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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 11/12/2013                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/63853/9748 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 
Fax 
e-mail 

 

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 101 91  Παπάγου 
: Ε. Στάικου 

: 210 650 8501 
: 210 650 8485 
: e.staikou@yme.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ: 
 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: Υπουργική Απόφαση για άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών 

μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων 
 

Α) Σας πληροφορούμε ότι στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3056/2.12.2013 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση υπ’ 

αριθμ. Α3/οικ.50984/7947 «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών 
μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΛ0Ζ1-
Ο0Μ. 

Η ως άνω Υπουργική Απόφαση εισάγει νέες ρυθμίσεις και επιφέρει τροποποιήσεις στο υπάρχον 
νομοθετικό καθεστώς για τα εν θέματι αντικείμενα, ως εξής:   

 

α) Εισάγεται «Κεφάλαιο Α» σε αντικατάσταση του αντίστοιχου Κεφαλαίου Α της προϊσχύουσας υ.α. 
58930/480/1999 (Β΄526), το οποίο και καταργείται ΑΜΕΣΑ. 
 

β) Εισάγεται «Κεφάλαιο Β» σε αντικατάσταση του αντίστοιχου Κεφαλαίου Α της υ.α.552/88/2013 (Β΄4), 
το οποίο και καταργείται ΑΜΕΣΑ.  
 
γ) Εισάγεται «Κεφάλαιο Γ», το οποίο εφαρμόζεται από 2/1/2014, σε αντικατάσταση του αντίστοιχου 

Κεφαλαίου Β της υ.α. 552/88/2013 (Β΄4), το οποίο και καταργείται από την ως άνω ημερομηνία. 
 
δ) Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται στην προϊσχύουσα υ.α. 552/88/2013 και εισάγονται με τη 

νέα απόφαση (Α3/οικ.50984/7947) είναι οι παρακάτω: 
 
1. ΑΡΘΡΟ 18 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 1 της υ.α.552/88/2013)  
 Τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2. 
 Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2, το οποίο διευκρινίζει τη μία εκπαιδευτική ώρα 

χρήσης ΜΣΘΕΥΟ. 

 Προστέθηκε παράγραφος 4 που αφορά τις ώρες διενέργειας της θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης. 

 

2. ΑΡΘΡΟ 19 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 2 της υ.α. 552/88/2013) 
 Καταργήθηκαν οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του παλαιού άρθρου 2. 
 

3. ΑΡΘΡΟ 20 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 3 της υ.α.552/88/2013) 
 Προστέθηκε νέα παράγραφος 1, που αφορά την έναρξη των πρακτικών μαθημάτων εκπαίδευσης. 
 Αυξήθηκαν τα υποχρεωτικά μαθήματα από 8 σε 10 για τις κατηγορίες Ε. 

 Προστέθηκε νέα παράγραφος 5. 
 Προστέθηκε νέα παράγραφος 12, που αφορά τις πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης. 
 

4. ΑΡΘΡΟ 21 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 4 της υ.α.552/88/2013) -  Τροποποιήθηκε στο σύνολό του. 
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5. ΑΡΘΡΟ 22 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 5 της υ.α.552/88/2013) 
 Τροποποιήθηκε στην παράγραφο 2 ο τρόπος καταβολής του παραβόλου για τη θεωρητική εξέταση & 

αντικαταστάθηκε η υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση. 
 Τροποποιήθηκε η περίπτωση (δζ) της παραγράφου 4. 

 Προστέθηκε νέα παράγραφος 6 που αφορά στην απουσία υποψηφίου. 
 
6. ΑΡΘΡΟ 23 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 6 της υ.α.552/88/2013)  
Καταργήθηκε η παράγραφος 6 του παλαιού άρθρου 6. 
 
7. ΑΡΘΡΟ 24 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 7 της υ.α.552/88/2013) -  Τροποποιήθηκε στο σύνολό του. 

 
8. ΑΡΘΡΟ 25 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 8 της υ.α.552/88/2013) 
Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 2 και 3 του παλαιού άρθρου 

 
9. ΑΡΘΡΟ 26 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 9 της υ.α.552/88/2013) 
Προστέθηκαν παράγραφοι 9 και 10  

 
10. ΑΡΘΡΟ 27 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 10 της υ.α.552/88/2013) 
 Με την παράγραφο 3 τροποποιήθηκε το καθεστώς στο οποίο μπορούν να διενεργούνται οι δοκιμασίες 

προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α. 
 Με την παράγραφο 6 τροποποιήθηκε το σύστημα ραδιοεπικοινωνίας και κατέστη πλέον υποχρεωτικός ο 

ειδικός ρουχισμός και για την κατηγορία ΑΜ.  Επιπλέον οι εξεταστές υποχρεούνται να διενεργούν 

οπτικό έλεγχο για τον ειδικό ρουχισμό και για τον τύπο της υπόδησης που δεν πρέπει να είναι πάνινος. 
 
11. ΑΡΘΡΟ 28 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 11 της υ.α.552/88/2013) 
Με την παράγραφο 2 μεταβλήθηκε ο τρόπος εξέτασης στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς όταν 
λειτουργεί πίστα εκπαίδευσης και εξέτασης. 
 

12. ΑΡΘΡΟ 29 (ΠΡΩΗΝ 12 της υ.α.552/88/2013) 
 Προστέθηκε ένας επιπλέον έλεγχος του δεύτερου εξεταστή (έλεγχος της βεβαίωσης σύνδεσης των 

εκπαιδευτών με την παριστάμενη Σχολή Οδηγών). 
 Τροποποιήθηκαν τα εδάφια (δ) και (ε) της παραγράφου 1 και διεγράφη το εδάφιο (στ) που αφορά την 

υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή και υποψηφίου. 
 Με την παράγραφο 4 καταργήθηκε η δυνατότητα του πρώτου εξεταστή (γυναίκας) να ζητήσει την 

πραγματοποίηση της εξέτασης από τον δεύτερο εξεταστή (άντρα) ως πρώτο εξεταστή. 

 
13. ΑΡΘΡΟ 30 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 13 της υ.α.552/88/2013) 
 Επιμερίστηκε η παλαιά παράγραφος 1 σε παράγραφο 1 και 2  

 Μειώθηκε ο αριθμός των υποψηφίων για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α. 
 
14. ΑΡΘΡΟ 31 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ 14 της υ.α.552/88/2013) 
 Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 της παλιάς απόφασης και ενοποιήθηκαν ως παράγραφος 1. 
 Προστέθηκαν παράγραφοι 2, 3, 4 και 5. 
 

15. Προστέθηκαν τα παρακάτω Παραρτήματα: 
 Παράρτημα με Σχέδια ειδικών δοκιμασιών 
 Παράρτημα με ημερομηνίες εντύπου 

 Παράρτημα με τεχνικά χαρακτηριστικά και βάρη εκπαιδευτικών 
 Τροποποιήθηκε το Παράρτημα με τις Πινακίδες των εκπαιδευτικών 
 Τροποποιήθηκε το Παράρτημα με τα ποσά παγίων τελών 

 Καταργήθηκε το σφάλμα 13 «Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή» από τα δύο 
Μνημόνια  

 

16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 
 Τροποποιήθηκε το εισαγωγικό εδάφιο της Ομάδας Α – Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Δοκιμασίες. 
 Καθορίστηκε ενδεικτική σειρά πραγματοποίησης των ειδικών δοκιμασιών της Ομάδας Α. 

 Τροποποιήθηκε η δοκιμασία επιτάχυνσης με αλλαγή ταχύτητας. 
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 Στην ειδική δοκιμασία «Κίνηση με αποφυγή εμποδίου», δόθηκε απόκλιση μισού δευτερολέπτου στο 
χρόνο πραγματοποίησης των 40 ή 55 μέτρων και καταργήθηκε η δεύτερη προσπάθεια. 

 Στην ειδική δοκιμασία «Πέδηση εκτάκτου ανάγκης», δόθηκε απόκλιση μισού δευτερολέπτου στο χρόνο 
πραγματοποίησης των 40 ή 55 μέτρων, καταργήθηκε η δεύτερη προσπάθεια και αυξήθηκε το μήκος 

ακινητοποίησης στα 20 μέτρα. 
 Στην Ομάδα Γ καταργήθηκε το σφάλμα 13 «Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή». 
 

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
 Τροποποιήθηκε το εισαγωγικό εδάφιο της Ομάδας Α – Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Δοκιμασίες. 
 Στην ειδική δοκιμασία «Οπισθοπορεία με στροφή», τροποποιήθηκε η απόσταση του οχήματος από την 

τομή των κρασπέδων σε σχέση με την εκκίνηση της οπισθοπορείας του. 
 Στην Ομάδα Γ καταργήθηκε το σφάλμα 13 «Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή» και 

αναριθμήθηκε σε σφάλμα 13 το σφάλμα 14.  

 
18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 
 Τροποποιήθηκε το εισαγωγικό εδάφιο της Ομάδας Α – Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Δοκιμασίες. 

 Προστέθηκε εδάφιο για τον έλεγχο του ψηφιακού ταχογράφου 
 Στην Ομάδα Γ καταργήθηκε το σφάλμα 13 «Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή» και 

αναριθμήθηκε σε σφάλμα 14 το σφάλμα 15.    

 
Β) Επίσης, αποστέλλεται συνημμένα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ σχέδιο Βεβαίωσης του εδαφίου β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 29 της εν θέματι απόφασης, προς υποβοήθηση των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών 

καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων.  
 

                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                              Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
Προς Ενέργεια: 
1. Όλες τις Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων   
     της χώρας (μέσω e-mail) 

2. Όλες τις Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του Υπουργείου (για ενημέρωση όλων των  
     υπαλλήλων -  εξεταστών)  
 

Προς Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

3. Γενικό Δ/ντή Οδικής Ασφάλειας 
4. Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών  
5. Όλους του Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας (μέσω e- 

      mail) 
6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (μέσω e-mail)  
7. Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος (ΟΣΥΑΠΕ) (osyape@otenet.gr) 

8. Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Μεταφορών (syllogos@yme.gov.gr) 
9. Σύλλογος Εργαζομένων Δ/νσεων Μεταφορών και ΚΤΕΟ Κεντρικής Μακεδονίας 
     (e.sarafidou@pkm.gov.gr)   

11. Όλα τα Δημόσια ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (μέσω φαξ) 
12. Όλα τα λειτουργούντα Ι-ΚΤΕΟ της χώρας (μέσω e-mail) 
 

 
 
 

Εσωτερική διανομή                                                           
ΔΟΚ – Τμήμα Β΄ (1)                                          
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Για τη Γραμματεία της Δ/νσης 

 
 
 

Α. Καρκαλέτση                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ …………. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …………………………….. 
 Ταχ. Δ-νση: …………………………………….. 

Ταχ. Κώδικας:…………………………………… 
Τηλ.: ………………………………………… 
Fax: …………………………………………. 

 
 

         Ημερομηνία: 
 

Αριθμ. Πρωτοκ.: ………………………………... 

  

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι η Σχολή Οδηγών ……………………………………………………….. με Κωδικό ………………………………………… έχει δηλώσει στην Υπηρεσία μας  

                                                      (Επωνυμία Σχολής Οδηγών)                           (Κωδικός Σχολής Οδηγών) 
 
ότι απασχολεί τους παρακάτω εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών: 
 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ 

    

    

    

    

    

    

 
 

                                                                                                                                                                  Η Βεβαιούσα Υπηρεσία  
 
 

 
                                                                                                                                                                        (Υπογραφή και Σφραγίδα)  

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ1-ΣΜΨ


