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Σε απάντηση του ερωτήματος που παρατίθεται στη σχετική επιστολή, επισημαίνονται 

τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσθήκης εθνικού κωδικού «121» σε κατηγορία Β άδειας 
οδήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4Α της υ.α. 50984/7947/2013, στο οποίο 
καθορίζεται η σχετική διαδικασία, δεν εκδίδεται  Δελτίο - Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.).  
Σημειώνεται ότι, ομοίως, δεν εκδίδεται Δ.Ε.Ε. στην ήδη εφαρμοζόμενη διαδικασία του 
άρθρου 4 της ίδιας απόφασης, περί προσθήκης κωδικού 96 στην κατηγορία Β.

Η κατοχύρωση του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια των εν λόγω μαθημάτων πρακτικής 
εκπαίδευσης υλοποιείται με την καταχώρηση των στοιχείων των μαθημάτων στο βιβλίο 
πρακτικής εκπαίδευσης, το οποίο τηρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υ.α. 
60864/6794/2003 (Β’ 1569), στο εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας Α1. 

Περαιτέρω, ο εκπαιδευόμενος διαθέτει έντυπο άδειας οδήγησης από το οποίο προκύπτει 
η κατοχή πάνω από έξι (6) έτη της κατηγορίας Β και ότι έχει συμπληρώσει την ηλικία των 
είκοσι επτά (27) ετών, προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην εν λόγω 
εκπαίδευση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,  26 Μαΐου 2021
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Ταχ. Δ/νση     : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία
Τ.Κ.           : 15669, Παπάγου Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΟΕΟ)
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας omospondia2012@gmail.com 
Τηλέφωνο : 213 130 8487, 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr Κοιν.: Ως πίνακας κοινοποιήσεων

Θέμα : Διενέργεια πρακτικής εκπαίδευσης για την προσθήκη εθνικού κωδικού «121» σε 
κατηγορία Β άδειας οδήγησης

Σχετ. : α. Η περίπτωση θ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)
β. Το άρθρο 4Α της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056)
γ. Το άρθρο 3 της υ.α. 60864/6794/2003 (Β’ 1569)
δ. Η  με αριθμό πρωτ. 84/18-05-2021 επιστολή σας
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