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υπουργικής

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 1923/19-05-2020 δημοσιεύτηκε η με αριθμό
A3/10901/1420/2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Επικαιροποίηση των διατάξεων και
των Παραρτημάτων των υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄3056) και οικ. 29898/3378/2016 (Β’ 1318)
και των διατάξεων της οικ. 49625/7760/2014 (Β’ 2428)», η οποία έλαβε Α.Δ.Α.
6ΑΓΚ465ΧΘΞ-ΔΔΥ.
Με τις διατάξεις της νέας υ.α.:
▫ Καθορίζονται, δια της προσθήκης νέου άρθρου 11Β στην υ.α. 50984/7947/2013, οι
λεπτομέρειες υλοποίησης της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή των
αδειών οδήγησης που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4657/2020 (Α’ 19), με μερική
τροποποίηση παράλληλα του άρθρου 11Α περί αμοιβαίας αναγνώρισης των
αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, ώστε να συνάδει με τα οριζόμενα
στο νέο άρθρο 11Β.
▫ Επικαιροποιούνται λοιπές διατάξεις της υ.α. 50984/7947/2013, διατάξεις της υ.α.
οικ. 29898/3378/2016, τα Παραρτήματα VI και ΙΙΙ αντιστοίχως των αποφάσεων
αυτών και διατάξεις της υ.α. οικ. 49625/7760/2014, λαμβανομένων υπόψη των
σημερινών συνθηκών και αναγκών.
Ειδικότερα, οι κυριότερες τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στη νεοδημοσιευθείσα
απόφαση έγκεινται συνοπτικά στα ακόλουθα σημεία:
Τροποποιήσεις υ.α. 50984/7947/2013
Άρθρο 1 νέας απόφασης
 Ως προς την απαραίτητη προσθήκη στους ελέγχους για τη διαπίστωση πλήρωσης των
νόμιμων προϋποθέσεων στις περιπτώσεις ανταλλαγής/μετατροπής άδειας οδήγησης
άλλου κράτους με ελληνική άδεια οδήγησης, του ελέγχου για το χρόνο έκδοσης της
προς ανταλλαγή/μετατροπή άδειας, καθόσον αυτή απαιτείται να μην έχει εκδοθεί στο
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χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή του στην
Ελλάδα.
Ως προς την πρόβλεψη της δυνατότητας υποβολής του εγγράφου περί πιστοποίησης
της συνήθους διαμονής στην Ελλάδα ενδιαφερομένου που δεν είναι Έλληνας υπήκοος
και πριν τη συμπλήρωση 185 ημερών από την έκδοσή του, υποβάλλοντας παράλληλα
τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ως εχέγγυο για τη διασφάλιση της
πιστοποίησης διαμονής του στην Ελλάδα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.
Ως προς τη θέσπιση της καταβολής των δύο (2) παραβόλων που αφορούν το πάγιο
τέλος χαρτοσήμου/εισφορά υπέρ ΤΣΑ και την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης πριν τον προγραμματισμό για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς,
ο οποίος θα γίνεται πλέον εφόσον απoδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή
και των ως άνω δύο παραβόλων.
Ως προς τη μερική τροποποίηση του άρθρου 11Α περί αμοιβαίας αναγνώρισης των
αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, ώστε να συνάδει με τα οριζόμενα στο
προς συμπερίληψη νέο άρθρο 11Β με το οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες
υλοποίησης της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για την αμοιβαία
αναγνώριση των αδειών οδήγησης.
Μεταξύ άλλων:
 προστίθεται η απαίτηση αναγραφής από τον ενδιαφερόμενο στην υποβαλλόμενη
υπεύθυνη δήλωση, ότι, κατά την ημερομηνία χορήγησης της κατηγορίας που
αιτείται ανταλλαγή είχε τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία της Σερβίας.
 συμπληρώνονται οι παρ. 4 και 5 με την απαραίτητη διευκρίνιση ότι η επικοινωνία
με την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Σερβίας υλοποιείται μέσω της
διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής της Δημοκρατίας της Σερβίας στη χώρα
μας.
 τίθεται η αναγκαία διευκρίνιση ότι η Συμφωνία και συνεπώς το υπόψη άρθρο δεν
αφορούν Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
Ως προς την προσθήκη, μετά το άρθρο 11Α, νέου άρθρου 11Β με τις διατάξεις του
οποίου καθορίζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση και
ανταλλαγή των αδειών οδήγησης που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4657/2020 (Α’
19).
Ως προς την προσθήκη του ελέγχου από τον εξεταστή πριν τη δοκιμασία προσόντων
και συμπεριφοράς, για την ύπαρξη, πέραν των λοιπών εγγράφων του οχήματος,
φωτοαντιγράφου του ισχύοντος συμφωνητικού μίσθωσης σε περίπτωση που το
εκπαιδευτικό όχημα κατέχεται με χρηματοδοτική μίσθωση ή με οποιαδήποτε άλλη
μορφή μίσθωσης.
Ως προς την επικαιροποίηση του Παραρτήματος VI στο οποίο παρατίθενται τα
παράβολα που καταβάλλονται κατά τις διοικητικές διαδικασίες της υ.α.
50984/7947/2013.
Μεταξύ άλλων, προστίθεται νέος πίνακας με τα ενοποιημένα παράβολα που δύνανται
πλέον να κάνουν χρήση οι ενδιαφερόμενοι. Σχετική είναι η με αριθμό πρωτ.
Δ30/Α3/οικ.7167/902/31-01-2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α. 6ΩΡ1465ΧΘΞ-ΕΞΦ).

Τροποποιήσεις υ.α. 29898/3378/2016
Άρθρο 2 νέας απόφασης
 Ως προς τη θέσπιση της καταβολής των δύο (2) παραβόλων που αφορούν το πάγιο
τέλος χαρτοσήμου/εισφορά υπέρ ΤΣΑ και την εκτύπωση του εντύπου της άδειας
οδήγησης πριν τον προγραμματισμό της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και

2

ΑΔΑ: 9ΙΥΗ465ΧΘΞ-ΜΧΒ

πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. (ή αναλόγως, μόνο πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι.), ο οποίος θα
γίνεται πλέον εφόσον απoδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή και των ως
άνω δύο παραβόλων, προς εξομοίωση με τις αντίστοιχες διατάξεις της υ.α.
50984/7947/2013.
 Ως προς την επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ στο οποίο παρατίθενται τα
παράβολα που καταβάλλονται κατά τις διοικητικές διαδικασίες της υ.α.
29898/3378/2016.
Μεταξύ άλλων, προστίθεται νέος πίνακας με τα ενοποιημένα παράβολα που δύνανται
πλέον να κάνουν χρήση οι ενδιαφερόμενοι, προς εξομοίωση με το αντίστοιχο
Παράρτημα VI της υ.α. 50984/7947/2013.
Τροποποιήσεις υ.α. 49625/7760/2014
Άρθρο 3 νέας απόφασης
Ως προς την προσθήκη στις παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 που επισύρουν αντίστοιχη
κύρωση της περίπτωσης καταχώρησης στο ΜΗΣΚΑ των στοιχείων του Πρακτικού
Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς αδικαιολογήτως πέραν του χρονικού
διαστήματος της παρ. 2 του άρθρου 3 της ιδίας απόφασης.
Τούτο γίνεται στο πλαίσιο διασφάλισης της έγκαιρης καταχώρισης από τους υπαλλήλους εξεταστές των υπόψη στοιχείων, δεδομένου ότι μερικά από αυτά αντλούνται στο πλαίσιο
χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης.
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 4 νέας απόφασης
Ως προς την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων για τον τρόπο καταβολής των δύο (2)
παραβόλων που αφορούν το πάγιο τέλος χαρτοσήμου/εισφορά υπέρ ΤΣΑ και την
εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης από τους ενδιαφερόμενους που δεν είχαν
καταβάλλει αυτά σε εφαρμογή των ισχυουσών μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας
διατάξεων των υ.α. 50984/7947/2013 και οικ. 29898/3378/2016.

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

Σ. Σμαράιδου

Πίνακας αποδεκτών:
με ηλ. ταχ.
Αποδέκτες για ενέργεια:
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις & Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(με παράκληση για την ενημέρωση των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους)
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
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 Υπουργείο Εξωτερικών
Ειδική Νομική Υπηρεσία
Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων (enyds@mfa.gr)
 Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
▫ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα (gg@yme.gov.gr)
▫ Πρ/μενο Γενικής Δ/νσης Στρατ/κού Σχεδ/μού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας
(gdsmoa@yme.gov.gr)
 Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αλβανίας (embassy.athens@mfa.gov.al)
 Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Σερβίας (embassy.athens@mfa.rs)
 Εθνική Αρχή Διαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr)
 Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Πρ/μένους Γενικών Δ/νσεων Μεταφορών & 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 & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
(info@driving.org.gr)
Εσωτερική Διανομή:
Δ.O.K.A.
▫ Τμήμα Β’
▫ Χρονολογικό αρχείο
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