
Άρθρο 51 
Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με 
το ν. 2696/1999 (Α’ 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΑΡΘΡΟ 94 

Άδειες Οδήγησης - Κυρώσεις- Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων 
οδηγών 

1. Για την οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, 
μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και 
αυτοκινήτων απαιτείται η κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας άδειας 
οδήγησης. Οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης, η κλιμάκωση και η 
ισοδυναμία μεταξύ των κατηγοριών καθώς και η χορήγηση, 
ανανέωση και η αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή αυτών 
ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα 51/2012 (Α’101). 

2. Απαγορεύεται η οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών 
τετρακύκλων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, 
τετρακύκλων και αυτοκινήτων: 

α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια 
οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η απαγόρευση αυτή δεν 
ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία εκπαιδεύονται προκειμένου να 
αποκτήσουν συγκεκριμένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον 
είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα έγγραφα για το 
σκοπό αυτό. 
β. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική 
άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται για 
την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχημάτων, ακόμα και εάν 
κατέχουν την προβλεπόμενη στην προηγούμενη περίπτωση α΄ της 
παρούσας παραγράφου άδεια οδήγησης. 

3. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον έχουν συμπληρώσει την 
ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία που προβλέπεται για τη χορήγηση 
ελληνικής άδειας οδήγησης:  

α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοιχης κατηγορίας, 
η οποία έχει εκδοθεί από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν. 



β. Οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η οποία έχει 
εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, και δεν έχουν 
την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα. 

γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από 
κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει 
συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο και οι 
οποίοι δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα. 

δ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε 
διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι 
οποίοι δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα. 

ε. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων 
τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων, τα οποία ανήκουν στις 
ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι 
κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες τους.   

4. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί μοτοποδήλατο, 
μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, 
τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν κατέχει την 
κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του π.δ. της παραγράφου 1 του παρόντος ή η άδεια 
οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες, 
με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, καθώς και με 
επιτόπου αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον 
υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.  

Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν 
εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 (Α΄49). 

Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια οδήγησης 
οδηγού επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου έχουν 
εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄82). 

5.  Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό ή 
λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
π.δ.74/2008 (Α’112), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 
τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση του εντύπου της άδειας 
οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες. 



6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται: 
α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για τη λειτουργία Σχολών Οδηγών και Κέντρων 
Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) 
μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. 
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης του επαγγέλματος του 
εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και 
αυτοκινήτων και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κέντρων 
Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) 
μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. 
γ) Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες των 
διατάξεων του διατάγματός αυτού, καθώς και η διαδικασία επιβολής 
τους. 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ορίζονται:  
α. Η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης, 
ανταλλαγής καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά 
τις άδειες οδήγησης. 
β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
εξεταστών υποψήφιων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και 
αυτοκινήτων, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης των εξεταστικών 
επιτροπών και οι υποχρεώσεις των εξεταστών. 
γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών 
μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από την εξέταση. 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
τροποποιούνται και συμπληρώνονται τα Παραρτήματα του π.δ. 
51/2012 (Α’ 101).» 

 
2. Το άρθρο 95 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με 
το ν.2696/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

 
«ΑΡΘΡΟ 95 
Ισχύς αδειών οδήγησης - Κυρώσεις 

1. Η ισχύς των αδειών οδήγησης ορίζεται στο π.δ. 51/2012 
(Α’101).  

2. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί μοτοποδήλατο, 
μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, 
τετράκυκλο και αυτοκίνητο ενώ η αντίστοιχη κατηγορία άδειας 
οδήγησης έχει λήξει, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων 
(200,00) ευρώ. Παράλληλα, αφαιρείται από το αστυνομικό ή 



λιμενικό όργανο, το έντυπο της άδειας οδήγησης του και 
αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Περιφέρειας που το χορήγησε ή σε αυτή, στην περιοχή της 
οποίας θα δηλώσει ο κάτοχός της ότι κατοικεί. 

Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν 
εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν.3446/2006 (Α΄49). 

Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια οδήγησης 
οδηγού επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου έχουν 
εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν.4070/2012 (Α΄82). 

3. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό ή 
λεωφορείο ενώ έχει λήξει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 74/2008 
(Α’112), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) 
ευρώ. Παράλληλα, αφαιρείται από το αστυνομικό ή λιμενικό όργανο 
ή το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου, το έντυπο της άδειας οδήγησης του 
και αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας που τη χορήγησε ή σε αυτή, στην 
περιοχή της οποίας θα δηλώσει ο κάτοχός της ότι κατοικεί.» 

3. Το άρθρο 96 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε 
με το ν.2696/1999 (Α’57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς 
και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, καταργούνται. 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της οδήγησης οδικού οχήματος σε 
πρόσωπο το οποίο δεν έχει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης, 
ως και το αναγκαίο, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό επαγγελματικής 
ικανότητας ή σε πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αυτά έχουν αφαιρεθεί 
για οποιαδήποτε παράβαση. Στη δεύτερη περίπτωση η απαγόρευση 
ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των ως άνω στοιχείων.»       

1. Το άρθρο 100 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε 
με το ν.2696/99, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 

«ΑΡΘΡΟ 100 

Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός 
1. Ο οδηγός οδικού οχήματος υποχρεούται, όταν οδηγεί, να 

φέρει τη νόμιμη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας του 
οχήματος, το αποδεικτικό ασφάλισης, την απόδειξη πληρωμής των 



τελών κυκλοφορίας και κατά περίπτωση την ειδική άδεια οδήγησης 
οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) 
και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η Συμφωνία ADR του 
ν.1741/1987 (Α΄225) όπως ισχύει, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, 
την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, τη βεβαίωση καλής λειτουργίας 
ταχογράφου, τη βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και το σχετικό 
αυτοκόλλητο σήμα, καθώς και οποιαδήποτε άλλο έγγραφο, 
βεβαίωση, ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία 
του οχήματος από τις ειδικές διατάξεις.  

2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της πιο πάνω 
παραγράφου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) 
ευρώ για την έλλειψη καθενός από τα παραπάνω έγγραφα.» 

 

Άρθρο 52 

Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) 
 
 

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
του π.δ.51/2012 (Α΄101), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη 
συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών 
οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 
68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας». 
 
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 
51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:  
«β. ο ενδιαφερόμενος παύει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες 
προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του παραρτήματος 
III.» 

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Οι παραπάνω απαιτούμενες ηλικίες για τις κατηγορίες C, CE 
μειώνονται στα 18 έτη και για τις κατηγορίες, D και DE στα 21 έτη με 
την επιφύλαξη των διατάξεων περί χορήγησης Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) σε οδηγούς των κατηγοριών αυτών. Αν 
ο υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συμπληρώσει 
την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του 
προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του, η οποία παρέχεται πάνω στην 
αίτηση.» 



4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 8 του π.δ.51/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατά την ανταλλαγή, ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης δεν 
υποχρεούται, από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος, να καταβάλλει πάγια τέλη χαρτοσήμου και εισφορές υπέρ 
τρίτων. Τα τέλη αυτά και οι εισφορές καταβάλλονται κατά την ανανέωση 
της ελληνικής άδειας οδήγησης.» 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
π.δ.51/2012, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή του περιορισμού ή της αναστολής ισχύος 
ή της αφαίρεσης ή της ακύρωσης του δικαιώματος οδήγησης, 
επιτρέπεται η ανταλλαγή της αλλοδαπής άδειας σε ελληνική, εφόσον 
έχει την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι περιορισμοί αυτοί.» 
 
6.  Στο άρθρο 9 του π.δ.51/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Άδεια οδήγησης δεν χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο έχει κανονική 
διαμονή στην Ελλάδα, αν έχει υποστεί στο έδαφος κράτους - μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη Νορβηγία, την Ισλανδία ή το Λιχνενστάιν 
τέτοια κύρωση, η οποία δεν του επιτρέπει να πάρει άδεια οδήγησης στο 
κράτος αυτό.» 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται 
ως εξής:  

«1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 
του διατάγματος αυτού, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από 1 μέχρι 6 
μήνες.» 

8.   Στο π.δ. 51/2012 προστίθεται άρθρο 21Α ως ακολούθως:  

«Άρθρο 21Α 

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ) 

Αμοιβαία Συνδρομή 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων θεσπίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς 
και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του ενωσιακού δικτύου αδειών 
οδήγησης με σκοπό την εξασφάλιση της εποπτείας και του ελέγχου κάθε 
κατηγορίας που χορηγείται, ανταλλάσσεται, αντικαθίσταται, ανανεώνεται 
ή αφαιρείται και καθορίζονται προϋποθέσεις ενημέρωσης των 
αλλοδαπών Αρχών». 



9. Το τρίτο εδάφιο του εθνικού κωδικού αριθμού 114 της 
περίπτωσης 12 της παραγράφου 3 του Παραρτήματος Ι, αντικαθίσταται 
ως εξής:  

«Εφόσον, όμως, έχει τεθεί σε άδεια οδήγησης των παραπάνω 
κατηγοριών, οι οποίες χορηγήθηκαν πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, 
εξακολουθεί να μεταφέρεται σε κάθε έντυπο αδείας του Παραρτήματος Ι 
του διατάγματος αυτού, το οποίο έντυπο εκδίδεται σε αντικατάσταση του 
παλαιού εντύπου, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρις ότου ο κάτοχος της 
άδειας αποκτήσει την υπηρεσία των 12 μηνών οδήγησης οπότε και 
διαγράφεται ο συγκεκριμένος κωδικός ή αποκτήσει Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης.»  

10.  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του Παραρτήματος VI του 
π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Η διάρκεια της δοκιμασίας και η απόσταση που διανύεται πρέπει να 
είναι επαρκείς για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.» 

Άρθρο 53 

Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.3897/2010 
(Α΄208) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Α. 
με τους αναπληρωτές τους.»   
 

 

Άρθρο 54 

Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά 
επαγγελματικής ικανότητας 
 

1. Για τις δαπάνες της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης 
οποιαδήποτε κατηγορίας καταβάλλεται το πόσο των πενήντα ευρώ (50 €) 
το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού του 
Κράτους. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται και για κάθε ανανέωση του 
δικαιώματος οδήγησης. 

2. Για τη χορήγηση, ή την ανανέωση οποιασδήποτε κατηγορίας 
άδειας οδήγησης, ή για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης 



καταβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων, όπως 
αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις. 

3. Για κάθε πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή 
οδηγού, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αμοιβή στο γιατρό που διενεργεί 
την εξέταση αυτή, ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο 
όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη 
στο ιατρείο. Στους γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή 
κρατικών κέντρων υγείας της παραγράφου 1.4 του Παραρτήματος ΙΙΙ του 
π.δ.51/2012 δεν καταβάλλεται αποζημίωση. 

4. Για την αντιμετώπιση των δαπανών διεξαγωγής του έργου της 
εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών για κάθε εξέταση 
προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή οδηγού εκτός της 
περίπτωσης  απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(Π.Ε.Ι.), καθώς και για κάθε θεωρητική εξέταση, καταβάλλεται το ποσό 
των δέκα ευρώ (10 €) αντίστοιχα,  το οποίο και αποτελεί έσοδο του 
τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους. 

Προκειμένου οδηγός να συμμετάσχει και σε εξετάσεις για τη χορήγηση 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής 
επιμόρφωσης, ανεξάρτητα της κατηγορίας οδήγησης που είτε κατέχει 
είτε θα του χορηγηθεί, καταβάλλει για κάθε θεωρητική εξέταση 
απόκτησης Π.Ε.Ι. (επιβατών ή εμπορευμάτων), καθώς και για κάθε 
εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς οδηγού το ποσό των είκοσι ευρώ 
(20 €) αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού 
προϋπολογισμού του Κράτους. 

5. Για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης 
καταβάλλεται το ποσό των τριάντα ευρώ (30 €) το οποίο και αποτελεί 
έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους. 

6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιοσδήποτε 
κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται, 
πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας και το ποσό 
των τριάντα ευρώ (30 €) το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού 
προϋπολογισμού του Κράτους.  

Το παραπάνω ποσό δεν καταβάλλεται στην περίπτωση απώλειας της 
άδειας οδήγησης λόγω μερικής (διάρρηξη) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου 
ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που αποδεικνύεται από 
έγγραφα αρμόδιας Αρχής. 

7. Τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4, 5 
και 6 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. 



8. Το άρθρο 13 του π.δ.51/2012 και η παράγραφος 1.5 του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ.51/2012 καταργούνται. 

 

Άρθρο 55 

Τροποποιήσεις του π.δ.74/2008 (Α΄112) 
 

1. Στο άρθρο 3 του π.δ.74/2008 προστίθεται παράγραφος 3Α ως 
εξής: 
«Οποτεδήποτε οι οδηγοί των παραπάνω εξαιρέσεων επιθυμούν να 
αποκτήσουν ΠΕΙ, υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία 
αρχικής επιμόρφωσης.» 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«5. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται από δύο υπαλλήλους της 
οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας, και ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία ΔΕ, εφόσον έχουν 
απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής, εκ 
των οποίων ο ένας, τουλάχιστον, τεχνικός. Τα μέλη της επιτροπής μαζί 
με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου 
Διευθυντή Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας.» 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) 
καταργείται. 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 
74/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μετά το πέρας της περιοδικής κατάρτισης, ο Διευθυντής Σπουδών 
της Σχολής / του Κέντρου Π.Ε.Ι. ο οποίος είναι ο αρμόδιος ως προς 
την κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράμματος περιοδικής 
κατάρτισης του φορέα του, υπογράφει τις σχετικές βεβαιώσεις 
επιτυχούς παρακολούθησης των ενδιαφερομένων». 

 

Άρθρο 56 

Τροποποίηση του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194) 
Στο άρθρο 11ο του π.δ. 208/2002 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει 
ως εξής: 

«4. Μέχρις ότου καθιερωθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος 
ρυμουλκούμενου με ανώτατη επιτρεπόμενη μάζα μικρότερη ή ίση των 
3500 kg και προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικό 
κατηγορίας ΒΕ, υπόκειται κάθε χρόνο σε υποχρεωτική επιθεώρηση από 



την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση καταλληλότητας με την 
προϋπόθεση ότι για το έλκον όχημα δοκιμασίας της κατηγορίας Β έχει 
χορηγηθεί  καταλληλότητα ως εκπαιδευτικό από ΚΤΕΟ». 
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	Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός

	1. Ο οδηγός οδικού οχήματος υποχρεούται, όταν οδηγεί, να φέρει τη νόμιμη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το αποδεικτικό ασφάλισης, την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και κατά περίπτωση την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ....
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	Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

	1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ.51/2012 (Α΄101), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
	«Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας».
	2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
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	«Οι παραπάνω απαιτούμενες ηλικίες για τις κατηγορίες C, CE μειώνονται στα 18 έτη και για τις κατηγορίες, D και DE στα 21 έτη με την επιφύλαξη των διατάξεων περί χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) σε οδηγούς των κατηγοριών αυτών. ...
	5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ.51/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
	6.  Στο άρθρο 9 του π.δ.51/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
	«3. Άδεια οδήγησης δεν χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, αν έχει υποστεί στο έδαφος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη Νορβηγία, την Ισλανδία ή το Λιχνενστάιν τέτοια κύρωση, η οποία δεν του επιτρέπει να πάρει ά...
	7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
	«1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του διατάγματος αυτού, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από 1 μέχρι 6 μήνες.»
	8.   Στο π.δ. 51/2012 προστίθεται άρθρο 21Α ως ακολούθως:
	«Άρθρο 21Α
	(άρθρο 15 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
	Αμοιβαία Συνδρομή
	Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεσπίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης με σκοπό την εξασφάλιση της εποπτείας και του ε...
	9. Το τρίτο εδάφιο του εθνικού κωδικού αριθμού 114 της περίπτωσης 12 της παραγράφου 3 του Παραρτήματος Ι, αντικαθίσταται ως εξής:
	«Εφόσον, όμως, έχει τεθεί σε άδεια οδήγησης των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίες χορηγήθηκαν πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, εξακολουθεί να μεταφέρεται σε κάθε έντυπο αδείας του Παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού, το οποίο έντυπο εκδίδεται σε αντικα...
	Άρθρο 54
	Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας

	1. Για τις δαπάνες της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης οποιαδήποτε κατηγορίας καταβάλλεται το πόσο των πενήντα ευρώ (50 €) το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται και για κάθε ανανέωση του δικαι...
	2. Για τη χορήγηση, ή την ανανέωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, ή για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης καταβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων, όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις.
	3. Για κάθε πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αμοιβή στο γιατρό που διενεργεί την εξέταση αυτή, ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για ε...
	4. Για την αντιμετώπιση των δαπανών διεξαγωγής του έργου της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών για κάθε εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή οδηγού εκτός της περίπτωσης  απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι...
	Προκειμένου οδηγός να συμμετάσχει και σε εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης, ανεξάρτητα της κατηγορίας οδήγησης που είτε κατέχει είτε θα του χορηγηθεί, καταβάλλει για κάθε θεωρητική εξέταση ...
	5. Για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης καταβάλλεται το ποσό των τριάντα ευρώ (30 €) το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους.
	6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιοσδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας και το ποσό των τριάντα ευρώ (30 €) το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού πρ...
	Το παραπάνω ποσό δεν καταβάλλεται στην περίπτωση απώλειας της άδειας οδήγησης λόγω μερικής (διάρρηξη) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρμόδιας Αρχής.
	7. Τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
	8. Το άρθρο 13 του π.δ.51/2012 και η παράγραφος 1.5 του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ.51/2012 καταργούνται.
	Άρθρο 55
	Τροποποιήσεις του π.δ.74/2008 (Α΄112)

	1. Στο άρθρο 3 του π.δ.74/2008 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:
	«Οποτεδήποτε οι οδηγοί των παραπάνω εξαιρέσεων επιθυμούν να αποκτήσουν ΠΕΙ, υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία αρχικής επιμόρφωσης.»
	2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
	4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
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	Τροποποίηση του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194)


