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Προς: Πίνακας αποδεκτών

: Δημοσίευση της με αριθμό A3/45459/5417/2020 (Β’ 3854) υπουργικής αποφάσεως

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3854/10-09-2020 η με αριθμό
A3/45459/5417 υπουργική απόφαση αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της υ.α.
50984/7947/2013 (Β’ 3056) και έλαβε Α.Δ.Α. ΨΨΟ7465ΧΘΞ-Β6Η.
Με τις διατάξεις της νέας απόφασης:
▫ Τροποποιούνται μερικώς τα άρθρα 11Α & 11Β της υ.α. 50984/7947/2013 περί
αμοιβαίας αναγνώρισης και ανταλλαγής των αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και των
Δημοκρατιών Σερβίας και Αλβανίας αντιστοίχως, αντιμετωπίζοντας μερικά
προβλήματα και δυσκολίες που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας
αναφορικά με την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.
▫ Επικαιροποιούνται λοιπές διατάξεις της υ.α. 50984/7947/2013, λαμβανομένων υπόψη
των σημερινών συνθηκών και αναγκών.
Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στη νέα απόφαση έγκεινται συνοπτικά
στα ακόλουθα σημεία:
1.

Ως προς το χρόνο του ελέγχου μέσω RESPER.
Στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης τίθεται ως χρόνος ελέγχου ο χρόνος
μετά την προσκόμιση του Δ.Ε.Ε. για προγραμματισμό δοκιμασίας προσόντων και
συμπεριφοράς. Αυτό συνιστά βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης της άδειας οδήγησης, καθόσον
θα εξελίσσεται ενόσω θα υλοποιείται ο υπόψη έλεγχος με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση
πολύτιμου χρόνου.
Στις περιπτώσεις ανανέωσης ή ανταλλαγής ή αφαίρεσης ή έκδοσης αντιγράφου εντύπου
άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή επιστροφής ελληνικής άδειας
οδήγησης που έχει ανταλλαχθεί με αντίστοιχη κράτους - μέλους της Ε.Ε. παραμένει ως χρόνος
ελέγχου ο χρόνος μετά την υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και αφού διαπιστωθεί η
πληρότητα του φακέλου.
2. Ως προς τη διαγραφή της παρ. 11 του άρθρου 1 ως αυτή είχε προστεθεί με την παρ. 1 του
άρθρου 1 της υ.α. Α3/10901/1420.
3. Ως προς την εξάλειψη της αναφοράς σε ατομικό βιβλιάριο υγείας καθόσον με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του ν. 4603/2019 (Α’ 48) έχουν καταργηθεί τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των
ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους.
Επί τούτου, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών για την
ενημέρωση των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης και των εξεταστών της περιοχής
αρμοδιότητάς τους.
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4. Ως προς την κατάργηση της υποβολής φωτοαντιγράφων των αποδεικτικών πληρωμής των
ιατρών κατά τις διοικητικές διαδικασίες της υ.α. 50984/7947/2013 που αφορούν στις άδειες
οδήγησης.
5. Ως προς τη μερική τροποποίηση των άρθρων 11Α & 11Β περί αμοιβαίας αναγνώρισης και
ανταλλαγής των αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και των Δημοκρατιών Σερβίας και Αλβανίας
αντιστοίχως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα και δυσκολίες κατά την
υλοποίηση της διαδικασίας που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας, ιδίως αναφορικά
με τη διενέργεια του ελέγχου της συνήθους διαμονής των ενδιαφερομένων στην Ελλάδα και για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ειδικότερα:
▫ Τίθεται ως κρίσιμο χρονικό σημείο η 2η Ιουνίου 2001 [ημερομηνία θέσης σε ισχύ των
διατάξεων του ν. 2910/2001 (Α’ 91)], καθόσον, σύμφωνα με ενημέρωση που έχει η
Υπηρεσία μας, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διαθέτουν ηλεκτρονικά αρχεία για τις άδειες
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών από την προαναφερθείσα ημερομηνία και έκτοτε.
Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα ανταλλαγής των κατηγοριών που έχουν
χορηγηθεί έως τη 2η Ιουνίου 2001 ανεξαρτήτως εάν κατά την ημερομηνία
χορήγησης οι ενδιαφερόμενοι είχαν ή όχι τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.
▫ Παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο πλαίσιο
διευκόλυνσης του ελέγχου της συνήθους διαμονής, να ζητούν είτε από την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση βεβαίωση στην οποία να αποτυπώνονται τα χρονικά
διαστήματα κατοχής της άδειας διαμονής των ενδιαφερομένων στην Ελλάδα είτε από τους
ίδιους τους ενδιαφερόμενους την προσκόμιση αντιγράφου απόδοσης ελληνικού ΑΦΜ από
το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης.
▫ Πέραν των άλλων, για την εφαρμογή του άρθρου 11Β, παρέχεται η δυνατότητα στις
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο πλαίσιο διευκόλυνσης του ελέγχου της
συνήθους διαμονής ενδιαφερομένου που κατέχει ταυτότητα ομογενούς, να ζητούν από την
αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας βεβαίωση στην οποία να
αποτυπώνονται οι αφιξοαναχωρήσεις το επίμαχο χρονικό διάστημα.
6. Ως προς την προσθήκη διάταξης στα άρθρα 27 & 28, στην οποία ορίζεται ότι η δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 & Α και των κατηγοριών B, BE, C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE αντιστοίχως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ολοκληρώνεται στο
σημείο εκκίνησης, στο πλαίσιο διασφάλισης της ομοιόμορφης και ομαλής περάτωσης της
διαδικασίας ανά την επικράτεια.
Επί τούτου, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών για την
ενημέρωση των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

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

Σ. Σμαράιδου

Πίνακας αποδεκτών:
με ηλ. ταχ.
Αποδέκτες για ενέργεια:

2

ΑΔΑ: ΨΡΜ9465ΧΘΞ-7ΓΠ

 Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις & Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(με παράκληση για την ενημέρωση των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης κυρίως επί του
σημείου 3 της παρούσας και των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους κυρίως επί των
σημείων 3 & 6)
 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Δ/νση Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών
Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών
Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr)
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας επί των σημείων 3 & 4 της παρούσας)
 Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
(daslef@yme.gov.gr, g.grimanellis@yme.gov.gr)
(για την ενδεχόμενη προσαρμογή του Μηχανογραφικού Συστήματος των αδειών οδήγησης
προς τα διαλαμβανόμενα στο σημείο 1 της παρούσας)
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
 Υπουργείο Εξωτερικών
Ειδική Νομική Υπηρεσία
Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων (enyds@mfa.gr)
 Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr)
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της επί του σημείου 5 της παρούσας)
 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 Γεν. Δ/νσης Στρ/κού Σχ/μού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)
 Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Σερβίας (embassy.athens@mfa.rs)
 Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αλβανίας (embassy.athens@mfa.gov.al)
 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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