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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Α3/ οικ.50984/7947
Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων 

οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτο−
κινήτων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2696/1999 (57 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.
β) του άρθρου 52 του Ν. 4155/2013 (120 τ.Α΄) «Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις».

γ) του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 2592/1998 (57 τ.Α΄) 
«Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων 
του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 
του Ν. 2898/2001 (71 τ.Α΄).

δ) του Π.Δ. 51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 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», όπως ισχύει. 

ε) του Π.Δ. 74/2008 (112 τ.Α΄) «Προσαρμογή της ελ−
ληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του 
Ευρωπαϊκού 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) υπ’ αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου 
και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την 
κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», 
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», όπως ισχύει.

στ) 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 (98 τ.Α΄).

ζ) του άρθρου 2, του Ν. 3897/2010 (208 τ.Α΄) «Σύστα−
ση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής 

Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση 
του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την 
προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία 
του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνι−
κού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».

η) του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 (141 τ.Α΄) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών», όπως ισχύει.

θ) του Π.Δ. 119/2013 (153 τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ι) της υπ’ αριθμ. 1135/8.7.2013 (ΦΕΚ 324/Υ.Ο.Δ.Δ.) από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ια) της υπ’ αριθμ. 329/3.7.2013 (1655 τ.Β΄) απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου».

ιβ) την υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 (1276 
τ.Β΄) «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (75 τ.Α΄)».

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού των όρων, προϋπο−
θέσεων και διαδικασιών για τη:

α) Χορήγηση, ανανέωση, αντικατάσταση, ανταλλαγή 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά 
τις άδειες οδήγησης,

β) Εκπαίδευση και εξέταση των υποψήφιων οδηγών 
μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων,

γ) Καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από 
κάθε εξέταση και

δ) Συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών, καθώς 
και τις υποχρεώσεις των εξεταστών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Γενικά

1. Οι ορισμοί περιγράφονται στο άρθρο 2 και στα Παραρ−
τήματα του Π.Δ. 51/2012 (101 τ.Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης μοτοποδη−
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