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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΤΠΟΟΓΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ 

 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ   

ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ   Αθήνα,            6        Ιοςνίος         2013 

   

Σαρ. Δ/λζε Αλαζηάζεσο 2& Σζηγάληε Απιθμ. Ππωη.                          Βαθμ. Πποηεπ. 

  101 91 Παπάγνπ Οηθ.27401/3592 

Πιεξνθνξίεο   Πνπιή Μαληώ  

Σειέθσλν   213 6508262 ΠΡΟ:         Τποςπγείο Γιοικηηικήρ  

Fax  213 6508000  Μεηαππύθμιζηρ & Η.Γ. 

e-mail dop-tma@yme.gov.gr 

 

 Γεν. Γ/νζη Γιοικηηικήρ Οπγάνωζηρ 

και Γιαδικαζιών 

Γ/νζη Οπγάνωζηρ & Λειηοςπγίαρ ΚΔΠ 

   Βαζ. οθίαρ 15 

   

 

 

 

ΚΟΙΝ.:                            

10674 Αθήνα 

(Αποζηολή με email ζηην ηλεκηπ. δ/νζη: 

dolkep@ydmed.gr )  

 

1. Τ.Γι.Μ.Η.Γ. 

Πποϊζη. ΓΟΛ-ΚΔΠ 

με email ζηην ηλ. δ/νζη  

k.kaparos@ydmed.gov.gr 

 

2. ΤΠ.ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.Γ. 

Πποϊζη. Γεν. Γ/νζηρ Γιοικ. Τποζη. 

3. Γ/νζη Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ 

 

           

ΘΔΜΑ:  Σποποποιήζειρ ηος  Ν. 4155/ 29-5-2013 (Φ.Δ.Κ. Α΄120) «Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών 

Γημοζίων ςμβάζεων και άλλερ διαηάξειρ»,  άπθπο 52 «Οικονομικά θέμαηα ζσεηικά με άδειερ 

οδήγηζηρ και πιζηοποιηηικά επαγγελμαηικήρ ικανόηηηαρ» 

ΥΔΣ.:  Η απιθμ. Α3/24698/3917/23-5-13 εγκύκλιορ ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ ηος 

ΤΠ.ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.Γ. 

   

  αο απνζηέιινπκε ηηο επηζεκάλζεηο ηεο Δ/λζεο Οδηθήο Κπθινθνξίαο ηνπ 

ΤΠ.ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΕ.Δ.  πνπ αθνξνύλ ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ π.δ. 51/2012 (Α’ 101) 

ζην λνκνζεηηθό θαζεζηώο γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ ηα Κ.Ε.Π.  

 Η Τπεξεζία καο έρεη ήδε μεθηλήζεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ εληύπσλ θαη ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ηνκέσλ κεηαθνξώλ θαη επηθνηλσληώλ πνπ δηεθπεξαηώλνληαη 

θαη κέζσ ησλ Κ.Ε.Π., ζηελ νπνία ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη νη λέεο κεηαβνιέο. 

 

Οη δηεπθξηλίζεηο ηεο Δ.Ο.Κ. έρνπλ σο εμήο: 
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«1. Με ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ π.δ. 51/2012 (Α’ 101), πνπ πξνζάξκνζε ην εζσηεξηθό καο δίθαην ζηηο 

επξσπατθέο επηηαγέο ηεο Οδεγίαο 2006/126/ΕΚ, 2008/65/ΕΚ, 2009/113/ΕΚ θαη 2011/94/ΕΕ, εηζήρζεζαλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ηζρύνλ λνκνζεηηθό θαζεζηώο γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο κέζσ ηνπ επαλαθαζνξηζκνύ λέσλ 

θαηεγνξηώλ αδεηώλ νδήγεζεο. πγθεθξηκέλα νη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα είλαη ζε γλώζε ησλ Κέληξσλ 

Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΕΠ) είλαη νη αθόινπζεο: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΔΕΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΣΗΗ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΑΜ 
(Μοηοποδήλαηα) 

Από 16 εηών Αν ο σπουήθιος δεν έτει ζσμπληρώζει ηην 
ηλικία ηφν 18 εηών, απαιηείηαι επιπλέον η 
έγγραθη ζσναίνεζη ηοσ προζώποσ ποσ 
αζκεί ηην επιμέλειά ηοσ, η οποία παρέτεηαι 
πάνφ ζηην αίηηζη. 

Α1 Από 18 εηών  

Α2 Από 20 εηών  

Α Από 24 εηών Σε περίπηφζη ποσ ο ενδιαθερόμενος είναι 
ήδη κάηοτος άδειας οδήγηζης ηης 
καηηγορίας Α2 επί διεηία, η απαιηούμενη 
ηλικία μειώνεηαι από ηα 24 ζηα 22 έηη. 

 

2. Πεξαηηέξσ κε ηνλ πξόζθαηα ςεθηζζέληα Ν. 4155/2013 (Α’ 120) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 52 

«Οηθνλνκηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε άδεηεο νδήγεζεο θαη πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο», επέξρνληαη 

ηξνπνπνηήζεηο ζηα πνζά ησλ παξαβόισλ, πνπ ζύκθσλα κε ην πξνγελέζηεξν θαζεζηώο εθδίδνληαλ από ηελ 

Ε.Σ.Ε., θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α. Όπος πποβλεπόηαν η έκδοζη δύο (2) παπαβόλων (για γιαηπούρ) ποζού ζαπάνηα πένηε (45) € ηο 

καθένα, ανηικαθίζηανηαι πλέον με ηην έκδοζη ενόρ (1) παπαβόλος ποζού πενήνηα (50) €.  

β. ε πεπίπηωζη πος απαιηείηαι εξέηαζη από Γεςηεποβάθμια Ιαηπική Δπιηποπή (Γ.Ι.Δ.), απαιηείηαι 

παπάβολο ποζού είκοζι (20) €. 

γ. Κάθε θοπά πος εκδίδεηαι ανηίγπαθο οποιαζδήποηε καηηγοπίαρ άδειαρ οδήγηζηρ λόγω απώλειαρ ή 

κλοπήρ, καηαβάλλεηαι, πέπαν ηος αναγκαίος ποζού για ηην εκηύπωζη ηηρ άδειαρ, και ηο ποζό ηων 

ηπιάνηα (30) €, ηο οποίο και αποηελεί έζοδο ηος ηακηικού Πποϋπολογιζμού ηος Κπάηοςρ.  

 

ΗΜΕΙΩΝΕΣΑΙ όηη ηα σο άλσ (ππό α’, β’ θαη γ’) παξάβνια κπνξεί λα εθδίδνληαη είηε Δεκόζην Σακείν ζηνλ 

Κ.Α.Ε. 3439 είηε από ηελ Ε.Σ.Ε.  

δ. Σέινο θαζνξίδεηαη όηη ε ακνηβή, γηα ηελ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή εμέηαζε, ζα θαηαβάιιεηαη από ηνπο πνιίηεο 

απεπζείαο ζηνπο γηαηξνύο, είλαη δε ίζε κε  ην πνζό πνπ ηζρύεη θάζε θνξά σο θαηώηαην όξην ακνηβήο ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ κε ην Δεκόζην γηαηξώλ γηα επίζθεςε ζην ηαηξείν. Πξνο ηνύην απαηηείηαη, θαηά πεξίπησζε, ε 

πξνζθόκηζε θσηναληηγξάθνπ δύν (2) απνδείμεσλ (κία από ηνλ νθζαικίαηξν θαη κία από ηνλ παζνιόγν) γηα 

πνζό δέθα (10) ε θαζεκία. 

πλεκκέλα ζαο απνζηέιινπκε έλα ζπγθεληξσηηθό πίλαθα ησλ πξνβιεπόκελσλ παξαβόισλ γηα ηηο άδεηεο 

νδήγεζεο. 
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ΠΟΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΕΛΩΝ ΥΑΡΣΟΗΜΟΤ, ΕΙΦΟΡΩΝ ΤΠΕΡ ΣΡΙΣΩΝ 

& ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΩΝ ΠΟΩΝ 

[ν.2556/1997 (Α΄270), ν.2873/2000 (Α΄285) και ν. 4155/2013 (Α’ 120)]  

 
ΠΑΓΙΟ ΣΕΛΟ ΥΑΡΣΟΗΜΟΤ ΚΑΙ ΕΙΦΟΡΑ ΤΠΕΡ Σ..Α. ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΗ 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΗ ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΟΟ  

ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β ΑΡΥΙΚΗ ΥΟΡΗΓΗΗ 18,00 € 

ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β ΔΠΔΚΣΑΗ 27,02 € 

ΒΔ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE ΔΠΔΚΣΑΗ 108,15 € 

Με τη χορήγηση μιας από τις κατηγορίες C1E, CE, D1E, DE χορηγείται ΑΣΔΛΩ και η κατηγορία ΒΔ  

Με τη χορήγηση της κατηγορίας CE χορηγείται ΑΣΔΛΩ και η κατηγορία DΔ ευόσον είναι κάτοχος της 
κατηγορίας D  

Β 
ΑΡΥΙΚΗ ΥΟΡΗΓΗΗ Δ ΑΣΟΜΟ 

ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΤ ΟΓΗΓΔΙ 
ΓΙΑΚΔΤΑΜΔΝΟ ΟΥΗΜΑ 

ΑΣΔΛΩ 

Β 
ΑΡΥΙΚΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ή ΔΠΔΚΣΑΗ 

Δ ΓΗΜΟΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΠΗΡΔΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

ΑΣΔΛΩ 

ΒΔ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE 
ΔΠΔΚΣΑΗ Δ ΓΗΜΟΙΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΟΤ 
ΛΟΓΟΤ 

90,15 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΛΟΓΟ 

9,02 € 

ΑΝΑΝΔΩΗ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 18,00 € 

 

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΠΟΑ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΑΡΥΙΚΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β)  50,00 € 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β Δ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 
C ή C1 ή D ή D1 

50,00 € 

ΑΝΑΝΔΩΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ 50,00 € 

ΔΞΔΣΑΣΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 10,00 €  

ΔΞΔΣΑΣΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 10,00 € 

ΔΚΣΤΠΩΗ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ 30,00 € 

ΔΚΓΟΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΔΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ 30,00 € 

  
 

 

 

ρεηηθώο κε ηελ αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο νδεγνύ πνπ έρεη ππεξβεί ην 80ό έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ 

δηεπθξηλίδεηαη όηη απηή κπνξεί λα γίλεη πιένλ, αθνύ ν ελδηαθεξόκελνο ππνβιεζεί ζε εμέηαζε από ηα κέιε 

Δεπηεξνβάζκηαο Ιαηξηθήο Επηηξνπήο. Εηδηθόηεξα ε λέα δηάηαμε (παξάγξαθνο α ηεο πεξίπησζεο 2.2. ηεο 

Ελόηεηαο Α΄, «Ιαηξηθή Εμέηαζε Τπνςεθίσλ Οδεγώλ θαη Οδεγώλ» ηνπ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Α΄ ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙΙ ) ηνπ π.δ. 51/2012 (Α΄101) έρεη σο εμήο : 
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« (Η απμοδιόηηηα ηων Γ.Ι.Δ., ανάγεηαι ζηην εξέηαζη από ηα μέλη ηοςρ, καηά ειδικόηηηα): 

α)Τφν σπουηθίφν οδηγών, οι οποίοι σπερέβηζαν ηο 65ό έηος ηης ηλικίας ηοσς και 

πρόκειηαι να ηοσς τορηγηθεί για πρώηη θορά άδεια οδήγηζης , καθώς και ηφν οδηγών, οι οποίοι 

σπερέβηζαν ηο 80ό έηος ηης ηλικίας ηοσς και πρόκειηαι να ανανεώζοσν ηην άδεια οδήγηζής ηοσς» 

 

 Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

                   ΔΗΜΗΣΡΑ ΔΑΓΛΑ 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

              ΑΓΑΜΑΝΣΙΑ ΠΟΤΛΗ 

Εζσηεξηθή δηαλνκή:                                 

Δ/λζε Ο. & Π.: 

-Πξντζη. Δ/λζεο 

-Πξντζη. Σκ/ηνο 

- Σκ.Α΄(2)       


