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Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

: Δημοσίευση της υπουργικής αποφάσεως Δ30/A3/60787/2022 (Β’ 1271)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1271/18-03-2022 (ημερομηνία
κυκλοφορίας ΦΕΚ 23-03-2022) και έλαβε Α.Δ.Α. 680Τ465ΧΘΞ-ΝΩΤ η με αριθμό
Δ30/A3/60787 υπουργική απόφαση, με την οποία επικαιροποιούνται και βελτιώνονται
διατάξεις της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056).
Οι κυριότερες τροποποιήσεις έγκεινται συνοπτικά στα ακόλουθα:
�

Αντικατάσταση της παρ. 13 του άρθρου 1, προσθέτοντας διάταξη με την οποία θεσπίζεται,
στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας φακέλου ενδιαφερομένου που υποβάλλει
ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά για διαδικασία της υ.α. 50984/7947/2013,
η ενημέρωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την αρμόδια Υπηρεσία,
προκειμένου να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το επιπλέον δικαιολογητικό,
αφού πρώτα αυτό βεβαιωθεί ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (govgr).

�

Αντικατάσταση της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 3, προς εναρμόνιση με τις παρ. 5
έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021, περί της δυνατότητας υποψηφίου οδηγού που έχει
συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών να λαμβάνει μέρος στις θεωρητικές
εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος
κατηγορίας Β και περί της δυνατότητας οδήγησης με συνοδό έως τη συμπλήρωση της
ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών.

�

Προσθήκη νέας παρ. 4 στο τέλος του άρθρου 10, αναφορικά με την υλοποίηση ηλεκτρονικά
της ενημέρωσης στοιχείων άδειας οδήγησης (όπως καταχώρηση ΑΦΜ), μέσω της
εφαρμογής https://drivers-vehicles.services.gov.gr.

�

Αντικατάσταση της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 11Γ, περί ανταλλαγής αδειών οδήγησης
με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με προσθήκη της δυνατότητας υποβολής, αντί της
μετάφρασης
της
προς
ανταλλαγή
άδειας,
εναλλακτικά,
κατάλληλου
Πιστοποιητικού/εγγράφου, αποσκοπώντας στη βελτίωση της διαδικασίας, με καλύτερη
και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

�

Τροποποίηση των άρθρων 12 «Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης» και
13 «Επαναχορήγηση κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν», στο
πλαίσιο ευθυγράμμισής τους με τα οριζόμενα περί μη υποχρεωτικότητας κατάθεσης στον
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ασφαλιστικό φορέα της άδειας οδήγησης για περιορισμό των κατηγοριών C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D και DE:
▪ στο άρθρο 55 του ν. 4784/2021, για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
▪ στο άρθρο 41 του ν. 4850/2021, για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης
ιδιοκτήτη άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης.
�

Αντικατάσταση του άρθρου 17, με θέσπιση της δυνατότητας αποστολής του εντύπου της
άδειας οδήγησης με εταιρεία ταχυμεταφορών σε ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί και
καθορισμό των σχετικών λεπτομερειών υλοποίησης, αποσκοπώντας στη βελτίωση της
διαδικασίας, καθόσον, πέραν των άλλων, θα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πολύτιμου
χρόνου για τον πολίτη και την Υπηρεσία.

�

Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 24, προσθέτοντας διάταξη με την οποία θεσπίζεται η
μη διενέργεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου, κατόχου άδειας
οδήγησης, που παρουσιάζεται για τη δοκιμασία χωρίς την άδεια οδήγησης, και ρυθμίζεται
το ζήτημα επαναπρογραμματισμού του.

�

Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 26, προσθέτοντας διάταξη αναφορικά με τη
δυνατότητα παράτασης, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, της ισχύος Δελτίων
Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) που λήγουν εντός χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει
αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας, με απόφαση του ιδίου, η δοκιμασία προσόντων και
συμπεριφοράς.

�

Αντικατάσταση του άρθρου 29, με θέσπιση της υποχρέωσης του εξεταστή, πριν τη
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, να ελέγχει την άδεια οδήγησης στην περίπτωση
που ο υποψήφιος κατέχει, αλλά και της δυνατότητας ελέγχου της ταυτοπροσωπίας στην
ίδια περίπτωση μέσω της κατεχόμενης άδειας οδήγησης εάν είναι σε μορφή κάρτας.

�

Αντικατάσταση του Παραρτήματος VI, επικαιροποιώντας τον πίνακα παραβόλων, με την
προσθήκη των νέων παραβόλων και αναπροσαρμοσμένων τιμών, ως έχουν καθοριστεί σε
εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4850/2021.

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την αρωγή τους με κάθε πρόσφορο
τρόπο για την εφαρμογή των διατάξεων της νέας αποφάσεως.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ε. Ν. Παρίσης

Πίνακας αποδεκτών
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Αποδέκτες για ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(και με παράκληση για την ενημέρωση των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους)
❖ 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)
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
(επί της παρ. 14 του άρθρου 1 της νέας αποφάσεως, περί της δυνατότητας παράτασης Δ.Ε.Ε. με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη)
❖ Πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
AthensEMB@mofaic.gov.ae
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
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
❖ 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 Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης
Τμήμα Α’
synparoxes@ypakp.gr
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
▪ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
▫ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
▫ Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
▪ Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
▪ Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Διεθνών Θεμάτων (Δ7)
▪ Γραφείο Τύπου
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❖ 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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