
           

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  19/3/2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: A3/7244/1145 
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Ταχ. ∆/νση  
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
FAX 

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 101 91  Παπάγου 
: Ε. Στάικου 
: 210 650 8501 
: 210 650 8485 

 
ΠΡΟΣ : 

 
 
 

KOIN.: 

 
1. Όλες τις ∆/νσεις και Τµήµατα Μεταφορών 
και Επικοινωνιών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της χώρας (µέσω e-mail) 

 
Πίνακας Αποδεκτών  

 
ΘΕΜΑ: Επισηµάνσεις επί της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β’ 4) «Εκπαίδευση και Εξέταση 

υποψηφίων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων» 
 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθµ. 198/4.1.2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών 
Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο) 

 
Μετά από ερωτήµατα και επισηµάνσεις που έχουν τεθεί από Υπηρεσίες και φορείς αναφορικά 

µε την εφαρµογή της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β’ 4)  και προκειµένου να 
ενηµερωθούν άµεσα όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας, 
διευκρινίζουµε τα παρακάτω: 

 
1. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ της υ.α. 552/88/2013 (Β’ 4), για τον 
προγραµµατισµό της κάθε θεωρητικής εξέτασης απαιτείται η προσκόµιση από τον υποψήφιο 
απόδειξης της Εθνικής Τράπεζας ύψους δέκα (10) ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασµού του ν.δ. 
638/1970. Ως εκ τούτου διευκρινίζεται ότι και στην περίπτωση της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ο 
υποψήφιος, εάν δεν προσέλθει για οιονδήποτε λόγο στη θεωρητική εξέταση για την οποία υπάρχει 
σχετικός προγραµµατισµός, οφείλει για κάθε νέο προγραµµατισµό να προσκοµίζει εκ νέου το ως 
άνω αναφερόµενο παράβολο των δέκα (10) ευρώ. 
 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υ.α. 58930/480/1999 (Β’ 526), η οποία εξακολουθεί να ισχύει σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), δυνάµει της από 31/12/2012 υπ΄αριθµ. 
Α3/οικ.576/91 εγκυκλίου της υπηρεσίας µας, υποχρεούται ο υποψήφιος να καταβάλλει τα 
παρακάτω ποσά ως εξής: 
 
 α. Παράβολα της Εθνικής Τράπεζας ύψους ενενήντα (90) Ευρώ που αντιστοιχούν στα δύο 
πιστοποιητικά υγείας του εδαφίου στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υ.α. 58930/480/1999 (Β’ 526) 
σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 του  π.δ. 51/2012 (Α’ 101). ∆ιευκρινίζεται ότι τα ως άνω παράβολα 
που αντιστοιχούν στο ποσό των ενενήντα (90) Ευρώ καταβάλλονται κατά την κατάθεση των 
δικαιολογητικών για χορήγηση, επέκταση ή ανανέωση άδειας οδήγησης.  
 
 β. Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας ύψους δέκα (10) ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασµού του 
ν.δ. 638/1970, όπως ισχύει, για τον προγραµµατισµό της κάθε θεωρητικής ή κάθε εξέτασης 
προσόντων και συµπεριφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 13 του  π.δ. 51/2012 (Α’ 101). 
∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω παράβολα καταβάλλονται σε κάθε προγραµµατισµό της κάθε 
θεωρητικής εξέτασης ή της κάθε εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς.  
 
 γ. Αποδεικτικό ∆ηµοσίου Ταµείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφορών 
υπέρ τρίτων ποσών, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, τα οποία, σύµφωνα µε το 
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εδάφιο η’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υ.α. 58930/480/1999 (Β’ 526), καταβάλλονται από τον 
υποψήφιο κατά την παραλαβή της άδειας οδήγησης από την Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 
 
 δ. Τέλος ποσό τριάντα (30) ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασµού του ν.δ. 638/1970, όπως 
ισχύει, καταβάλλεται από τον υποψήφιο για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της κ.υ.α. 43206/6028/2008 (Β’ 1541). ∆ιευκρινίζεται ότι το παραπάνω 
ποσό καταβάλλεται, δυνάµει της εγκυκλίου οικ. 2255/246/15.1.2009 της υπηρεσίας µας  κατά 
την παραλαβή από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της άδειας οδήγησης.  
 
3. ∆ιευκρινίζεται ότι ο δεύτερος εξεταστής οφείλει, στην περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 
της υ.α. 552/88/2013 (Β’ 4), να ελέγξει αποκλειστικά και µόνο τις υπεύθυνες δηλώσεις του 
υποψηφίου και του εκπαιδευτή.  
 
4. Τέλος επισηµαίνεται, ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, σε περίπτωση αποτυχίας του υποψήφιου και 
επανεξέτασης του δεν χρειάζεται να επανυποβληθούν στην υπηρεσία, εφόσον η προηγούµενη 
εξέταση είχε πραγµατοποιηθεί µετά τις 19/1/2013. 
 

                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Για τη Γραµµατεία της ∆/νσης 

 

 

 

Ε. Ζούγκου 

 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών προς κοινοποίηση: 
 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Μεταφορών 
4. Γεν. ∆/ντή Οδικής Ασφάλειας 
5. Σώµα Επιθεωρητών- Ελεγκτών  
6. Όλους του Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας 

(µέσω e-mail) 
7. Όλες τις ∆/νσεις και τα Αυτοτελή Τµήµατα του Υπουργείου     
8. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (µέσω e-mail)                                  

 

Εσωτερική διανοµή                                                           
∆ΟΚ – Τµήµα Β΄ (2)     
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