
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α3/10901/1420 
   Επικαιροποίηση των διατάξεων και των πα-

ραρτημάτων των υπουργικών αποφάσεων 

50984/7947/2013 (Β'  3056) και οικ. 29898/

3378/2016 (Β'  1318) και των διατάξεων της 

οικ. 49625/7760/2014 (Β' 2428).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 2696/1999 (Α' 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας» και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 94,
β. του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοι-

κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως της 
παρ. 2β του άρθρου 11,

γ. του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης»,

δ. των άρθρων 11, 13, 15 και 43 του ν. 4599/2019 (Α' 40)  
«Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων 
οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης 
οχημάτων, άλλες διατάξεις για άδειες οδήγησης και λοι-
πές διατάξεις»,

ε. των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4625/2019 (Α' 139) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις»,

στ. του ν. 4657/2020 (Α' 19) «Κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 
της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών 
οδήγησης»,

ζ. του π.δ. 51/2012 (Α' 101) «Προσαρμογή της ελληνι-
κής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 
Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγί-
ες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 
2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 
και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» 
και ιδίως των διατάξεων της παρ. 4 του Παραρτήματος 
IV του άρθρου 21,

η. του π.δ. 74/2008 (Α' 112) «Προσαρμογή  της ελλη-
νικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού 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 Συμβου-
λίου», 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» και ιδίως της 
παρ. 13 του άρθρου 6,

θ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

ι. του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,

ια. του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ιβ. του π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου   
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ιγ. της ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 (Β' 3058) από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφα-
λογιάννη».

2. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών υλοποί-
ησης της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία 
αναγνώριση και ανταλλαγή των αδειών οδήγησης που 
κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4657/2020 (Α' 19).

3. Την ανάγκη επικαιροποίησης των διατάξεων των 
υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 (Β' 3056) 
«Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψη-
φίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

19 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1923

19721



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19722 Τεύχος B’ 1923/19.05.2020

τοκινήτων» και οικ. 29898/3378/2016 «Επανακαθορι-
σμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του π.δ. 74/2008 (Α' 112), αναφορικά με τη χορήγηση 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρ-
χικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμά-
των» (Β' 1318), των Παραρτημάτων VI και III αντιστοί-
χως των αποφάσεων αυτών και των διατάξεων της οικ. 
49625/7760/2014 (Β' 2428) «Εποπτεία και εξασφάλιση 
ποιότητας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς».

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επικαιροποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α 
και του Παραρτήματος VI της υπουργικής 
απόφασης 50984/7947/2013

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται νέα παρ. 11 
ως εξής:

«11) Σε περίπτωση ανταλλαγής/μετατροπής άδειας 
οδήγησης άλλου κράτους με ελληνική άδεια οδήγησης 
αντίστοιχων κατηγοριών, κατά τον έλεγχο των δικαιο-
λογητικών για τη διαπίστωση πλήρωσης των νόμιμων 
προϋποθέσεων, ελέγχεται απαραιτήτως και ο χρόνος 
έκδοσης της προς ανταλλαγή/μετατροπή άδειας, καθό-
σον αυτή απαιτείται να μην έχει εκδοθεί στο χρονικό δι-
άστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη 
διαμονή στην Ελλάδα σύμφωνα με το δικαιολογητικό της 
περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 2.».

2. Η περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«γ) Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος 
δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, 
το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφε-
ρομένου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η 
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποί-
ησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της 
Ε.Ε., η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και 
με τα αναγραφόμενα στο έντυπο της) επέχει θέση άδειας 
παραμονής, η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών 
χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το 
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 του-
λάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα υποβολής της 
αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω 
εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού δια-
στήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην 
περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί 
πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερο-
μένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου 
αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοι-
χεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστη-
μα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των 
εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό 
κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την 
κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό 
λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας 
ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα 
κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την 
ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, κα-
θώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του 
παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση 
της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, 
που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.».

3. Οι περιπτώσεις θ και ι της παρ. 1 του άρθρου 2 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του παγίου τέλους 
χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, 
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο 
συνημμένο Παράρτημα VI) που καταβάλλεται πριν τον 
προγραμματισμό για τη δοκιμασία προσόντων και συ-
μπεριφοράς της αιτηθείσας κατηγορίας.

ι) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου 
ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδή-
γησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα 
VI που καταβάλλεται πριν τον προγραμματισμό για τη 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς της αιτηθείσας 
κατηγορίας)».

4. Οι περιπτώσεις θ και ι της παρ. 2 του άρθρου 2 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του παγίου τέλους 
χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, 
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο 
συνημμένο Παράρτημα VI) που καταβάλλεται πριν τον 
προγραμματισμό για τη δοκιμασία προσόντων και συ-
μπεριφοράς της αιτηθείσας κατηγορίας.

ι) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου 
ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδή-
γησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα 
VI) που καταβάλλεται πριν τον προγραμματισμό για τη 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς της αιτηθείσας 
κατηγορίας.».

5. Οι περιπτώσεις ι και ια της παρ. 3 του άρθρου 2 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«ι) Αποδεικτικό, για την καταβολή του παγίου τέλους 
χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, 
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο 
συνημμένο Παράρτημα VI) που καταβάλλεται πριν τον 
προγραμματισμό για τη δοκιμασία προσόντων και συ-
μπεριφοράς της αιτηθείσας κατηγορίας.

ια) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου 
ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδή-
γησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα 
VI) που καταβάλλεται πριν τον προγραμματισμό για τη 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς της αιτηθείσας 
κατηγορίας.».

6. Στο άρθρο 11Α:
α. Η περ. α της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 

ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2690/1999, 
με την οποία δηλώνει:

• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι η εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Σερβίας 

άδεια οδήγησης είναι σε ισχύ,
• Ότι κατά την ημερομηνία χορήγησης της/των κατη-

γορίας/κατηγοριών της/των οποίας/οποίων αιτείται την 
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ανταλλαγή είχε τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία 
της Σερβίας,

• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελλη-
νικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν 
του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή,

• Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματος 
του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθε-
ται στην τήρησή της στο αρχείο αδειών οδήγησης του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία κα-
ταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου 
της άδειας οδήγησης.».

β. Οι παρ. 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού 

ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρού-
νται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερό-
μενο ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, 
βάσει των τεχνικών πινάκων ισοδυναμιών του Παραρτή-
ματος II της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την αμοιβαία 
αναγνώριση των αδειών οδήγησης που κυρώθηκε με το 
ν. 4644/2019 (Α' 197).

Στη χορηγούμενη ελληνική άδεια οδήγησης καταχω-
ρίζονται οι απαραίτητοι κωδικοί αριθμοί, σύμφωνα με 
όσα αναγράφονται στο Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 
(Α' 101).

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον 
το κρίνει απαιτητό, δύναται να ζητήσει από την αρμόδια 
αρχή της Δημοκρατίας της Σερβίας, μέσω της διπλωμα-
τικής ή της προξενικής αποστολής της Δημοκρατίας της 
Σερβίας στη χώρα μας:

- να της παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη γνησιό-
τητα και εγκυρότητα της άδειας οδήγησης και τα δεδο-
μένα που περιέχει αυτή,

- επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα της εκ-
δοθείσας από τη Δημοκρατία της Σερβίας άδειας οδή-
γησης. 

5. Αν η εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Σερβίας 
άδεια οδήγησης χάθηκε ή κλάπηκε, εφθάρη ή αλλοιώ-
θηκε σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος 
της, απαιτείται πλέον των παραπάνω, επίσημο έγγραφο 
της αρχής που την εξέδωσε, στην αγγλική γλώσσα, στο 
οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κα-
τόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή είναι σε ισχύ 
και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή της Δημοκρα-
τίας της Σερβίας για οποιαδήποτε αιτία. Το αίτημα για τη 
χορήγηση του εγγράφου συντάσσεται από την αρμόδια 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην αγγλική 
γλώσσα και προωθείται μέσω της διπλωματικής ή της 
προξενικής αποστολής της Δημοκρατίας της Σερβίας 
στη χώρα μας».

γ. Μετά την παρ. 7 προστίθεται νέα παρ. 8 ως εξής:
«8. Η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατί-

ας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την αμοιβαία 
αναγνώριση των αδειών οδήγησης που κυρώθηκε με 
το ν. 4644/2019 (Α' 197) και συνεπακολούθως το παρόν 
άρθρο δεν αφορούν Πιστοποιητικά Επαγγελματικής 
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).».

7. Μετά το τέλος του άρθρου 11Α προστίθεται νέο 
άρθρο 11Β ως εξής:

«Άρθρο 11Β 
Ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης που 
εκδόθηκε από τη Δημοκρατία της Αλβανίας σε 
αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης

1. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από τη 
Δημοκρατία της Αλβανίας ισχύει στην ελληνική επικρά-
τεια μέχρι τη λήξη της νόμιμης παραμονής του κατόχου 
της στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
οικείες διατάξεις.

2. Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδο-
θεί από τη Δημοκρατία της Αλβανίας, εφόσον αποκτήσει 
τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, δύναται, προκειμέ-
νου να οδηγεί στην ελληνική επικράτεια, να ζητήσει την 
ανταλλαγή της άδειας αυτής με αντίστοιχων κατηγοριών 
ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική εξέταση και 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει 
την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 της παρούσας ηλικία.

3. Για την ανταλλαγή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
του τόπου κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2690/1999, 
με την οποία δηλώνει: 

• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι η εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Αλβανίας 

άδεια οδήγησης είναι σε ισχύ,
• Ότι κατά την ημερομηνία χορήγησης της/των κατη-

γορίας/κατηγοριών της/των οποίας/οποίων αιτείται την 
ανταλλαγή είχε τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία 
της Αλβανίας,

• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελλη-
νικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν 
του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή,

• Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματος 
του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθε-
ται στην τήρηση της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία κα-
ταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου 
της Άδειας Οδήγησης.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύ-
οντος διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας, κατά 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2 της 
παρούσας. 

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει  των  
κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παρά-
γραφο 1γ του άρθρου 2 της παρούσας. 

δ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας εκδοθείσας από τη 
Δημοκρατία της Αλβανίας άδειας οδήγησης με επίδειξη 
της πρωτότυπης άδειας οδήγησης. 

ε) Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής 
εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών 
πληρωμής των γιατρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α' 101). Τα προαναφε-
ρόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την 
αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου 
από την έκδοσή τους. 

στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με 
το υπόδειγμα στο Παράρτημα της κοινής υπουργικής 
απόφασης 18623/2372/2008 (Β' 1697). 
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ζ) Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύ-
που διαβατηρίου, εκ των οποίων, η μία (1) προσκομίζε-
ται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι 
υπόλοιπες στους ιατρούς που διενεργούν την εξέταση. 

η) Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού 
για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης 
(όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI). 

θ) Αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους χαρτο-
σήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως 
αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο συνημ-
μένο Παράρτημα VI). 

ι) Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού 
για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης 
(όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

4. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού 
ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται 
οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο 
ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, βάσει 
των τεχνικών πινάκων ισοδυναμίας V και VI του Παραρτή-
ματος 2 της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία 
αναγνώριση και ανταλλαγή των αδειών οδήγησης που 
κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4657/2020 (Α' 19).

Στη χορηγούμενη ελληνική άδεια οδήγησης καταχωρί-
ζονται οι απαραίτητοι κωδικοί αριθμοί, σύμφωνα με όσα 
αναγράφονται στο Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α' 101).

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον 
το κρίνει απαιτητό, δύναται να ζητήσει:

- Από την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Αλβανί-
ας να της παράσχει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
πληροφορίες σχετικά με τη γνησιότητα και εγκυρότητα 
της άδειας οδήγησης και τα δεδομένα που περιέχει αυτή, 
με χρήση των εντύπων του Παραρτήματος 3 της ως άνω 
Συμφωνίας στην αγγλική γλώσσα. 

- Από τον ενδιαφερόμενο επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα της εκδοθείσας από τη Δημοκρατία 
της Αλβανίας άδειας οδήγησης από το Υπουργείο Εξω-
τερικών ή από δικηγόρο με μέριμνα του ιδίου ενδιαφε-
ρομένου.

5. Αν η εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Αλβανίας 
άδεια οδήγησης χάθηκε ή κλάπηκε, εφθάρη ή αλλοιώ-
θηκε σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος 
της, απαιτείται πλέον των παραπάνω, επίσημο έγγρα-
φο της αρχής που την εξέδωσε, στην αγγλική γλώσσα, 
στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και 
του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή είναι 
σε ισχύ και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας για οποιαδήποτε αιτία. Το 
αίτημα για τη χορήγηση του εγγράφου υλοποιείται από 
την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με χρήση των εντύ-
πων του Παραρτήματος 3  της ως άνω Συμφωνίας στην 
αγγλική γλώσσα.

6. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά τη 
χορήγηση των ελληνικών αδειών οδήγησης παραλαμβά-
νει τις προς ανταλλαγή εκδοθείσες από τη Δημοκρατία 
της Αλβανίας άδειες οδήγησης και τις επιστρέφει στην 
αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Αλβανίας, μέσω της 
διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής της Δημο-

κρατίας της Αλβανίας στη χώρα μας, μαζί με κατάλογο 
των εν λόγω αδειών οδήγησης.

7. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που πα-
ραλαμβάνει ελληνική άδεια οδήγησης η οποία έχει ανταλ-
λαχθεί με εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Αλβανίας 
άδεια οδήγησης, κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή της Δημο-
κρατίας της Αλβανίας τυχούσες υφιστάμενες παρατυπίες 
σχετικές με την εγκυρότητα και τα δεδομένα που περιέχει.

8. Η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία 
αναγνώριση και ανταλλαγή των αδειών οδήγησης που 
κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4657/2020 (Α' 19) και 
συνεπακολούθως το παρόν άρθρο δεν αφορούν Πιστο-
ποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).».

9. Στο άρθρο 24:
α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο προγραμματισμός της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται 
από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης 
(Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου από τον ίδιο ή από το νόμιμο εκ-
πρόσωπό του και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο 
η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για τη δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς, του παγίου τέλους χαρτο-
σήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ και του προβλεπόμενου 
ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγη-
σης, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Παράρτημα VI.». 

β. Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Δεν διενεργείται η εξέταση στην περίπτωση που 

ο παριστάμενος εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών απο-
χωρήσει αδικαιολόγητα ή δηλώσει κώλυμα ή δεν προ-
σκομίσει τα απαραίτητα για την παράσταση του δικαι-
ολογητικά, όπως άδεια οδήγησης, άδεια εκπαιδευτή ή 
αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή 
ή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή, 
δελτίο τεχνικού ελέγχου ή δελτίο καταλληλότητας και 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης για 
το εκπαιδευτικό όχημα με την αναγραφή της ένδειξης 
«Εκπαιδευτικό» ή «Σχολή Οδηγών» ή «Σ.Ο.» ή οποιασδή-
ποτε άλλης ένδειξης που αποδεικνύει ότι το όχημα έχει 
ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό ή απλό φωτοαντίγραφο του 
συμφωνητικού μίσθωσης στην περίπτωση που το εκπαι-
δευτικό όχημα κατέχεται με χρηματοδοτική μίσθωση ή 
με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης, τα οποία πρέ-
πει να είναι σε ισχύ, ή τα κατάλληλα εξαρτήματα (όπως 
εγκεκριμένα κράνη κλειστού τύπου, συσκευές επικοι-
νωνίας, ενδεικτική λυχνία ή βομβητή, πινακίδες, γιλέκα). 
Ο προγραμματισμός του υποψηφίου οδηγού γίνεται με 
την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από αυτήν.».

10. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 μετά την περίπτωση στ 
προστίθεται νέα περίπτωση ζ ως ακολούθως με αντίστοι-
χο αναγραμματισμό της περίπτωσης ζ σε η:

«ζ) Εφόσον από τον έλεγχο των εγγράφων του οχή-
ματος προκύπτουν ενδείξεις ότι το εκπαιδευτικό όχημα 
κατέχεται με χρηματοδοτική μίσθωση ή με οποιαδήποτε 
άλλη μορφή μίσθωσης, ελέγχει την ύπαρξη απλού φω-
τοαντιγράφου του συμφωνητικού μίσθωσης, το οποίο 
πρέπει να είναι σε ισχύ.».

11. Το Παράρτημα VI της υπουργικής απόφασης 
50984/7947/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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Άρθρο 2 
Επικαιροποίηση των διατάξεων και του 
Παραρτήματος III του άρθρου 8 της υπουργικής 
απόφασης οικ. 29898/3378/2016

1. Οι περιπτώσεις ια και ιβ της παρ. 1 του άρθρου 2 
αντικαθίστανται ως εξής:

«ια) Αποδεικτικό, για την καταβολή του παγίου τέλους 
χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, 
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο 
συνημμένο Παράρτημα III) που καταβάλλεται πριν τον 
προγραμματισμό για τη δοκιμασία προσόντων και συ-
μπεριφοράς και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. της αιτηθείσας 
κατηγορίας.

ιβ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου 
ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδή-
γησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα 
III) που καταβάλλεται πριν τον προγραμματισμό για τη 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικής 
εξέτασης Π.Ε.Ι. της αιτηθείσας κατηγορίας.».

2. Η περίπτωση θ της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμε-
νου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας 
οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρ-
τημα III) που καταβάλλεται πριν τον προγραμματισμό 
για την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.».

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 ενοποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο προγραμματισμός γίνεται από την οικεία Διεύθυν-
ση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το 
Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή Δελτίο Εξέτασης 
(Δ.Ε.) κατά περίπτωση υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το 
νόμιμο εκπρόσωπό του και αποδεικνύεται με κάθε πρό-
σφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για 
την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι. το οποίο καταβάλλεται για 
κάθε προγραμματισμό ανεξάρτητα από τη συμμετοχή 
του υποψηφίου οδηγού, του παγίου τέλους χαρτοσήμου 
και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ και του προβλεπόμενου ποσού 
για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης, 
όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Παράρτημα III.».

4. Το Παράρτημα III του άρθρου 8 της υπουργικής 
απόφασης οικ. 29898/3378/2016 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:
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Άρθρο 3 
Επικαιροποίηση των διατάξεων της υπουργικής 
απόφασης οικ. 49625/7760/2014

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπουρ-
γικής απόφασης οικ. 49625/7760/2014 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι 
που φέρουν κωδικούς πρόσβασης, δεν καταχωρούν 
στο ΜΗΣΚΑ όλα τα στοιχεία από το Πρακτικό Δοκιμα-
σίας Προσόντων και Συμπεριφοράς ή αδικαιολογήτως 
τα καταχωρούν πέραν του χρονικού διαστήματος της 
παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, απομα-
κρύνονται υποχρεωτικά από το έργο της δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς με την έκδοση απόφασης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, την πρώτη φορά 
για ένα (1) μήνα.».

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί οι οποίοι, προ της δη-
μοσίευσης της παρούσας, έχουν προγραμματιστεί για 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή/και πρακτική 
εξέταση Π.Ε.Ι. η οποία δεν έχει διενεργηθεί και σε εφαρ-
μογή προϊσχυουσών διατάξεων δεν έχουν καταβάλλει 
το πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΤΣΑ και το 
προβλεπόμενο ποσό για την εκτύπωση του εντύπου της 
άδειας οδήγησης, όπως εμφανίζονται στα Παραρτήματα 
VI και III των υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 
και οικ. 29898/3378/2016 αντιστοίχως, καταβάλλουν 

αυτά μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπε-
ριφοράς ή/και την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι. Σε περίπτωση 
ανεπιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 
ή/και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. καταβάλλουν τα ανωτέ-
ρω παράβολα πριν τον επόμενο προγραμματισμό.

2. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί οι οποίοι έχουν επιτύχει, 
προ της δημοσίευσης της παρούσας, σε δοκιμασία προ-
σόντων και συμπεριφοράς ή/και πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι. 
και σε εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων δεν έχουν 
καταβάλλει το πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφορά 
υπέρ ΤΣΑ και το προβλεπόμενο ποσό για την εκτύπωση 
του εντύπου της άδειας οδήγησης, όπως εμφανίζονται 
στα Παραρτήματα VI και III των υπουργικών αποφάσεων 
50984/7947/2013 και οικ. 29898/3378/2016 αντιστοίχως, 
υποχρεούνται στην καταβολή αυτών προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία για την οποία έχουν αιτηθεί.

Άρθρο 5
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 7 Μαΐου 2020

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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