ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 74/2008 (Α΄112)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003,
«σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών
ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου
και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η
οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της
26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006.»

Στο κωδικοποιημένο κείμενο του π.δ.74/2008 (Α'112) που ακολουθεί,
έχουν συμπεριληφθεί τα παρακάτω νομοθετήματα (νόμοι) που το έχουν
τροποποιήσει και συμπληρώσει:
1) Άρθρο 9
ν.3897/2010 (Α΄208)
2) Άρθρο 53
ν.4155/2013 (Α΄120)
3) Άρθρο 103
ν.4199/2013 (Α΄216)
4) Άρθρο τέταρτο
ν.4383/2016 (Α΄72)
5) Άρθρο 63
ν.4530/2018 (Α΄59)
6) Άρθρα 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 38
ν.4784/2021 (Α΄40)

Το παρόν συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν είναι δεσμευτικό προς τους
πολίτες και τις Υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων. Πριν την εφαρμογή πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια της
κωδικοποίησης.

1

ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Περιεχόμενα
Άρθρο 1 Σκοπός ......................................................................................................................... 3
Άρθρο 2 Ορισμοί ....................................................................................................................... 3
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής του ΠΕΙ .......................................................................................... 3
Άρθρο 4 Αρχική επιμόρφωση και Περιοδική κατάρτιση οδηγών............................................. 6
Άρθρο 5 Ηλικία οδηγών ............................................................................................................ 6
Άρθρο 6 Χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης ........................................................................ 7
Άρθρο 7 Χορήγηση ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης - τόπος περιοδικής κατάρτισης..................... 8
Άρθρο 8 Ενωσιακός κωδικός αριθμός .................................................................................... 11
Άρθρο 8Α Βάση δεδομένων εφαρμογής ................................................................................. 12
Άρθρο 9 Αντίγραφο Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού - Ανάκληση ΠΕΙ .................................... 12
Άρθρο 10 Αρμοδιότητα ........................................................................................................... 13
Άρθρο 11 Κυρώσεις ................................................................................................................. 13
Άρθρο 12 Άδειες οδήγησης ..................................................................................................... 15
Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις ........................................................................................... 15
Άρθρο 14 Παραρτήματα ......................................................................................................... 15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ... 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ..................................................................................................... 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ........................................................................................................................... 27
Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος ......................................................................................................... 28

2

ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 1 Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την
Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 2003, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της
26ης Απριλίου 2004, 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006,
2013/22/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 και 2018/645/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2018. 1

Άρθρο 2 Ορισμοί:
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.):
Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) είναι το έγγραφο το οποίο
πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών να μεταφέρουν
επιβάτες ή εμπορεύματα και επιτρέπει στους κατόχους του να οδηγούν συγκεκριμένη
ή συγκεκριμένες κατηγορίες οδικών οχημάτων μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων,
υπό την προϋπόθεση ότι παράλληλα κατέχουν και ισχύουσα άδεια οδήγησης της
συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων.
Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) διακρίνονται σε:
α) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς επιβατών, τα οποία
αναφέρονται στις κατηγορίες οχημάτων D1, D, D1E, DE όπως αυτές ορίζονται στο
π.δ.51/2012 (Α΄ 101).
β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων, τα
οποία αναφέρονται στις κατηγορίες οχημάτων C1, C, C1E, CE όπως αυτές
ορίζονται στο π.δ.51/2012.
Προκειμένου ο οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος Π.Ε.Ι., απαιτείται να κατέχει
ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙ του π.δ.51/2012
ή επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των
κατηγοριών C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, τις οποίες κατέχει, να είναι
καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95». Εξαιρείται η περίπτωση της παρ.
4 του άρθρου 8 του π.δ.51/2012.2

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής του ΠΕΙ
(άρθρα 1, 2, 4 και 14 §2 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ)
1. Από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008 το παρόν εφαρμόζεται στη δραστηριότητα της
οδήγησης από:
α) Έλληνες υπηκόους, υπηκόους κράτους μέλους ή κράτους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία,
Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και
β) υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται ή χρησιμοποιούνται από
επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος, εφεξής
αποκαλούμενους «οδηγούς», οι οποίοι πραγματοποιούν οδικές μεταφορές εντός
της Ελλάδας ή της Ένωσης στο δημόσιο οδικό δίκτυο με οχήματα για τα οποία
απαιτείται άδεια οδήγησης μιας από τις κατηγορίες D1, D1E, D ή DE, όπως αυτές
ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α’ 101) ή άδεια οδήγησης η οποία αναγνωρίζεται ως
ισοδύναμη.
2. Από τις 10 Σεπτεμβρίου 2009 το παρόν εφαρμόζεται στη δραστηριότητα της
οδήγησης από:
α) Έλληνες υπηκόους, υπηκόους κράτους μέλους ή κράτους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία,
Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και
1
2

Αντικατάσταση άρθρου 1 με το άρθρο 32 του ν.4784/2021 (Α΄40)
Αντικατάσταση άρθρου 2 με την παρ.1 του άρθρου 63 του ν.4530/2018 (Α΄59)
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β) υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται ή χρησιμοποιούνται από
επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος, εφεξής
αποκαλούμενους «οδηγούς», οι οποίοι πραγματοποιούν οδικές μεταφορές εντός
της Ελλάδας ή της Ένωσης στο δημόσιο οδικό δίκτυο με οχήματα για τα οποία
απαιτείται άδεια οδήγησης μιας από τις κατηγορίες C1, C1E, C ή CE, όπως αυτές
ορίζονται στο π.δ. 51/2012 ή άδεια οδήγησης, η οποία αναγνωρίζεται ως
ισοδύναμη.
3. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στους οδηγούς:
α. οχημάτων, των οποίων, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45
χλμ./ώρα,
β. οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας
(Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), στην Υπηρεσία Εξωτερικής
Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης και στις υπηρεσίες επείγουσας διακομιδής
ασθενών, καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις ανωτέρω υπηρεσίες,
αλλά χρησιμοποιούνται από αυτές για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών,
γ. οχημάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της πολιτικής άμυνας της Χώρας ή
της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.),
δ. οχημάτων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής
βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων
οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία,
ε. οχημάτων για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης κατηγορίας D ή D1 και τα
οποία κινούνται χωρίς επιβάτες από προσωπικό συντήρησης προς ή από ένα
κέντρο συντήρησης που βρίσκεται κοντά στην πλησιέστερη βάση συντήρησης που
χρησιμοποιεί ο μεταφορέας, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος
δεν συνιστά την κύρια δραστηριότητα του οδηγού,
στ. οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για
εργασίες διάσωσης, περιλαμβανομένων οχημάτων που χρησιμοποιούνται σε μη
εμπορική μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας,
ζ. οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα και εξετάσεις οδήγησης
αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι., με την
προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και
επιβατών.
Επίσης, εξαιρούνται οι οδηγοί οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την
παρακολούθηση συμπληρωματικής κατάρτισης για την απόκτηση άδειας οδήγησης
ή Π.Ε.Ι., κατά τη διάρκεια μαθημάτων στον χώρο εργασίας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο πιστοποιημένο με Π.Ε.Ι., ή
εκπαιδευτή οδηγών για την κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα που
χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν,
η. οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μη εμπορικές μεταφορές επιβατών ή
εμπορευμάτων,
θ. οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό ή μηχανήματα που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους,
υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα του οδηγού.
4. Το παρόν δεν εφαρμόζεται όταν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
α) οι οδηγοί οχημάτων κινούνται σε αγροτικές περιοχές και εφοδιάζουν τη δική
τους επιχείρηση,
β) οι οδηγοί δεν παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών και,
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γ) η μεταφορά είναι περιστασιακή και δεν επηρεάζει την οδική ασφάλεια.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να εξειδικεύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων
μια μεταφορά χαρακτηρίζεται ως περιστασιακή που δεν επηρεάζει την οδική
ασφάλεια από οδηγούς οχημάτων που κινούνται σε αγροτικές περιοχές που
εφοδιάζουν τη δική τους επιχείρηση και δεν παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών.
5. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε οδηγούς οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ή
μισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές, δενδροκηπευτικές, δασοκομικές,
κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο
πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός εάν η οδήγηση αποτελεί μέρος της
κύριας δραστηριότητας του οδηγού ή εάν η οδήγηση υπερβαίνει την απόσταση
εκατό (100) χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης στην οποία ανήκει το όχημα
ή η οποία ενοικιάζει ή μισθώνει με χρηματοδοτική μίσθωση το όχημα.
Η χιλιομετρική απόσταση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να μεταβάλλεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Οι οδηγοί που εμπίπτουν στις παραπάνω εξαιρέσεις, προκειμένου να αποκτήσουν
Π.Ε.Ι., υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία αρχικής επιμόρφωσης.
7. Οι οδηγοί των παρακάτω κατηγοριών οχημάτων απαλλάσσονται της υποχρέωσης
να κατέχουν Π.Ε.Ι. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
α. οχημάτων των κατηγοριών D1, D1ED και DE, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας
οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και την 9η
Σεπτεμβρίου 2008.
Μετά την ημερομηνία αυτή, υποχρεούνται να κατέχουν Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών
αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης,
β. οχημάτων των κατηγοριών C1, C1EC και CE, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας
οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και την 9η
Σεπτεμβρίου 2009.
Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014.
Μετά την ημερομηνία αυτή οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης
υποχρεούνται να κατέχουν και Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων, αφού
παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο παρόν.
8. Ως ημερομηνία χορήγησης συγκεκριμένης κατηγορίας άδειας οδήγησης της παρ.
7, θεωρείται η ημερομηνία της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης του υποψηφίου
οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία. Αν πρόκειται για άδεια οδήγησης κράτους
μέλους της Ε.Ε., ή κράτους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), ως
ημερομηνία χορήγησης θεωρείται αυτή που βρίσκεται στη στήλη 10 στην πίσω
όψη του εντύπου της άδειας οδήγησης και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας.
9. Για τους σκοπούς του παρόντος οι αναφορές στις κατηγορίες αδειών οδήγησης
που αναφέρονται με ελληνικούς χαρακτήρες και το σύμβολο «συν» («+»)
διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο Παράρτημα
III του άρθρου 14. 3
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Αντικατάσταση άρθρου 3 με το άρθρο 33 του ν.4784/2021 (Α΄40)
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Άρθρο 4 Αρχική επιμόρφωση και Περιοδική κατάρτιση οδηγών
(άρθρα 3 και 5 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ)
Για την χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών ή ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων,
απαιτείται ο οδηγός να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση αρχικής
επιμόρφωσης, και, στη συνέχεια να μετέχει σε προγράμματα περιοδικής κατάρτισης
ανά πενταετία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και στο Παράρτημα Ι
του διατάγματος αυτού.
α. Αρχική επιμόρφωση:
Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να εξετασθεί θεωρητικά και πρακτικά σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 2, στοιχείο 2.1 του διατάγματος αυτού. Σε
περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις αυτές, ο οδηγός έχει δικαίωμα απόκτησης
ΠΕΙ, το οποίο έχει πενταετή ισχύ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του
διατάγματος αυτού.
ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης υποχρεούνται να κατέχουν όλοι οι οδηγοί, οι οποίοι θα
αποκτήσουν άδεια οδήγησης:
α.α. Των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε, από 10
Σεπτεμβρίου 2008 και μετά.
β.β. Των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε από 10 Σεπτεμβρίου
2009 και μετά.
β. Περιοδική κατάρτιση:
Ο οδηγός ο οποίος είναι κάτοχος ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης, προκειμένου να
συνεχίσει τη δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων και μετά τη
λήξη της ισχύος του ΠΕΙ αυτού πρέπει να αποκτήσει ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης.
Για τη χορήγηση ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να
παρακολουθήσει προηγουμένως πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 3 του διατάγματος αυτού.
Μετά την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος
αυτού ο οδηγός δικαιούται να αποκτήσει ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης για μια
πενταετία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του διατάγματος αυτού.
ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης υποχρεούνται να κατέχουν και οι οδηγοί της
παραγράφου 4 του άρθρου 3 του διατάγματος αυτού, μετά από τις ημερομηνίες
απαλλαγής τους που ορίζονται στην παράγραφο αυτή.

Άρθρο 5 Ηλικία οδηγών
(άρθρο 5 §2 και 3 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ)
1. Οι οδηγοί οχημάτων, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
μπορούν να οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε και των κατηγοριών
Γ, Γ+Ε, αφού συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, και κατέχουν
κατάλληλη άδεια οδήγησης καθώς και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο
χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.
2. Οι οδηγοί οχημάτων, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών μπορούν
να οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε και των κατηγοριών Δ, Δ+Ε
σε απεριόριστου μήκους διαδρομές, αφού συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας
τους και κατέχουν κατάλληλη άδεια οδήγησης και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών το
οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.
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Άρθρο 6 Χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
(άρθρο 5§4 και 5, άρθρο 6 και άρθρο 9 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ)
1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης πληροί τις εξής
προϋποθέσεις:
α. έχει τη συνήθη διαμονή του, όπως αυτή ορίζεται στην περ. θ’ της παρ. 2 του
άρθρου 2 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), στην Ελλάδα και την κατοικία του στην
περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής
ενότητας στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά, εκτός
και εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση του περιφερειάρχη ή του
περιφερειακού συμβουλίου στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών από τις
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας,
β. έχει συμπληρώσει την κατάλληλη ηλικία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,
γ. έχει επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση,
δ. έχει καταθέσει τα απαιτούμενα παράβολα.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών, τη
διεξαγωγή της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης και τη χορήγηση του Π.Ε.Ι. και
του δελτίου επιμόρφωσης οδηγού ή την καταχώρηση του ενωσιακού κωδικού
αριθμού «95» πάνω στην άδεια οδήγησης είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η
κατοικία του ενδιαφερομένου, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση
του περιφερειάρχη ή του περιφερειακού συμβουλίου στο πλαίσιο ενιαίας
εξυπηρέτησης πολιτών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας.
3. Η θεωρητική και η πρακτική εξέταση διεξάγονται σύμφωνα με το παρόν και με όσα
ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 2, σημείο 2.1.
4. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται είτε εντός του ωραρίου λειτουργίας των
δημοσίων υπηρεσιών είτε μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας και κατά τις
ημέρες αργιών με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
5. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται από δύο (2) υπαλλήλους της Υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας, που ανήκουν
τουλάχιστον στην κατηγορία ΔΕ, εφόσον έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής, εκ των οποίων ο ένας (1), τουλάχιστον, είναι
τεχνικός. Τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με
απόφαση του Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής
ενότητας.
6. Οι ερωτήσεις της θεωρητικής εξέτασης τίθενται από την ύλη βιβλίου, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 1 και Τμήμα 2, σημείο 2.1.
7. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται σε πρακτική
εξέταση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα 2, σημείο 2.1. Η πρακτική εξέταση
διενεργείται ενώπιον επιτροπής με τη διαδικασία που ορίζεται για την πρακτική
εξέταση υποψήφιων οδηγών.
Αν ο υποψήφιος πρακτικής εξέτασης για χορήγηση Π.Ε.Ι. δεν είναι κάτοχος άδειας
οδήγησης κατηγορίας για την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις σωματικής και
ψυχοδιανοητικής κατάστασης της Ομάδας 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ.
51/2012, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρακτική εκπαίδευση και εξέταση
χορήγησης Π.Ε.Ι., διαπιστώνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.
Στη δεύτερη περίπτωση ο υποψήφιος εφοδιάζεται με Δελτίο Εκπαίδευσης
Εξέτασης υποψήφιου οδηγού και υποβάλλεται σε πρακτική εκπαίδευση και
εξέταση. Κατά την πρακτική εξέταση υποχρεούται σε πορεία ενενήντα (90) λεπτών
7
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της ώρας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 2, σημείο 2.1.
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είχε επιτύχει σε θεωρητική εξέταση υποψήφιου οδηγού
για τη συγκεκριμένη κατηγορία άδειας οδήγησης, μαζί με τη χορήγηση του Π.Ε.Ι.
του χορηγείται και η αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης.
8. Η πρακτική εξέταση χορήγησης Π.Ε.Ι., για τους υποψήφιους οι οποίοι δεν
κατέχουν άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας πραγματοποιείται με
εκπαιδευτικό όχημα παρουσία εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών.
Για τους υποψήφιους πρακτικής εξέτασης για χορήγηση Π.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν
ισχύουσα άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας επιτρέπονται η εκπαίδευση
και η πρακτική εξέταση και σε όχημα ιδιωτικής χρήσης, το οποίο κυκλοφορεί στο
όνομα του ενδιαφερομένου ή στο όνομα της επιχείρησης, στην οποία έχει
προσληφθεί ο ενδιαφερόμενος, ή σε όχημα δημόσιας χρήσης.
9. Όσοι επιτύχουν στη θεωρητική και πρακτική εξέταση δικαιούνται Π.Ε.Ι. αρχικής
επιμόρφωσης και τους χορηγείται δελτίο επιμόρφωσης οδηγού πενταετούς ισχύος,
η οποία αρχίζει από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης του
ενδιαφερομένου ή καταχωρείται στην άδεια οδήγησης ο ενωσιακός κωδικός «95».
10. Οδηγοί, κάτοχοι Π.Ε.Ι. για μεταφορά επιβατών ή οδηγοί κάτοχοι Π.Ε.Ι. για
μεταφορά εμπορευμάτων, προκειμένου να αλλάξουν ή να επεκτείνουν τη
δραστηριότητά τους και να εκτελούν και μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών,
δεν υποχρεούνται να εξετασθούν στα κοινά τμήματα της αρχικής επιμόρφωσης.
11. Κάτοχοι Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης για μεταφορά επιβατών για μια από τις
κατηγορίες D1, D1E, D και DE απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης
τέτοιου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων.
Κάτοχοι Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης για μεταφορά εμπορευμάτων για μία από
τις κατηγορίες C1, C1E, C και CE απαλλάσσονται από την υποχρέωση
απόκτησης τέτοιου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες
οχημάτων.
12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η
διαδικασία εξέτασης και επανεξέτασης των οδηγών και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 4

Άρθρο 7 Χορήγηση ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης - τόπος περιοδικής
κατάρτισης
(άρθρα 7 και 8 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ)
1. Οδηγός, κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης, προκειμένου να έχει το δικαίωμα
να συνεχίσει να οδηγεί τα οχήματα της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων
κατηγοριών και μετά τη λήξη της ισχύος του Π.Ε.Ι., υποχρεούται να
παρακολουθήσει πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης και να εφοδιασθεί με νέο
Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης οδηγού, πενταετούς ισχύος.
Η περιοδική κατάρτιση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση γνώσεων των κατόχων
Π.Ε.Ι. στην οδική ασφάλεια, με ιδιαίτερη μνεία στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
των ευάλωτων χρηστών της οδού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με
αναπηρία, την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία και τη μείωση της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την οδήγηση. Υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι.
περιοδικής κατάρτισης έχουν και οι οδηγοί της παρ. 7 του άρθρου 3, οι οποίοι
εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4
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2. Τα προγράμματα περιοδικής κατάρτισης διενεργούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 3, και αποσκοπούν στην εμβάθυνση και την επανάληψη
θεμάτων του Τμήματος 1 του Παραρτήματος I. Περιλαμβάνουν διάφορα θέματα και
τουλάχιστον ένα θέμα που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια. Στα θέματα της
κατάρτισης λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στη νομοθεσία και τεχνολογία και οι
ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης του οδηγού.
Η κατάρτιση γίνεται σε εγκεκριμένο κέντρο, σύμφωνα με το Τμήμα 4 του
Παραρτήματος Ι και περιλαμβάνει διδασκαλία σε αίθουσα, πρακτική κατάρτιση,
κατάρτιση με τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή με προσομοιωτές υψηλής τεχνολογίας.
Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης, για
τους οδηγούς - εργαζόμενους σε συγκοινωνιακό φορέα, έχουν και οι
συγκοινωνιακοί φορείς, εφόσον απασχολούν πάνω από τριακόσιους (300)
οδηγούς. Στην περίπτωση που οι συγκοινωνιακοί φορείς ιδρύσουν εκπαιδευτικά
κέντρα, εφοδιάζονται με την ειδική προς τούτο άδεια της παρ. 4 σύμφωνα με τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 11.
3. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης
έχουν:
α. οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.Κ.Α.Μ.),
β. οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς
Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.),
γ. τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.),
εφόσον όλα τα παραπάνω κέντρα ή σχολές διαθέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας.
Ιδιαίτερα όσον αφορά στην εκπαίδευση σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία οι παραπάνω σχολές και κέντρα δύνανται να
συνεργάζονται με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
(ΙΝ-Ε.Σ.Α.με.Α.).
4. Προκειμένου τα κέντρα ή οι σχολές της παρ. 3 να διοργανώνουν προγράμματα
περιοδικής κατάρτισης, προβαίνουν στη διαδικασία απόκτησης ειδικής άδειας, η
οποία χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
περιφερειακής ενότητας, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έδρα τους.
Για τον σκοπό αυτόν οι σχολές υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από πίνακα
των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα και τα στοιχεία των
καθηγητών οι οποίοι πρόκειται να διδάσκουν το κάθε μάθημα.
Δικαίωμα διδασκαλίας στις σχολές αυτές έχουν οι προβλεπόμενοι από τις διατάξεις
περί Σ.Ε.Κ.Α.Μ., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. και Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο., καθηγητές.
5. Μετά το πέρας της περιοδικής κατάρτισης, ο διευθυντής σπουδών της σχολής ή
του κέντρου Π.Ε.Ι., αρμόδιος ως προς την κατάρτιση και την υλοποίηση του
προγράμματος, υπογράφει τις βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης των
ενδιαφερομένων. Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με
αίτηση, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
του τόπου κατοικίας του εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση του
περιφερειάρχη ή του περιφερειακού συμβουλίου στο πλαίσιο ενιαίας
εξυπηρέτησης πολιτών από όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας, η οποία του χορηγεί νέο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού πενταετούς
ισχύος ή καταχωρεί στην άδεια οδήγησής του τον ενωσιακό κωδικό «95». Για τη
χορήγηση του νέου δελτίου επιμόρφωσης οδηγού ή την καταχώρηση του
ενωσιακού κωδικού «95», ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τα απαιτούμενα παράβολα.
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6. Οδηγός κάτοχος Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης είναι υποχρεωμένος, πριν ή και
μετά από τη λήξη ισχύος του, να επαναλάβει την επιμόρφωση και να εφοδιασθεί με
νέο Π.Ε.Ι., πενταετούς ισχύος, προκειμένου, μετά τη λήξη ισχύος του
προηγουμένου δελτίου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του οδηγού μεταφοράς
επιβατών ή μεταφοράς εμπορευμάτων.
7. Στους ενδιαφερόμενους οδηγούς που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα περιοδικής
κατάρτισης:
α) έως έξι (6) μήνες πριν τη λήξη ισχύος του Π.Ε.Ι., χορηγείται νέο δελτίο
επιμόρφωσης οδηγού ή καταχωρείται στην άδεια οδήγησής τους ο ενωσιακός
κωδικός «95», με ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. αυτή της ημέρας
λήξης του προηγούμενου Π.Ε.Ι.,
β) μετά από την ημερομηνία λήξης ισχύος του Π.Ε.Ι., χορηγείται νέο δελτίο
επιμόρφωσης οδηγού ή τους καταχωρείται στην άδεια οδήγησής τους
αντίστοιχα ο ενωσιακός κωδικός «95», με ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου
Π.Ε.Ι. την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης.
8. Οδηγός κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης ή περιοδικής κατάρτισης
υποβάλλεται οποτεδήποτε πριν από τη λήξη ισχύος του, σε νέα περιοδική
κατάρτιση και εφοδιάζεται με νέο Π.Ε.Ι. πενταετούς ισχύος, προκειμένου να
ταυτιστεί η ημερομηνία λήξης ισχύος του προς έκδοση Π.Ε.Ι. με την ημερομηνία
λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης για τη χρήση της οποίας απαιτείται η κατοχή
Π.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία λήξης του Π.Ε.Ι. ορίζεται η ημερομηνία
λήξης της αντίστοιχης κατηγορίας της άδειας οδήγησης ανεξαρτήτως της
ημερομηνίας έκδοσης της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης.
9. Κάτοχοι Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης για τη μεταφορά επιβατών, για μία από τις
κατηγορίες D1, D1E, D και DE, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης
αντίστοιχου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων.
Κάτοχοι Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης για μεταφορά εμπορευμάτων, για μία από τις
κατηγορίες C1, C1E, C και CE, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης
αντίστοιχου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων.
10. Οδηγός κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης ή περιοδικής κατάρτισης,
προκειμένου, πριν ή και μετά τη λήξη ισχύος του, να αποκτήσει νέο Π.Ε.Ι.
περιοδικής κατάρτισης, δικαιούται να παρακολουθήσει πρόγραμμα περιοδικής
κατάρτισης του άρθρου αυτού, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε., εφόσον:
α. έχει τη συνήθη διαμονή του στο κράτος αυτό ή
β. εργάζεται στο συγκεκριμένο κράτος ως οδηγός.
Οι οδηγοί αυτοί, εφόσον αποκτήσουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,
δικαιούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
περιφερειακής ενότητας ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της περιφέρειας εάν προβλέπεται με απόφαση του περιφερειάρχη
ή του περιφερειακού συμβουλίου, στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών
από όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας, αίτηση
με σχετική βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος και να αποκτήσουν
Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης.
Ειδικά οι οδηγοί, οι οποίοι έχουν συνήθη διαμονή και εργάζονται στο Λιχτενστάιν
δύνανται να υπόκεινται σε περιοδική κατάρτιση που προβλέπεται στην Ελβετία,
την Αυστρία και τη Γερμανία, στον βαθμό που η περιοδική κατάρτιση που
παρέχεται στα κράτη αυτά, εναρμονίζεται πλήρως με τα οριζόμενα στο παρόν.
11. Η διαδικασία έγκρισης των σχολών ή των κέντρων, η έγκριση διενέργειας
προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, οι υποχρεώσεις και ο έλεγχος αυτών, η
10
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αναγνώριση των βεβαιώσεων παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής
κατάρτισης, το χρονοδιάγραμμα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών από τους
οδηγούς της παρ. 7 του άρθρου 3 και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 5

Άρθρο 8 Ενωσιακός κωδικός αριθμός
(άρθρο 10 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ)
1. Βάσει του Π.Ε.Ι. το οποίο πιστοποιεί αρχική επιμόρφωση και του Π.Ε.Ι. το οποίο
πιστοποιεί περιοδική κατάρτιση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων, αναγράφουν τον εναρμονισμένο
κωδικό της Ένωσης “95”, που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α’
51) δίπλα στις αντίστοιχες κατηγορίες άδειας οδήγησης:
α) πάνω στην άδεια οδήγησης, ή
β) στο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίζεται ως ενωσιακός κωδικός αριθμός «95» με την
έννοια: «95: Οδηγός κάτοχος Π.Ε.Ι. που πιστοποιεί την αρχική επιμόρφωση ή την
περιοδική κατάρτιση», ο οποίος ανταποκρίνεται στην υποχρέωση επαγγελματικής
ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 4, μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται,
για παράδειγμα, «95.01.01.2012».
Εάν οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών
ενοτήτων στις οποίες αποκτήθηκε το Π.Ε.Ι. δεν μπορούν να καταγράψουν τον
ενωσιακό κωδικό επί της άδειας οδήγησης, εκδίδουν δελτίο επιμόρφωσης οδηγού.
Η ημερομηνία έναρξης έκδοσης δελτίων επιμόρφωσης οδηγού καθορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του
Πολίτη. Με όμοια απόφαση ορίζονται ο φορέας έκδοσης των δελτίων και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα δελτία επιμόρφωσης οδηγού που εκδίδουν τα κράτη μέλη αναγνωρίζονται και
ισχύουν επί του ελληνικού εδάφους και παρέχουν στους κατόχους τους τα ίδια
δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως τα ελληνικά δελτία επιμόρφωσης οδηγού.
Οδηγός κάτοχος άδειας οδήγησης η οποία ισχύει και στην Ελλάδα πάνω στην
οποία είναι καταχωρημένος ο ενωσιακός κωδικός αριθμός «95», σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παρ. 1 θεωρείται κάτοχος Π.Ε.Ι., αντίστοιχης κατηγορίας και εντός
του ελληνικού εδάφους.
Κατά την έκδοση του δελτίου επιμόρφωσης οδηγού ή κατά τη σήμανση της άδειας
οδήγησης με τον ενωσιακό κωδικό αριθμό «95», οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν εάν η
άδεια οδήγησης, της οποίας ο αριθμός αναφέρεται στο δελτίο, ισχύει για τη
συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος.
2. Οδηγός, υπήκοος κράτους εκτός Ε.Ε. ή εκτός κράτους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία,
Ισλανδία και Λιχτενστάιν), ο οποίος απασχολείται ή χρησιμοποιείται από
επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και οδηγεί οχήματα που
χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων αποδεικνύει την
επιμόρφωση και την κατάρτιση που προβλέπει το παρόν με τη βεβαίωση οδηγού
που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1072/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς
κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (L
300), εφόσον αυτή φέρει τον ενωσιακό κωδικό «95». Για τους σκοπούς του
παρόντος το κράτος μέλος έκδοσης αναγράφει τον ενωσιακό κωδικό «95» στο
5
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τμήμα «παρατηρήσεις» της βεβαίωσης, εάν ο οδηγός πληροί τις απαιτήσεις
κατάρτισης και εκπαίδευσης.
3. Οι βεβαιώσεις οδηγού που δεν φέρουν τον ενωσιακό κωδικό «95» και εκδόθηκαν
πριν από τις 23 Μαΐου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1072/2009 και, ιδίως την παρ. 7 αυτού, με σκοπό την πιστοποίηση της
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις κατάρτισης βάσει του παρόντος, γίνονται δεκτές
ως πιστοποιητικό προσόντων μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. 6

Άρθρο 8Α Βάση δεδομένων εφαρμογής
1. Τα κράτη μέλη, για σκοπούς εφαρμογής, ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με
Π.Ε.Ι. που έχουν χορηγηθεί ή ανακληθεί. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη, σε
συνεργασία με την Επιτροπή, δημιουργούν ηλεκτρονικό δίκτυο ή εργάζονται για
την επέκταση υπάρχοντος δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση από την
Επιτροπή της πλέον συμφέρουσας λύσης.
2. Το δίκτυο μπορεί να περιέχει πληροφορίες που περιέχονται στα Π.Ε.Ι. και
ληροφορίες όσον αφορά στις διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται με τα Π.Ε.Ι.
3. Διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις απαιτήσεις κατάρτισης που εκτίθενται στο
παρόν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119) και
τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), με τον οποίο ορίζονται μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού.
4. Για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δεδομένων. Η πρόσβαση στη βάση
δεδομένων δίδεται στους υπεύθυνους επεξεργασίας των υπηρεσιών που είναι
υπεύθυνες για την εφαρμογή του διατάγματος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θεσπίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές του ηλεκτρονικού δικτύου, με σκοπό την εξασφάλιση της
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με Π.Ε.Ι. που έχουν χορηγηθεί ή ανακληθεί,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των αλλοδαπών αρχών και κάθε άλλη
λεπτομέρεια. 7

Άρθρο 9 Αντίγραφο Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού - Ανάκληση ΠΕΙ
1. Σε περίπτωση απώλειας, για οποιονδήποτε λόγο, του Δελτίου Επιμόρφωσης
Οδηγού, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., στην περιοχή της
οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, εκδίδει αντίγραφο, έπειτα από
αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Το ΠΕΙ ανακαλείται, με απόφαση του Νομάρχη ή Έπαρχου προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., η οποία το χορήγησε, όταν
διαπιστωθεί ότι η χορήγησή του δεν έγινε νόμιμα. Ταυτόχρονα αφαιρείται και το
σχετικό Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο και ακυρώνεται ή διαγράφεται
από την άδεια οδήγησης ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95», κατά περίπτωση.
3. Η ανάκληση, της άδειας οδήγησης ή του μέρους της που αφορά στο δικαίωμα
οδήγησης φορτηγών (Γ1, Γ, Γ1+Ε, Γ+Ε) ή λεωφορείων (Δ1, Δ, Δ1+Ε, Δ+Ε),
συνεπάγεται και ανάκληση και του αντίστοιχου ΠΕΙ, με απόφαση του οικείου
6
7
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Νομάρχη ή του οικείου Έπαρχου. Ταυτόχρονα αφαιρείται και το σχετικό Δελτίο
Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο και ακυρώνεται ή διαγράφεται από την άδεια
οδήγησης ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95».

Άρθρο 10 Αρμοδιότητα
1. Αρμοδιότητα επί παντός θέματος χορήγησης ή ανάκλησης ΠΕΙ, έκδοσης ή
ακύρωσης (για οποιονδήποτε λόγο) Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, αναγραφής ή
διαγραφής του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» στην άδεια οδήγησης, έχει η
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., στην περιοχή της οποίας
βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου εκτός των περιπτώσεων οι οποίες
αναφέρονται ρητά στο διάταγμα αυτό.
2. Αρμοδιότητα για την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης,
από ΣΕΚΑΜ ή ΣΕΚΟΟΜΕ ή ΚΕΘΕΥΟ και έκδοσης της σχετικής ειδικής άδειας
των σχολών/κέντρων αυτών, καθώς και για τον έλεγχό τους όσον αφορά στην
ορθή λειτουργία των προγραμμάτων, έχει η Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Ν.Α., στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έδρα της
σχολής/κέντρου.
3. Αρμοδιότητα για τον έλεγχο των οδηγών, όσον αφορά στην κατοχή ισχύοντος
Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, ή ισχύουσας άδειας οδήγησης με τον κοινοτικό
κωδικό αριθμό «95», έχουν:
α. Οι Αστυνομικές Αρχές.
β. Οι Λιμενικές Αρχές.
γ. Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.), τα οποία συγκροτούνται από τις
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν. Α.,
δ. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου της εργατικής νομοθεσίας ή των Κανονισμών της
Ε.Ε. για τους οδηγούς, που συγκροτούνται από το Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας και
ε. Οποιαδήποτε άλλα όργανα ελέγχου, στα οποία ήθελε εκχωρηθεί στο μέλλον με
νόμο η αρμοδιότητα αυτή.

Άρθρο 11 Κυρώσεις
1. Οδηγός που:
α. οδηγεί χωρίς να είναι κάτοχος του κατάλληλου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας, όπου αυτό απαιτείται,
β. οδηγεί με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας που έχει λήξει,
γ. κατέχει ή κάνει χρήση πλαστού ή παραποιημένου Δελτίου Επιμόρφωσης
Οδηγού ή άδειας οδήγησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί, με μη νόμιμο τρόπο,
ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95» ή πλαστής ή παραποιημένης βεβαίωσης
της παρ. 4, του άρθρου 8, του διατάγματος αυτού,τιμωρείται με τις ποινές των
άρθρων 94, 95, 98 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας» όπως ισχύει, αντιστοίχως.
2. Αυτός που καταλαμβάνεται να κατέχει ή να κάνει χρήση πλαστής, ή
παραποιημένης ή με ψευδές περιεχόμενο, βεβαίωσης της παραγράφου 5 του
άρθρου 7 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του διατάγματος αυτού, τιμωρείται
με τις ποινές των άρθρων 216 ή 217 του Ποινικού Κώδικα, κατά περίπτωση.
3. Πέραν των ποινικών κυρώσεων στις οποίες υπόκειται αυτός που εκδίδει βεβαίωση
της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του διατάγματος αυτού με ψευδές περιεχόμενο,
αφαιρείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη ή Έπαρχου, για διάστημα έξι (6)
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μηνών και η άδεια λειτουργίας της σχολής Σ.Ε.ΚΑ.Μ. ή Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. ή
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., κατά περίπτωση.
4. Στις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. και στους Διευθυντές Σπουδών αυτών, που
παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας των Σχολών
/Κέντρων Π.Ε.Ι. και των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης που ορίζονται στην
υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του
άρθρου 7, επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
α) Στις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) ευρώ μέχρι
χίλια (1.000) ευρώ, απαγόρευση για έναν (1) μήνα έως έξι (6) μήνες της
λειτουργίας της Σχολής και διακοπή ή ακύρωση του τρέχοντος προγράμματος
εκπαίδευσης. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης
μέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου
προστίμου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας
παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας, το χρονικό διάστημα της επιβαλλόμενης προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που
επισύρουν διοικητικό πρόστιμο, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις
παραβάσεις και το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των
προστίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και με ανώτατο όριο το ποσό των δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ.
Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που
επισύρουν απαγόρευση λειτουργίας της Σχολής για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και η συνολική
επιβαλλόμενη χρονική διάρκεια απαγόρευσης λειτουργίας της Σχολής είναι ίση
με το σύνολο της χρονικής διάρκειας για τις επιμέρους παραβάσεις και με
ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες.
β) Στο Διευθυντή Σπουδών απαγόρευση εκτέλεσης καθηκόντων, καθώς και
απασχόλησής του ως διδακτικό προσωπικό σε Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι., σε όλη
την επικράτεια από έναν (1) μήνα έως έξι (6) μήνες.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών
κατατάσσονται οι παραβάσεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και
καθορίζονται οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις ανάλογα με την κάθε παράβαση,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της απόφασης
αυτής.
Αρμόδιο όργανο επιβολής των κυρώσεων, των διοικητικών προστίμων, της
διακοπής ή ακύρωσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης, της απαγόρευσης
λειτουργίας των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. και της απαγόρευσης άσκησης
καθηκόντων των Διευθυντών Σπουδών είναι το όργανο της Περιφερειακής
Ενότητας που ενέκρινε τα προγράμματα ή βεβαίωσε την αναγγελία λειτουργίας της
Σχολής / Κέντρου Π.Ε.Ι. κατά περίπτωση.
Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
καταβάλλονται σε λογαριασμό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά τριάντα τοις
εκατό (30%) δημόσιο έσοδο που αποδίδεται από αυτήν στον Κρατικό
Προϋπολογισμό μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Το υπόλοιπο εβδομήντα τοις
εκατό (70%) αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και χρησιμοποιείται κατά
προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών μετακινήσεων και αποζημιώσεων
των επιτροπών ελέγχου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των
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Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και για λοιπές λειτουργικές ανάγκες που
αναφέρονται στο έργο εποπτείας και ελέγχου των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. 8

Άρθρο 12 Άδειες οδήγησης
1. Υποψήφιοι οδηγοί οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση από 10 Σεπτεμβρίου 2009 και
μετά, για τη χορήγηση άδειας οδήγησης για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες Γ,
Γ+Ε πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καταργούμενης
από της ημερομηνίας αυτής της σχετικής διάταξης της περίπτωσης β, της
παραγράφου 1, του άρθρου 7 του π.δ.19/1995 (ΦΕΚ 15/Α΄), όπως η περίπτωση
αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3, του άρθρου 42, του ν. 2963/2001
(ΦΕΚ 268/Α΄).
Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του ορίου της ηλικίας των 18 ετών απαιτείται
και για όσους, από την ημερομηνία αυτή και μετά υποβάλουν αίτηση για
μετατροπή, σε ελληνικές αδειών οδήγησης των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των
κατηγοριών Γ, Γ+Ε.
2. Υποψήφιοι οδηγοί οι οποίοι υποβάλουν αίτηση, από 10 Σεπτεμβρίου 2008 και
μετά, για χορήγηση άδειας οδήγησης για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες Δ, Δ+Ε
πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του ορίου της ηλικίας των 21 ετών απαιτείται
και για όσους, από την ημερομηνία αυτή και μετά, υποβάλουν αίτηση για
μετατροπή, σε ελληνικές αδειών οδήγησης των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των
κατηγοριών Δ, Δ+Ε.
Στους οδηγούς της παραγράφου αυτής, η χορηγούμενη άδεια οδήγησης ισχύει για
απεριόριστου μήκους διαδρομές.

Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις
Υποψήφιοι οδηγοί των κατηγοριών Γ, Γ+Ε ή Δ, Δ+Ε, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση
πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2009 ή πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, αντίστοιχα,
για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οποιασδήποτε από τις κατηγορίες αυτές, και δεν
έχουν επιτύχει στην πρακτική εξέταση μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2009 ή μέχρι και 9
Σεπτεμβρίου 2008, αντίστοιχα, δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 3 του διατάγματος αυτού.

Άρθρο 14 Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του διατάγματος αυτού, τα
συνημμένα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 9:

8

Προσθήκη παραγράφου με την παρ.5 του άρθρου 63 του ν.4530/2018 (Α΄59)

9

Συμπλήρωση άρθρου 14 με το άρθρο 38 του ν.4784/2021 (Α΄40)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10
Τμήμα 1: Περιεχόμενα
Οι γνώσεις που λαμβάνονται υπόψη για τη διαπίστωση της αρχικής επιμόρφωσης και
της περιοδικής κατάρτισης του οδηγού περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα θέματα του
παρόντος καταλόγου. Οι υποψήφιοι οδηγοί αποκτούν το απαραίτητο επίπεδο
γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων για την οδήγηση υπό συνθήκες απόλυτης
ασφάλειας οχημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας αδείας.
Το ελάχιστο επίπεδο προσόντων είναι συγκρίσιμο τουλάχιστον με το επίπεδο 2 του
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, όπως ορίζεται στο παράρτημα II
της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου
2008.
1. Λεπτομερής κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων
ασφαλείας.
Όλες οι άδειες οδήγησης
1.1. Στόχος: γνώση των χαρακτηριστικών του συστήματος μετάδοσης της κίνησης για
τη βελτιστοποίηση της χρήσης του.
Καμπύλες ροπής, ισχύος, και ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα, περιοχή βέλτιστης
χρήσης του στροφόμετρου, διαγράμματα επικάλυψης των σχέσεων μετάδοσης του
κιβωτίου ταχυτήτων.
1.2. Στόχος: γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων
ασφαλείας με στόχο τον έλεγχο του οχήματος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του
και την πρόληψη δυσλειτουργιών.
Περιορισμοί στη χρήση πέδης και επιβραδυντή, συνδυασμένη χρήση πέδης και
επιβραδυντή, επιδίωξη του καλύτερου συνδυασμού της ταχύτητας με τις σχέσεις του
κιβωτίου, χρήση της αδράνειας του οχήματος, χρήση των μέσων επιβράδυνσης και
πέδησης σε κατωφέρεια, ενέργεια σε περίπτωση βλάβης, χρήση ηλεκτρονικών και
μηχανικών διατάξεων, όπως ο ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESP), τα
προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης (ΑEBS), το σύστημα αντιεμπλοκής
των τροχών κατά την πέδηση (ΑBS), τα συστήματα ελέγχου της πρόσφυσης (TCS)
και τα συστήματα παρακολούθησης εντός του οχήματος (IVMS) και άλλες,
εγκεκριμένες προς χρήση, διατάξεις υποβοήθησης του οδηγού ή αυτόματες.
1.3. Στόχος: δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμου.
Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου με την εφαρμογή της τεχνογνωσίας όσον
αφορά τα σημεία 1.1 και 1.2, πρόβλεψη της κυκλοφοριακής ροής, κατάλληλη
απόσταση από άλλα οχήματα και χρήση της δυναμικής του οχήματος, σταθερή
ταχύτητα, ομαλός τρόπος οδήγησης και κατάλληλη πίεση των ελαστικών επισώτρων,
καθώς και εξοικείωση με τα ευφυή συστήματα μεταφοράς που επιτρέπουν μεγαλύτερη
οικονομία καυσίμων κατά την οδήγηση και καλύτερο σχεδιασμό της διαδρομής.
1.3α. Στόχος: ικανότητα πρόβλεψης, εκτίμησης και προσαρμογής στους κινδύνους
της κυκλοφορίας.
Επίγνωση των διαφορετικών οδικών, κυκλοφοριακών και καιρικών συνθηκών και
προσαρμογή σε αυτές, πρόβλεψη επικείμενων συμβάντων· κατανόηση του τρόπου
10
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προετοιμασίας και προγραμματισμού ενός ταξιδιού σε μη φυσιολογικές καιρικές
συνθήκες· εξοικείωση με τη χρήση του σχετικού εξοπλισμού ασφαλείας και
κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να αναβληθεί ή να ακυρωθεί ένα
ταξίδι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων· προσαρμογή στους κινδύνους της
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης συμπεριφοράς κατά την
κυκλοφορία ή των περισπασμών της οδήγησης, όπως χρήση ηλεκτρονικών
συσκευών, φαγητό, ποτό, αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων και ανάλογη
προσαρμογή, καθώς και αντιμετώπιση του άγχους που απορρέει από αυτές, ιδίως σε
σχέση με το μέγεθος και το βάρος των οχημάτων και τους ευάλωτους χρήστες του
οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και
ατόμων τρίτης ηλικίας, οι ποδηλάτες και οι αναβάτες μηχανοκίνητων δίκυκλων.
Εντοπισμός ενδεχόμενων επικίνδυνων καταστάσεων και ορθή ερμηνεία του τρόπου
με τον οποίο οι εν λόγω δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις μπορούν να αποβούν
καταστάσεις στις οποίες οι συγκρούσεις δεν είναι πλέον δυνατόν να αποφευχθούν και
επιλογή και ανάληψη ενεργειών που αυξάνουν τα περιθώρια ασφάλειας σε βαθμό
που η σύγκρουση μπορεί ακόμη να αποφευχθεί σε περίπτωση δυνητικών κινδύνων.
Άδειες οδήγησης C, CE, C1, C1E
1.4. Στόχος: ικανότητα φόρτωσης του οχήματος με δέουσα τήρηση των κανόνων
ασφαλείας και ορθή χρήση του οχήματος.
Δυνάμεις ασκούμενες σε οχήματα εν κινήσει, χρήση των σχέσεων μετάδοσης του
κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήματος και των χαρακτηριστικών του
οδοστρώματος, χρήση συστημάτων αυτόματης μετάδοσης, υπολογισμός του
ωφέλιμου φορτίου του οχήματος ή του συνόλου, υπολογισμός του συνολικού όγκου,
κατανομή του φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης του άξονα, ευστάθεια του
οχήματος και κέντρο βάρους, τύποι συσκευασίας και παλέτες φορτίου. Κύριες
κατηγορίες εμπορευμάτων για τις οποίες απαιτείται ασφάλιση, τεχνικές σφήνωσης και
ασφάλισης, χρήση ιμάντων πρόσδεσης, έλεγχος των διατάξεων ασφάλισης, χρήση
μέσων διαχείρισης φορτίων, τοποθέτηση και αφαίρεση καλυμμάτων του φορτίου.
Άδειες οδήγησης D, DE, D1, D1E
1.5. Στόχος: εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών.
Συνυπολογισμός των διαμήκων και πλάγιων μετατοπίσεων, κατανομή της χρήσης της
οδού, θέση στο οδόστρωμα, απαλότητα της πέδησης, κινήσεις των προβόλων, χρήση
ειδικών έργων υποδομής (δημόσιοι χώροι, οδοί περιορισμένης χρήσης), διαχείριση
από την οπτική γωνία του οδηγού των αντικρουόμενων στοιχείων της ασφαλούς
οδήγησης και των άλλων λειτουργιών, συνεργασία με τους επιβάτες, ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ορισμένων ομάδων επιβατών (άτομα με αναπηρία και μειωμένη
κινητικότητα, παιδιά).
1.6. Στόχος: ικανότητα φόρτωσης του οχήματος με δέουσα τήρηση των κανόνων
ασφαλείας και ορθή χρήση του οχήματος.
Δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήματα, χρήση των σχέσεων μετάδοσης του
κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήματος και των χαρακτηριστικών του
οδοστρώματος, χρήση συστημάτων αυτόματης μετάδοσης, υπολογισμός του
ωφέλιμου φορτίου ενός οχήματος ή του συνδυασμού οχημάτων, κατανομή του
φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης του άξονα, ευστάθεια του οχήματος και κέντρο
βάρους.
2. Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων
Όλες οι άδειες οδήγησης
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2.1. Στόχος: γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορών και του
κανονιστικού του πλαισίου.
Μέγιστες περίοδοι εργασίας ειδικά στις μεταφορές· αρχές, εφαρμογή και συνέπειες
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθμ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· κυρώσεις σε περίπτωση μη χρήσης, κακής
χρήσης και παραποίησης του ταχογράφου· γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος
των οδικών μεταφορών: δικαιώματα και υποχρεώσεις των οδηγών όσον αφορά την
αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση.
Άδειες οδήγησης C, CE, C1, C1E
2.2. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών εμπορευμάτων.
Άδειες εκμετάλλευσης μεταφορών, έγγραφα που φέρει ο μεταφορέας, απαγορεύσεις
χρήσης συγκεκριμένων οδών, οδικά τέλη, υποχρεώσεις των τυποποιημένων
συμβάσεων μεταφοράς εμπορευμάτων, σύνταξη των εγγράφων που συνιστούν τη
σύμβαση μεταφοράς, άδειες διεθνών μεταφορών, υποχρεώσεις που απορρέουν από
τον ν. 559/1977, περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαϊου 1956 υπογραφείσης
Συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς
(C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (Α’ 78), σύνταξη της διεθνούς
φορτωτικής, διέλευση συνόρων, πράκτορες μεταφορών, ειδικά συνοδευτικά έγγραφα
εμπορευμάτων.
Άδειες οδήγησης D, DE, D1, D1E
2.3. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου της μεταφοράς επιβατών.
Μεταφορά ειδικών ομάδων, εξοπλισμός ασφαλείας του λεωφορείου, ζώνες
ασφαλείας, φόρτωση του οχήματος.
3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση,
υλικοτεχνική υποστήριξη.
Όλες οι άδειες οδήγησης
3.1. Στόχος: ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά
ατυχήματα.
Τυπολογία των εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο των μεταφορών, στατιστικές
τροχαίων ατυχημάτων, συμμετοχή των βαρέων οχημάτων/πούλμαν στα ατυχήματα,
συνέπειες στον άνθρωπο, υλικές και οικονομικές συνέπειες.
3.2. Στόχος: ικανότητα πρόληψης της εγκληματικότητας και της διακίνησης
παράνομων μεταναστών.
Γενική ενημέρωση, συνέπειες για τους οδηγούς, προληπτικά μέτρα, κατάλογος
σημείων επαλήθευσης, νομοθεσία σχετική με την ευθύνη των μεταφορέων.
3.3. Στόχος: ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων.
Εργονομικές αρχές: επικίνδυνες κινήσεις και σωματικές στάσεις, φυσική κατάσταση,
ασκήσεις χειρισμού, μέσα ατομικής προστασίας.
3.4. Στόχος: συνειδητοποίηση της σημασίας της φυσικής και πνευματικής ικανότητας.
Αρχές υγιούς και ισορροπημένης διατροφής, επιπτώσεις της κατανάλωσης
οινοπνεύματος, φαρμάκων ή κάθε άλλης ουσίας που μπορεί να μεταβάλει τη
συμπεριφορά, συμπτώματα, αιτίες, αποτελέσματα της κόπωσης και του άγχους,
θεμελιώδης ρόλος του βασικού κύκλου εργασίας/ανάπαυσης.
3.5. Στόχος: ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
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Συμπεριφορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αξιολόγηση της κατάστασης,
αποτροπή του δευτερεύοντος ατυχήματος, ειδοποίηση των υπηρεσιών άμεσης
βοήθειας, περίθαλψη των τραυματιών και παροχή πρώτων βοηθειών, βασικές αρχές
επικοινωνίας με επιβάτες με αναπηρία, αντίδραση σε περίπτωση πυρκαγιάς,
απομάκρυνση των επιβαινόντων του φορτηγού/των επιβατών του λεωφορείου,
προστασία της ασφάλειας όλων των επιβατών, αντιδράσεις σε περιπτώσεις
επιθέσεων, βασικές αρχές της σύνταξης της φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος.
3.6. Στόχος: συμπεριφορά η οποία θα συμβάλλει στην ανάδειξη του γοήτρου της
εταιρείας.
Συμπεριφορά του οδηγού και γόητρο της εταιρείας: σημασία για την επιχείρηση της
ποιότητας εργασίας του οδηγού, διάφοροι ρόλοι του οδηγού, διάφοροι συνομιλητές
του οδηγού, βασικές αρχές επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία, συντήρηση του
οχήματος, οργάνωση της εργασίας, εμπορικές και οικονομικές συνέπειες μιας
διαφοράς.
Άδειες οδήγησης C, CE, C1, C1E
3.7. Στόχος: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος των οδικών εμπορευματικών
μεταφορών και οργάνωση της αγοράς.
Σχέση των οδικών μεταφορών με τους άλλους τρόπους μεταφοράς (ανταγωνισμός,
φορτωτές), διάφορες δραστηριότητες οδικών μεταφορών (μεταφορές για λογαριασμό
τρίτου, για ίδιο λογαριασμό, επικουρικές δραστηριότητες των μεταφορών), οργάνωση
των κύριων τύπων επιχειρήσεων μεταφορών και των επικουρικών δραστηριοτήτων
των μεταφορών, διάφορες εξειδικεύσεις μεταφορών, όπως βυτιοφόρα οχήματα,
ελεγχόμενη θερμοκρασία, επικίνδυνα εμπορεύματα, μεταφορά ζώων, εξελίξεις στον
κλάδο, όπως διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνδυασμένες
σιδηροδρομικές-οδικές μεταφορές, υπεργολαβία.
Άδειες οδήγησης D, DE, D1, D1E
3.8. Στόχος: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος της οδικής μεταφοράς επιβατών
και οργάνωση της αγοράς.
Σχέση των οδικών μεταφορών επιβατών με τους άλλους τρόπους μεταφοράς
επιβατών (σιδηρόδρομοι, ΙΧ αυτοκίνητα), διάφορες δραστηριότητες με οδικές
μεταφορές επιβατών, διέλευση συνόρων (διεθνείς μεταφορές), οργάνωση των κύριων
τύπων επιχειρήσεων οδικών μεταφορών επιβατών.

Τμήμα 2: Υποχρεωτική αρχική επιμόρφωση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4
2.1. Επιλογή εξετάσεων
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
διοργανώνουν θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται
παραπάνω, για να επαληθεύσουν εάν οι υποψήφιοι οδηγοί διαθέτουν το επίπεδο των
γνώσεων που απαιτείται από το Τμήμα 1 όσον αφορά τους αναφερόμενους στόχους
και θέματα.
α) Η θεωρητική εξέταση αποτελείται από δύο τουλάχιστον δοκιμασίες:
i) ερωτήματα που περιλαμβάνουν είτε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, είτε
ερωτήσεις που απαιτούν άμεση απάντηση, είτε συνδυασμό των δύο συστημάτων,
ii) μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων.
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Οι θεωρητικές εξετάσεις διαρκούν τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.
β) Η πρακτική εξέταση αποτελείται από δύο δοκιμασίες:
i) δοκιμασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογήσει την εις βάθος γνώση της
ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας. Η δοκιμασία αυτή διεξάγεται,
κατά το δυνατόν, επί οδών εκτός κατοικημένων περιοχών, σε οδούς ταχείας
κυκλοφορίας και σε αυτοκινητοδρόμους (ή παρόμοιες οδούς), καθώς και σε όλους
τους τύπους των αστικών οδών. Οι οδοί αυτές πρέπει να παρουσιάζουν διάφορους
τύπους δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. Είναι επιθυμητό η
δοκιμασία αυτή να διεξάγεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας της
κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης σε οδό πρέπει να χρησιμοποιείται κατά βέλτιστο
τρόπο, ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις ζώνες κυκλοφορίας που
θα μπορούσε να συναντήσει. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι ενενήντα
(90) λεπτά,
ii) πρακτική δοκιμασία ως προς τα σημεία 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 και 3.5.
Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι τριάντα (30) λεπτά.
Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά τις πρακτικές εξετάσεις πληρούν τουλάχιστον
τις απαιτήσεις για τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά οχήματα που καθορίζονται στο
Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), καθώς και το άρθρο 31 και το Παράρτημα
VIII της υπουργικής απόφασης 50984/7974/2013 (Β’ 3056).
Η πρακτική άσκηση μπορεί να συμπληρωθεί από Τρίτη δοκιμασία σε ειδικό γήπεδο ή
σε προσομοιωτή υψηλής τεχνολογίας, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες
υποδομές, για να αξιολογηθεί η εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει
των κανόνων ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του οχήματος σε συνάρτηση
με την κατάσταση των διαφόρων οδοστρωμάτων, καθώς και τις αλλαγές τους με τις
ατμοσφαιρικές συνθήκες,την ημέρα ή τη νύχτα. Η διάρκεια αυτής της προαιρετικής
δοκιμασίας, όταν αυτή καθοριστεί, και εφόσον ο οδηγός εξετασθεί στην ανωτέρω
δοκιμασία, μπορεί να αφαιρεθεί από τη διάρκεια των ενενήντα (90) λεπτών της
δοκιμασίας οδήγησης του σημείου βi). Η μείωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
τριάντα (30) λεπτά κατ’ ανώτατο όριο.
Για τους οδηγούς που αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 6, η θεωρητική εξέταση
περιορίζεται στα θέματα του Τμήματος 1 που αφορούν στα οχήματα της νέας αρχικής
επιμόρφωσης. Οι οδηγοί αυτοί υποβάλλονται στο σύνολο της πρακτικής εξέτασης.

Τμήμα 3: Υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 7
Τα μαθήματα υποχρεωτικής περιοδικής κατάρτισης πρέπει να διοργανώνονται από
εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης. Η περιοδική κατάρτιση είναι συνολικής διάρκειας
τριάντα πέντε (35) ωρών ανά πενταετία, διαιρούμενη σε περιόδους τουλάχιστον επτά
(7) ωρών, οι οποίες μπορεί να κατανέμονται σε δύο (2) συνεχόμενες ημέρες.
Εάν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική μάθηση, το εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης
εξασφαλίζει ότι διατηρείται η σωστή ποιότητα της κατάρτισης, μεταξύ άλλων,
επιλέγοντας τα θέματα για τα οποία τα εργαλεία ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικότερα. Ειδικότερα, απαιτούνται αξιόπιστη αναγνώριση χρήστη και
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κατάλληλα μέσα ελέγχου. Η μέγιστη διάρκεια της ηλεκτρονικής μάθησης δεν
υπερβαίνει τις δώδεκα (12) ώρες.
Τουλάχιστον μία από τις περιόδους μαθημάτων κατάρτισης καλύπτει θέμα
σχετιζόμενο με την οδική ασφάλεια.
Στο περιεχόμενο της κατάρτισης συνεκτιμώνται οι ανάγκες επιμόρφωσης ειδικά σε
συγκεκριμένες μεταφορές που εκτελεί ο οδηγός και οι εξελίξεις της σχετικής
νομοθεσίας και της τεχνολογίας και, στο μέτρο του δυνατού, λαμβάνονται υπόψη οι
ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης του οδηγού.
Μέσα στις τριάντα πέντε (35) ώρες καλύπτεται ένα φάσμα από διαφορετικά θέματα,
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επανάληψης της κατάρτισης, εφόσον προκύψει
ότι ο οδηγός χρειάζεται ειδική διορθωτική κατάρτιση.
Μπορεί να υπολογίζεται η ολοκληρωμένη ειδική κατάρτιση που απαιτείται σύμφωνα
με άλλη νομοθεσία της Ένωσης ως μία το πολύ από τις προβλεπόμενες επτάωρες
περιόδους. Πρόκειται κυρίως για την ειδική κατάρτιση, χωρίς να περιορίζεται σε
αυτήν, που απαιτείται βάσει της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ για τη μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων, την κατάρτιση στη μεταφορά ζώων βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1/2005 και για τη μεταφορά επιβατών, την κατάρτιση, με στόχο την ευαισθητοποίηση
στο θέμα των αναπηριών βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2011.

Τμήμα 4: Έγκριση της αρχικής επιμόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης
4.1. Τα κέντρα περιοδικής κατάρτισης είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών. Η έγκριση αυτή χορηγείται μόνο με γραπτή αίτηση. Η αίτηση
συνοδεύεται από έγγραφα που περιέχουν:
4.1.1. Κατάλληλο πρόγραμμα επιμόρφωσης, όπου διευκρινίζονται τα διδασκόμενα
θέματα και αναφέρονται το προτεινόμενο σχέδιο εκτέλεσης και οι προτεινόμενες
μέθοδοι διδασκαλίας,
4.1.2. τα προσόντα και τα πεδία δραστηριότητας των διδασκόντων,
4.1.3. πληροφορίες σχετικά με τους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα,
το παιδαγωγικό υλικό, τα μέσα που διατίθενται για την πρακτική εξάσκηση, το στόλο
των χρησιμοποιούμενων οχημάτων,
4.1.4. τους όρους συμμετοχής στα μαθήματα (αριθμός συμμετεχόντων).
4.2. Η αρμόδια αρχή οφείλει να χορηγεί την έγκριση γραπτώς και με την επιφύλαξη
των κάτωθι όρων:
4.2.1. Η κατάρτιση παρέχεται σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση,
4.2.2. η αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα αποστολής εξουσιοδοτημένων ατόμων για
να παρίστανται στα μαθήματα κατάρτισης των εγκεκριμένων κέντρων, και πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα κέντρα αυτά όσον αφορά στα χρησιμοποιούμενα
μέσα και την ορθή διεξαγωγή των μαθημάτων κατάρτισης και των εξετάσεων,
4.2.3. η έγκριση μπορεί να ανακαλείται ή να αναστέλλεται όταν δεν πληρούνται πλέον
οι όροι έγκρισης.
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Το εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές γνωρίζουν καλά τις
τελευταίες εξελίξεις των κανονιστικών ρυθμίσεων και των οδηγιών κατάρτισης.
Στο πλαίσιο διαδικασίας ειδικής επιλογής, οι εκπαιδευτές αποδεικνύουν ότι διαθέτουν
διδακτικές και παιδαγωγικές ικανότητες. Όσον αφορά στην πρακτική πλευρά της
κατάρτισης, οι εκπαιδευτές αποδεικνύουν ότι διαθέτουν εμπειρία ως επαγγελματίες
οδηγοί ή ανάλογη εμπειρία οδήγησης, όπως οι εκπαιδευτές οδήγησης βαρέων
οχημάτων.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την έγκριση, και
πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα που αναφέρονται στον κατάλογο του Τμήματος 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 11
1. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του δελτίου είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7810 και
ISO 7816-1. Οι μέθοδοι ελέγχου των χαρακτηριστικών των δελτίων επιμόρφωσης
οδηγού, οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμφωνίας τους προς τα διεθνή
πρότυπα, είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 10373.
2. Το δελτίο περιλαμβάνει δύο όψεις:
Η πλευρά 1 περιλαμβάνει:
α) την ένδειξη «δελτίο επιμόρφωσης οδηγού», τυπωμένη με παχιά γράμματα στην ή
στις γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει το δελτίο,
β) την αναγραφή του ονόματος του κράτους μέλους που εκδίδει το δελτίο
(προαιρετική εγγραφή),
γ) το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους που εκδίδει το δελτίο, τυπωμένο αρνητικά
μέσα σε ένα μπλε παραλληλόγραμμο και περιβαλλόμενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια•
τα διακριτικά σήματα είναι τα εξής:
Β: Βέλγιο,
BG: Βουλγαρία,
CZ: Δημοκρατία της Τσεχίας,
DK: Δανία,
D: Γερμανία,
EST: Εσθονία,
GR: Ελλάδα,
E: Ισπανία,
F: Γαλλία,
HR: Κροατία,
IRL: Ιρλανδία,
I: Ιταλία,
CY: Κύπρος,
LV: Λετονία,
LT: Λιθουανία,
L: Λουξεμβούργο,
H: Ουγγαρία,
M: Μάλτα,
NL: Κάτω Χώρες,
A: Αυστρία,
PL: Πολωνία,
P: Πορτογαλία,
RO: Ρουμανία,
SLO: Σλοβενία,
SK: Σλοβακία,
FIN: Φινλανδία,
S: Σουηδία,
δ) τις ειδικές πληροφορίες του δελτίου, οι οποίες αριθμούνται ως εξής:
1. το επώνυμο του δικαιούχου,
2. το όνομα του δικαιούχου,
11

Αντικατάσταση Παραρτήματος ΙΙ με το ν.4784/2021 (Α΄40)

23

ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
3. την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του δικαιούχου,
4. α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) την ημερομηνία λήξης ισχύος,
γ) το όνομα της αρχής που εκδίδει το δελτίο (μπορεί να τυπώνεται στη σελίδα 2),
δ) αριθμό διαφορετικό από τον αριθμό της αδείας οδήγησης, για διοικητικούς
σκοπούς (προαιρετική εγγραφή),
5. α) τον αριθμό της άδειας οδήγησης,
β) τον αύξοντα αριθμό,
6. τη φωτογραφία του δικαιούχου,
7. την υπογραφή του δικαιούχου,
8. τον τόπο διαμονής, τον τόπο κατοικίας ή την ταχυδρομική διεύθυνση (προαιρετική
εγγραφή),
9. τις κατηγορίες οχημάτων για τις οποίες ο οδηγός πληροί τις απαιτήσεις αρχικής
επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης,
ε) την ένδειξη «υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στην ή στις γλώσσες του
κράτους-μέλους που εκδίδει το δελτίο και την ένδειξη «δελτίο επιμόρφωσης οδηγού»
στις λοιπές επίσημες γλώσσες της Ένωσης τυπωμένες σε μπλε χρώμα, ώστε να
αποτελούν το φόντο του δελτίου:
tarjeta de cualificación del conductor,
карта за квалификация на водача,
Osvëdcení profesní zpûsobilosti ridice,
chaufføruddannelsesbevis,
Fahrerqualifizierungsnachweis,
Juhi ametipädevuse kaart,
Δελτίο επιμόρφωσης οδηγού,
driver qualification card,
carte de qualification de conducteur,
cárta cáilíochta tiomána,
kvalifikacijska kartica vozača,
carta di qualificazione del conducente,
vadītāja kvalifikācijas apliecība,
vairuotojo kvalifikaciné kortelé,
gépjármuvezetoi képesítési igazolvány,
karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq,
kwalificatiekaart bestuurder,
kartak walifikacji kierowcy,
carta de qualificação do motorista,
Cartela de pregätire profesionala a conducätorului auto,
preukaz o kvalifikácii vodica,
kartica o usposobljenosti voznika,
kuljettajan ammattipätevyyskortti,
yrkeskompetensbevis för förare,
στ) τα χρώματα αναφοράς:
- μπλε: Pantone Reflex blue,
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- κίτρινο: Pantone yellow.
Η πλευρά 2 περιλαμβάνει:
α) 9. τις κατηγορίες οχημάτων για τις οποίες ο οδηγός πληροί τις απαιτήσεις αρχικής
επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης,
10. τον εναρμονισμένο κωδικό «95» της Ένωσης που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι
του π.δ. 51/2012 (Α’ 101),
11. χώρο για την ενδεχόμενη αναγραφή, από το κράτος μέλος που εκδίδει το δελτίο,
των ενδείξεων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαχείρισή του ή οι οποίες αφορούν
την οδική ασφάλεια (προαιρετική εγγραφή).
Όταν μια εγγραφή αφορά ένα σημείο που ορίζεται στο παράρτημα, της εγγραφής
αυτής πρέπει να προηγείται ο αριθμός του αντίστοιχου σημείου,
β) επεξήγηση των αριθμημένων σημείων των πλευρών 1 και 2 του δελτίου
(τουλάχιστον των σημείων 1, 2, 3, 4α), 4β), 4γ), 5α), 5β) και 10).
Οι ενδείξεις αυτές σε εθνική γλώσσα διαφορετική από τις ακόλουθες: βουλγαρική,
ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική,
κροατική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική,
πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική, είναι
έγκυρες, εφόσον το δελτίο είναι δίγλωσσο και περιλαμβάνει τις ενδείξεις σε μία
τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες γλώσσες, με την επιφύλαξη των λοιπών
διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.
3. Ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων.
Τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν το δελτίο, αποσκοπούν στην αποφυγή
οποιασδήποτε παραποίησης ή αθέμιτης παρέμβασης και στην ανίχνευση
οποιασδήποτε τέτοιας απόπειρας.
Το επίπεδο ασφαλείας του δελτίου είναι τουλάχιστον ανάλογο προς το επίπεδο
ασφαλείας της άδειας οδήγησης.
4. Ειδικές διατάξεις
Ύστερα από διαβούλευση με την Επιτροπή, μπορεί να προστεθούν χρώματα ή
σημάνσεις, όπως ραβδωτός κωδικός, εθνικά σύμβολα και στοιχεία ασφαλείας, με την
επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.
Στο πλαίσιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των δελτίων, ο ραβδωτός κωδικός δεν
επιτρέπεται να περιέχει άλλες πληροφορίες, πλην εκείνων οι οποίες είναι ήδη ορατές
στο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού ή οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαδικασία
έκδοσης του δελτίου.
5. Μεταβατικές διατάξεις
Τα δελτία επιμόρφωσης οδηγού που έχουν εκδοθεί πριν από τις 23 Μαΐου 2020,
ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
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ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΔΗΓΟΥ
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ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ12
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8

12

Αναφορά στο
παρόν διάταγμα
Γ1
Γ1+Ε
Γ
Γ+Ε
Δ1
Δ1+Ε
Δ
Δ+Ε

Αναφορά στο
π.δ.51/2012 (Α΄101)
C1
C1E
C
CE
D1
D1E
D
DE

Προσθήκη Παραρτήματος ΙΙΙ με το ν.4784/2021 (Α΄40)
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ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσής του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην των διατάξεων για τις οποίες αναφέρονται
διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής.
Η δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού ανατίθεται στον Υπουργό
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
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