΝ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

........................ (…)

........................

(…)

∆ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ /
∆ΕΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΟ

............(…) / ...........(…)

................. (…)

ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

*ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Α.Θ.Ε.)
*ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (Α.Π.∆.)
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1
2
3
4
5
6
ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)
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