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Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

: Δημοσίευση της με αριθμό Δ30/A3/113358 (Β’ 1845) υπουργικής αποφάσεως

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1845/07-05-2021 η με αριθμό
Δ30/A3/113358 υπουργική απόφαση αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της υ.α.
50984/7947/2013 (Β’ 3056), και έλαβε Α.Δ.Α. 6Ε0Ρ465ΧΘΞ-2ΦΓ.
Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στη νέα απόφαση έγκεινται συνοπτικά στα
ακόλουθα:


Θέσπιση της δυνατότητας, στις Περιφερειακές Ενότητες με περισσότερες της μίας (1)
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, υποβολής της αίτησης, για οποιαδήποτε
διαδικασία που αφορά σε άδεια οδήγησης, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος (στην
Περιφέρεια Αττικής, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας).



Προσθήκη διάταξης με την οποία ορίζεται ότι ο έλεγχος της έκδοσης, πληρωμής και
δέσμευσης των παραβόλων που απαιτούνται για τις διαδικασίες που αφορούν σε
άδεια οδήγησης γίνεται μέσω του εικοσαψήφιου κωδικού πληρωμής του
ηλεκτρονικού παραβόλου.



Προσθήκη, σε υλοποίηση των διατάξεων της Οδηγίας 2020/612/ΕΕ, διάταξης με την
οποία παρέχεται η δυνατότητα σε κάτοχο άδειας οδήγησης οχήματος με χειροκίνητο
κιβώτιο ταχυτήτων μίας τουλάχιστον από τις κατηγορίες B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE,
D1 ή D1E, ο οποίος επιθυμεί την επέκταση της άδειάς του, να συμμετάσχει στη
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και με όχημα με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων, χωρίς να σημειώνεται περιορισμός στο έντυπο της άδειας.



Προσθήκη, μετά το άρθρο 4, νέου άρθρου 4Α «Προσθήκη στην Κατηγορία Β εθνικού
κωδικού «121»», με τις διατάξεις του οποίου καθορίζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης
της ισοδυναμίας που θεσπίστηκε με την περίπτωση θ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.
4784/2021, αναφορικά με τη δυνατότητα οδήγησης, εντός της ελληνικής επικράτειας,
οχημάτων της κατηγορίας Α1, από κάτοχο πάνω από έξι (6) έτη άδειας οδήγησης
κατηγορίας Β, ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των είκοσι επτά (27) ετών και
έχει παρακολουθήσει πρακτική εκπαίδευση, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5)
μαθημάτων.
Επισημαίνεται ότι η πρακτική εκπαίδευση διενεργείται με εκπαιδευτική
μοτοσικλέτα της κατηγορίας Α1, είτε με χειρομοχλό συμπλέκτη είτε χωρίς. Ο
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ενδιαφερόμενος, μετά την προσθήκη στην κατηγορία Β του εθνικού κωδικού
«121», δύναται να οδηγεί, εντός της ελληνικής επικράτειας, οχήματα της
κατηγορίας Α1, με και χωρίς χειρομοχλό συμπλέκτη, ανεξαρτήτως εάν η
εκπαιδευτική μοτοσικλέτα με την οποία διενεργήθηκε η πρακτική εκπαίδευση
έφερε ή όχι χειρομοχλό συμπλέκτη.


Κατάργηση του άρθρου 8Α «Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης μετά τη
συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών», ως είχε προστεθεί με
το άρθρο 1 της υ.α. Α3/64720/6117/2018 (Β’ 4158).



Μερική τροποποίηση των άρθρων 11Α και 11Β περί ανταλλαγής των αδειών οδήγησης
που εκδίδονται από τη Σερβία και την Αλβανία αντιστοίχως με ελληνικές άδειες, ώστε
να συνάδουν με τα οριζόμενα στο νέο άρθρο 11Γ περί καθορισμού των λεπτομερειών
υλοποίησης του Μνημονίου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντιμετωπίζοντας,
παράλληλα, μερικά προβλήματα και δυσκολίες που έχουν παρατηρηθεί κατά την
υλοποίηση των ανωτέρω διαδικασιών.
Ειδικότερα ορίζεται η μη δυνατότητα ανταλλαγής κατηγορίας που εμπεριέχεται σε
έντυπο άδειας οδήγησης της Σερβίας ή της Αλβανίας με ημερομηνία στο σημείο 4α του
εντύπου μεταγενέστερη της 26ης Φεβρουαρίου 2020 ή της 19ης Μαΐου 2020
(ημερομηνίες δημοσίευσης των αποφάσεων περί καθορισμού των λεπτομερειών
υλοποίησης των Συμφωνιών με τη Σερβία και την Αλβανία αντιστοίχως), εφόσον κατά
την ημερομηνία του σημείου 4α ο ενδιαφερόμενος έχει τη συνήθη διαμονή στην
Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι έως σήμερα η ανωτέρω απαίτηση υλοποιείται βάσει των
διαλαμβανομένων στην με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/114685/01-12-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ:
Ω54Η465ΧΘΞ-Β76) του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας.



Προσθήκη, μετά το άρθρο 11Β, νέου άρθρου 11Γ, με τις διατάξεις του οποίου
καθορίζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Εσωτερικών των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την Αμοιβαία Αναγνώριση και Ανταλλαγή Αδειών
Οδήγησης που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4656/2020.



Προσθήκη διάταξης περί παροχής, σε υλοποίηση των οριζομένων στο άρθρο 55 του ν.
4784/2021 (Α΄ 40), σε εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών της δυνατότητας μη
κατάθεσης στον ασφαλιστικό φορέα, με την αίτηση συνταξιοδότησης, της άδειας
οδήγησης για περιορισμό των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE,
προκειμένου, εφόσον το επιθυμεί, να συνεχίσει να απασχολείται ως εκπαιδευτής
υποψηφίων οδηγών (με δήλωση τούτου στην αίτηση συνταξιοδότησης).



Καθορισμός των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες, δύναται, υποψήφιος που έχει στην
κατοχή του άδεια οδήγησης Κατηγορίας Β με εθνικό κωδικό «121», να την επεκτείνει
σε κατηγορία Α1 ή Α2 ή Α.



Κατάργηση της υποβολής του φωτοαντιγράφου της άδειας οδήγησης κατά τις
διαδικασίες της υ.α. 50984/7947/2013 που αφορούν σε άδεια οδήγησης.



Θέσπιση της υποχρέωσης αναγραφής του εικοσαψήφιου κωδικού πληρωμής των
ηλεκτρονικών παραβόλων στα δηλούμενα επί της αίτησης που υποβάλλεται σε
διαδικασίες της υ.α. 50984/7947/2013, με κατάργηση, παράλληλα, της υποβολής των
αποδεικτικών πληρωμής των παραβόλων, εφόσον αναγράφεται στην αίτηση ο
κωδικός αυτός.

Παρακαλούνται οι Πρεσβείες στην Αθήνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της
Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, οι Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας για την ενημέρωση με κάθε
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πρόσφορο τρόπο των ενδιαφερομένων με τους οποίους έρχονται σε επικοινωνία για
τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
Παπαγιαννίδης Δημήτριος

Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
[Για την προσαρμογή του Μηχανογραφικού Συστήματος των Αδειών Οδήγησης προς υλοποίηση των
οριζομένων στο νέο άρθρο 4Α της υ.α. 50984/7947/2013 (περί εθνικού κωδικού «121»)]
 Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης
dolkep@mindigital.gr, k.kaparos@mindigital.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
 Πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
AthensEMB@mofaic.gov.ae
 Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Σερβίας
embassy.athens@mfa.rs
 Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αλβανίας
embassy.athens@mfa.gov.al
Αποδέκτες για κοινοποίηση
 Υπουργείο Εξωτερικών
 B’ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων
Β3 Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Β. Αφρικής, Μ. Ανατολής και Κόλπου
b03@mfa.gr
 Ειδική Νομική Υπηρεσία
Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων
enyds@mfa.gr
 Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης
trafficpolice.div@hellenicpolice.gr, trafficpolice.div@astynomia.gr
 Διεύθυνση Αλλοδαπών
dallodapon@hellenicpolice.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών τους)
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 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
contact@yna.gov.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
 Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
 Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
 Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
 Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Διεθνών Θεμάτων (Δ7)
 Γραφείο Τύπου
 Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
 Περιφέρειες της χώρας
 Γραφεία Περιφερειαρχών
 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
 Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)
info@eaee.gr
 Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
omospondia2012@gmail.com
Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
info@driving.org.gr
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