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Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

: Διευκρινίσεις επί του άρθρου 41 του ν. 4850/2021 (A’ 208)

Σχετ. : Το άρθρο 41 του ν. 4850/2021 «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου

εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών
οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία,
ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού
ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (A’ 208)

Στις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4850/2021 ορίζονται τα εξής:
«1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού
φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη.
2. Η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού σχολικού λεωφορείου, καθώς
και του οδηγού τουριστικού λεωφορείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μαθητών ορίζεται
στα εξήντα πέντε (65) έτη.
3. Για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και τη χορήγηση σύνταξης από τον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σε ιδιοκτήτη άδειας φορτηγού ή λεωφορείου
δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης δεν απαιτείται η κατάθεση στον ασφαλιστικό φορέα της άδειας
οδήγησης για επιβολή περιορισμού ως προς την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D και DE. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή
ιδιωτικής χρήσης επιθυμεί τη συνέχιση της απασχόλησής του ως επαγγελματία οδηγού φορτηγού ή
λεωφορείου, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησής του. Οι ασφαλισμένοι που κατά την
έναρξη χορήγησης της σύνταξης συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις
περί απασχόλησης συνταξιούχων. Η παρούσα ισχύει και για τους ιδιοκτήτες αδειών φορτηγών ή
λεωφορείων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ή
έχουν συνταξιοδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ως προς τη
διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων για την ανανέωση των αδειών οδήγησης του παρόντος
ισχύουν τα άρθρα 5 και 7, καθώς και το Παράρτημα ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
4. Το παρόν ισχύει και για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων, οι οποίοι κατά τη χορήγηση
της σύνταξής τους καταθέτουν σύμβαση πρόσληψης ως οδηγού σε οποιονδήποτε φορέα.».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41 δεν
αφορούν και δεν επηρεάζουν το πλαίσιο χορήγησης και ανανέωσης των κατηγοριών αδειών
οδήγησης C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, καθώς και του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
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Διευκρινίζεται ότι η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών οδήγησης και των
Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), ορίζεται στο π.δ.51/2012 (Α΄ 101) και στο
π.δ. 74/2008 (Α’ 112) αντίστοιχα.
Δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών
οδηγών να μεταφέρουν επιβάτες ή εμπορεύματα, καθίσταται σαφές ότι οι ενδιαφερόμενοιαιτούμενοι για χορήγηση ή ανανέωση Π.Ε.Ι. και ιδιαιτέρως αυτοί που υπερβαίνουν συγκεκριμένα
ηλικιακά όρια σκόπιμο είναι να τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν και δεσμεύονται για την εφαρμογή
ιδίως των παραγράφων 1 και 2 του του άρθρου 41 του ν. 4850/2021. Ως εκ τούτου οι άνω των
60 ετών υποχρεούνται να δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν και ότι έχουν
λάβει γνώση του περιεχομένου των διατάξεων του άρθρου 41 του ν.4850/2021.
Παρακαλείται το σύνολο των εμπλεκομένων για την αρωγή τους με κάθε πρόσφορο
τρόπο προς τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης των υπόψη διατάξεων.

Ο Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
 Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(με την παράκληση για την άμεση ενημέρωση των Σχολών/Κέντρων, των εκπαιδευτών, των
επιτηρητών θεωρητικών εξετάσεων και των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους)
 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
▪ Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
▪ Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
Αποδέκτες για κοινοποίηση
 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
▪ Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
▪ Γραφείο Τύπου
 Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
 Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης
trafficpolice.div@hellenicpolice.gr, trafficpolice.div@astynomia.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
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Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
contact@yna.gov.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
 Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
 ▪ 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
(με την παράκληση για την άμεση ενημέρωση των Σχολών/Κέντρων και των εκπαιδευτών)
▪
Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.)
iro.doumani@ofae.gr
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