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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οδή-
γησης με συνοδό, των κυρώσεων οι οποίες επι-
βάλλονται, των όρων και προϋποθέσεων ασφα-
λιστικής κάλυψης, και κάθε άλλου ειδικότερου 
θέματος για την εφαρμογή των παρ. 6 έως 9 του 
άρθρου 4 του ν. 4850/2021.

2 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας», στον/ην 
Προϊστάμενο/η Διεύθυνσης Οικονομικού Περι-
φέρειας Ηπείρου και στον/ην Προϊστάμενο/η των 
Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων, Άρτας, Θεσπρωτίας και 
Πρέβεζας αντίστοιχα.
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 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4850/2021 «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκ-

συγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης 
υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση 
αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την 
οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξι-
νόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού εν-
διαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 208) και ιδίως της περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30.

β. Των παρ. 5 και 6 του άρθρου 47 του ν. 4663/2020 
«Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί 
υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 30).

γ. Του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας» (Α’ 57) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 102.

δ. Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59).

ε. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

στ. Των άρθρων 42 έως 47 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, 
λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων 
επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 30).

ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

η. Του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-
θεσίας 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» (Α’ 101).

θ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

ι. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ια. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
σης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ιβ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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ιγ. Της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 «Άδεια οδήγησης, εκ-
παίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλά-
των, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).

ιδ. Της υπ’ αρ. 16110/1967/2020 απόφασης του Υφυ-
πουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός 
των αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση της προσω-
ρινής άδειας οδήγησης των άρθρων 42 έως 47 του 
ν. 4663/2020 (Α’ 30), των προδιαγραφών του εντύπου, 
των αναγραφόμενων στο έντυπο πληροφοριών και της 
διαδικασίας χορήγησης» (Β’ 952).

2. Το με υπ’ αρ. 227505/549/29.11.2021 έγγραφο της 
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας «Ασφαλιστική 
κάλυψη συνοδευόμενου οδηγού».

3. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέ-
σεων οδήγησης με συνοδό για τους οδηγούς που έχουν 
συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών, των 
όρων και προϋποθέσεων που απαιτείται να πληροί ο 
συνοδός τους, των κυρώσεων οι οποίες επιβάλλονται 
στους οδηγούς της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 
και στον συνοδό τους σε περίπτωση παραβάσεων που 
αφορούν στην οδική κυκλοφορία, περιλαμβανομένης 
της παράβασης η οποία αφορά σε οδήγηση από κάτοχο 
προσωρινής άδειας οδήγησης που δεν έχει συμπληρώσει 
την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών χωρίς την παρουσία 
συνοδού, των όρων και προϋποθέσεων ασφαλιστικής 
κάλυψης, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος 
για την εφαρμογή των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του 
ν. 4850/2021.

4. Την υπ’ αρ. 345649/03.12.2021 εισηγητική έκθε-
ση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με 
την οποία, από τις διατάξεις της παρούσας, ουδεμία 
δαπάνη προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις οδήγησης με συνοδό για τους οδηγούς 
που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) 
ετών καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαι-
τείται να πληροί ο συνοδός τους. Επίσης, καθορίζονται 
οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται στον οδηγό και στον 
συνοδό σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν στην 
οδική κυκλοφορία, περιλαμβανομένης της παράβασης 
η οποία αφορά σε οδήγηση από κάτοχο προσωρινής 
άδειας οδήγησης που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία 
των δεκαοκτώ (18) ετών χωρίς την παρουσία συνοδού, οι 
όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς 
και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των 
παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις οδήγησης με συνοδό

1. Υποψήφιος οδηγός, που έχει συμπληρώσει την ηλι-
κία των δεκαεπτά (17) ετών και έχει πραγματοποιήσει τον 
ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαί-
δευσης οχήματος κατηγορίας Β, δύναται να λάβει μέρος 
στις θεωρητικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για 

τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας 
Β, που πραγματοποιούνται από τον Φορέα εξετάσεων.

2. Σε υποψήφιο οδηγό της παρ. 1 που δεν έχει συ-
μπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία για τη 
χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β, 
παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό και του 
χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης (για συνοδευ-
όμενη οδήγηση), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις δι-
αδικαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 42 έως 47 του 
ν. 4663/2020 και της υπ’ αρ. 16110/1967/2020 απόφασης 
του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

3. Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται ηλεκτρο-
νικά μέσω Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) κατόπιν 
ταυτοποίησης του δικαιούχου σύμφωνα με τη διαδικα-
σία της υπ’ αρ. 16110/1967/2020 απόφασης και το έντυ-
πο είναι σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΑ αυτής. Ο δικαιού-
χος διασυνδέεται σε ηλεκτρονικό σύνδεσμο (hyperlink) 
στον διαδικτυακό τόπο «https://prosorini-adeia-odigisis.
yme.gov.gr» για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας 
οδήγησης, είτε σε έντυπη μορφή (εκτυπώνοντάς την), 
είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς την ως αρ-
χείο μορφότυπου pdf σε κατάλληλο μέσο (όπως έξυπνο 
τηλέφωνο).

Στο κάτω μέρος του εντύπου αναγράφεται με έντονα 
γράμματα η φράση «Οδήγηση υποχρεωτικά με συνοδό 
μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Η οδήγηση με 
συνοδό επιτρέπεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας 
του τόπου κατοικίας του οδηγού και ειδικά για την Πε-
ριφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας. Μετά τη συ-
μπλήρωση του 18ου έτους επιτρέπεται η οδήγηση χωρίς 
συνοδό εντός της ελληνικής επικράτειας.».

4. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η 
οδήγηση με συνοδό οχήματος της κατηγορίας Β έως και 
την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας των δεκαο-
κτώ (18) ετών. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής 
και για χρονικό διάστημα έως την παραλαβή του εντύ-
που της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), 
δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία συνοδού για την 
οδήγηση από τον ενδιαφερόμενο. Σε κάθε περίπτωση 
το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, δεν 
δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την 
ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας των δεκαοκτώ 
(18) ετών.

5. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται 
η συνοδευόμενη οδήγηση εντός της Περιφερειακής 
Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου και 
ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρει-
ας. Μετά τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) ετών, η 
προσωρινή άδεια ισχύει για οδήγηση και χωρίς συνοδό 
εντός της ελληνικής επικράτειας για το χρονικό διάστημα 
της προηγούμενης παραγράφου.

6. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις 
διατάξεις της παρούσας, η προσωρινή άδεια οδήγησης 
οχήματος κατηγορίας Β παρέχει στον κάτοχό της όλα 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχει η κα-
τοχή άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας 
οχήματος. Ο κάτοχος της προσωρινής άδειας οδήγη-
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σης υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις της 
κείμενης νομοθεσίας που διέπει την οδική κυκλοφορία 
οχημάτων.

7. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεού-
ται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνομικής ταυ-
τότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο 
αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και απλή εκτύ-
πωση ή μεταφορτωμένη σε κατάλληλο μέσο σε ψηφιακή 
μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τις 
κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα 
που υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση ο οδηγός. 
Εφόσον ο κάτοχος της προσωρινής άδειας οδήγησης 
κατέχει συγχρόνως και ισχύουσα άδεια οδήγησης κα-
τηγορίας ΑΜ, υποχρεούται να φέρει μαζί του τις δύο (2) 
άδειες κατά την οδήγηση (είτε οχήματος κατηγορίας ΑΜ 
είτε οχήματος κατηγορίας Β).

8. Απαγορεύεται η κατανάλωση οποιασδήποτε πο-
σότητας αλκοόλ από τον οδηγό κατά τη συνοδευόμενη 
οδήγηση.

9. Κατά την οδήγηση με συνοδό, η υποχρεωτική ασφά-
λιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία 
αυτοκινήτων οχημάτων που προβλέπει ο ν. 489/1976 
(Α’  331), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 237/1986 
(Α’ 110), καλύπτει και την αστική ευθύνη του οδηγού, 
κατόχου της προσωρινής άδειας οδήγησης της παρ. 6 
του άρθρου 4 του ν. 4850/2021, υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούνται συνεχώς και σωρευτικά άπαντες οι όροι 
χορήγησής της, όπως αυτοί καθορίζονται στις παρ. 5, 6, 
7 και 8 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 3
Συνοδός στη συνοδευόμενη οδήγηση

Ο συνοδός:
1. Απαιτείται να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των εικοσιπέντε 

(25) ετών.
β. Να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης τουλάχι-

στον κατηγορίας Β πάνω από πέντε (5) έτη.
γ. Να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ, την οποία φέρει 

μαζί του.
2. Υποχρεούται να:
α. Παρακολουθεί με προσοχή το οδικό δίκτυο, την οδι-

κή σήμανση και γενικότερα τις συνθήκες οδικής κυκλο-
φορίας και να προειδοποιεί και συμβουλεύει κατάλληλα 
τον οδηγό.

β. Είναι σε κατάλληλη κατάσταση και να έχει την ανα-
γκαία σωματική και διανοητική ικανότητα που απαιτείται 
για την οδήγηση αυτοκινήτου.

γ. Παρακολουθεί τον τρόπο οδήγησης και τις αντιδρά-
σεις του οδηγού και να μην του επιτρέπει την οδήγηση 
όταν κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις οδηγικές απαι-
τήσεις. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να οδηγεί ο 
ίδιος το αυτοκίνητο.

δ. Μην αναλαμβάνει το έργο του συνοδού όταν δεν κα-
λύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας και του ν. 2696/1999 
(Κ.Ο.Κ.) για τον οδηγό αλλά και το αυτοκίνητο. Ειδικά για τις 
διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ., ο συνοδός λογίζεται 
και αυτός ως οδηγός και υπόκειται στους προβλεπόμενους 
ελέγχους.

Άρθρο 4
Τοποθέτηση διακριτικού σήματος

Επιβάλλεται στους οδηγούς και στους συνοδούς αυ-
τών, η υποχρέωση να τοποθετούν, για το χρονικό διάστη-
μα που διαρκεί η συνοδευόμενη οδήγηση, στα οχήματα 
κατηγορίας Β που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της 
παρούσας απόφασης, ειδικό διακριτικό σήμα αναγνω-
ρίσεως νέων οδηγών που δεν έχουν συμπληρώσει την 
ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών.

Το ως άνω διακριτικό σήμα αποτελείται από το Κεφα-
λαίο γράμμα «Σ». Το γράμμα αυτό είναι μαύρου χρώμα-
τος, εκτυπώνεται σε επιφάνεια λευκού χρώματος και έχει 
διαστάσεις 12 x15 εκατοστά.

Το διακριτικό σήμα επικολλάται ή τοποθετείται στη 
δεξιά άκρη της εσωτερικής πλευράς του οπίσθιου υα-
λοπίνακα του οχήματος, με τέτοιο τρόπο, ώστε να δια-
κρίνεται με ευχέρεια από τους οδηγούς των οχημάτων 
που ακολουθούν.

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) 
ετών, ανεξαρτήτως αν εξακολουθεί να επιβαίνει ή όχι 
συνοδός στο όχημα, αφαιρείται το διακριτικό σήμα «Σ» 
και τοποθετείται το διακριτικό σήμα «Ν» της παρ. 1 του 
άρθρου 102 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).

Άρθρο 5
Κυρώσεις

1. Η οδήγηση χωρίς την τήρηση σωρευτικά των όρων 
των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021, 
συνιστά μη νόμιμη οδήγηση και επιφέρει τις προβλεπό-
μενες στην κείμενη νομοθεσία κυρώσεις για την έλλειψη 
ή στέρηση άδειας οδήγησης.

2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε οδηγό κάτοχο 
προσωρινής άδειας οδήγησης που δεν έχει συμπληρώ-
σει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και στον συνοδό 
του, σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν στην οδι-
κή κυκλοφορία, περιλαμβανομένης της παράβασης οδή-
γησης χωρίς την παρουσία συνοδού, είναι οι παρακάτω:

α. Η οδήγηση χωρίς την παρουσία συνοδού ή με την 
παρουσία συνοδού ο οποίος δεν πληροί τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3, εκλαμβάνεται 
ως οδήγηση χωρίς κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας 
άδειας οδήγησης και επιβάλλεται στον οδηγό η προ-
βλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 
(Κ.Ο.Κ.) κύρωση, αφαιρουμένης από τον βεβαιούντα την 
παράβαση της προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία 
ακυρώνεται και δεν μπορεί να επανεκδοθεί. Το έντυπο της 
άδειας οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση της ηλι-
κίας των δεκαεννέα (19) ετών. Στον συνοδό που έχει στην 
κατοχή του άδεια οδήγησης και δεν πληροί τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3, επιβάλλεται 
αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες.

β. Σε περίπτωση διάπραξης από τον οδηγό, οποιασ-
δήποτε παράβασης των διατάξεων του ν. 2696/1999 
(Κ.Ο.Κ.) και των διατάξεων των άρθρων 28 και 29 του 
ν. 4530/2018, επιβάλλεται στον οδηγό, και εφόσον επι-
βαίνει συνοδός στο αυτοκίνητο και σε αυτόν, η κύρωση 
που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τις πα-
ραβάσεις αυτές. Παράλληλα, για παράβαση που επιφέρει 
αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αφαιρείται από τον βε-
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βαιούντα την παράβαση η προσωρινή άδεια οδήγησης, 
η οποία ακυρώνεται και δεν μπορεί να επανεκδοθεί.

Ειδικά, για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, τα ανα-
φερόμενα στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 2500/15/135-
ι’/2011 (Β’ 2077) κοινής υπουργικής απόφασης όρια οινο-
πνεύματος, των 0,20 gr/λίτρο αίματος, μετρούμενο με τη 
μέθοδο της αιμοληψίας και των 0,10 mg/λίτρο εκπνεόμε-
νου αέρα, μετρούμενο με αλκοολόμετρο, μηδενίζονται.

γ. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης σε όχημα του δια-
κριτικού σήματος «Σ» που προβλέπεται στο άρθρο 4, 
επιβάλλεται στον οδηγό και στον συνοδό το διοικητικό 
πρόστιμο που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 102 
του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).

δ. Οι κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 του ν. 
4663/2020 (Α’ 30) για την προσωρινή άδεια οδήγησης.

3. Οι ανωτέρω κυρώσεις βεβαιώνονται και επιβάλ-
λονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον 
ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).

4. Για παράβαση που σύμφωνα με τα ανωτέρω επισύ-
ρει αφαίρεση της προσωρινής άδειας οδήγησης:

- Μετά την επικύρωση της παράβασης, ειδοποιείται 
αυθημερόν η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής 
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών για την άμεση ακύρωση της 
προσωρινής άδειας οδήγησης.

- Εφόσον ο οδηγός κατέχει και άδεια οδήγησης κατη-
γορίας ΑΜ, αυτή αφαιρείται για το χρονικό διάστημα που 
προβλέπεται για τη συγκεκριμένη παράβαση.

Άρθρο 6
Έκδοση και συμπλήρωση εντύπου 
άδειας οδήγησης

1. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ 
(18) ετών, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο το έντυπο 
της άδειας οδήγησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101). 
Ειδικότερα:

α. Στο σημείο 4α της σελίδας 1, καθώς και στη στήλη 
10 της γραμμής Β της σελίδας 2 του εντύπου της άδειας 
οδήγησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία συμπλήρωσης 
της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών.

β. Στο σημείο 4β της σελίδας 1, καθώς και στη στήλη 
11 της γραμμής Β της σελίδας 2 του εντύπου της άδειας 
οδήγησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία συμπλήρωσης 
δεκαπέντε (15) ετών από τη συμπλήρωση της ηλικίας 
των δεκαοκτώ (18) ετών, εφόσον δεν υπάρχουν ιατρικοί 
ή άλλοι διοικητικοί περιορισμοί.

2. Οδηγός που έχει υποπέσει σε παράβαση κατά τη δι-
άρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης, η οποία επισύρει 
ποινή αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και εφόσον με τη 
συμπλήρωση της προαναφερθείσας ηλικίας η ποινή αυτή 
βρίσκεται σε ισχύ, τότε η άδεια οδήγησης χορηγείται μετά 
την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της ποινής. 
Ειδικότερα:

α. Στο σημείο 4α της σελίδας 1, καθώς και στη στήλη 
10 της γραμμής Β της σελίδας 2 του εντύπου της άδειας 
οδήγησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία λήξης της επι-
βληθείσας ποινής ή της επιτυχούς επανεξέτασης σε πρα-
κτική δοκιμασία.

β. Στο σημείο 4β της σελίδας 1, καθώς και στη στήλη 
11 της γραμμής Β της σελίδας 2 του εντύπου της άδειας 
οδήγησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία συμπλήρωσης 
δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της επιβληθείσας ποι-
νής ή της επιτυχούς επανεξέτασης σε πρακτική δοκιμα-
σία, εφόσον δεν υπάρχουν ιατρικοί ή άλλοι διοικητικοί 
περιορισμοί.

Άρθρο 7
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16110/1967/2020 
απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών

Η υπ’ αρ. 16110/1967/2020 (Β’ 952) απόφαση του Υφυ-
πουργού Υποδομών και Μεταφορών τροποποιείται ως 
ακολούθως:

1. Μετά το άρθρο 5 προστίθεται νέο άρθρο 5α ως εξής:

«Άρθρο 5α
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 έως 9 του άρ-

θρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) και της απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 1α του άρθρου 30 αυτού, στους 
ενδιαφερόμενους για οδήγηση με συνοδό οχημάτων 
κατηγορίας Β που επιτυγχάνουν σε δοκιμασία προσό-
ντων και συμπεριφοράς, χορηγείται προσωρινή άδεια, 
το έντυπο της οποίας είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος ΙΑ του άρθρου 6 της παρούσας.».

2. Το εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας απόφασης, τα συνημμένα Παραρτήματα 
Ι, ΙΑ και ΙΙ.».

3. Στα Παραρτήματα του άρθρου 6 αντικαθίσταται το 
Παράρτημα Ι και μετά από το Παράρτημα Ι προστίθεται 
Παράρτημα ΙΑ ως εξής:
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 3 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 194429/12612  (2)
Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 

εντολή Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπη-

ρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας», στον/ην 

Προϊστάμενο/η Διεύθυνσης Οικονομικού Περι-

φέρειας Ηπείρου και στον/ην Προϊστάμενο/η των 

Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Πε-

ριφερειακών Ενοτήτων, Άρτας, Θεσπρωτίας και 

Πρέβεζας αντίστοιχα.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου» (Α’ 233).

3. Την υπ’ αρ. 202855/27.12.2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτι- 
κής Μακεδονίας «Τροποποίηση του Οργανισμού Περι-
φέρειας Ηπείρου» (Β’ 4400).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 240/2016).

5. Τις διατάξεις του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Τροποποίηση διατάξε-
ων των άρθρων 24, 25, 66, 69Γ και 69Δ του ν. 4270/2014» 
του ν. 4438/2016 (Α’ 220).

7. Τις διατάξεις του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδι-
κας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλε-
κτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

8. Την υπό στοιχεία ΦΓ8/22307/5.4.2017 κανονιστι-
κή απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου (Β’ 1341), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
ΦΓ8/28671/10.5.2017 (Β’ 2071) όμοια.

9. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 (Β΄ 1381) κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών περί καθορισμού της διαδικασίας και εξει-

δίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις ΥΔΕ στις 
Οικονομικές Υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

10. Το υπ’ αρ. 2/51290/0026/2.6.2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών επί της 
υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής από-
φασης “Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφε-
ρόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε. στις Οικονομικές 
Υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης”».

11. Το υπ’ αρ. 2/77792/0026/26.9.2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Αναδιοργάνωση των οικο-
νομικών υπηρεσιών των Περιφερειών».

12. Το υπ’ αρ. 2/45897/0026/14.6.2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών επί διατά-
ξεων του ν. 4270/2014».

13. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 9 του 
ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

15. Την υπ’  αρ. 193334/12551/02.12.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΤ3Γ7Λ9-791) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
«Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λει-
τουργίας» της Μήτσιου Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ Διοικητι-
κού - Οικονομικού με Α’ Βαθμό. 

16. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
την ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών με τους 
πολίτες και την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε-
σιών και Εσωτερικής Λειτουργίας.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κράτους ή του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασί-
ζουμε:

Παρέχουμε, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικο-
νομικού (έδρας), στους Προϊσταμένους των Διευθύν-
σεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, την εξουσι-
οδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας», 
αποφάσεις, χρηματικά εντάλματα πληρωμής, έγγραφα 
ή άλλες διοικητικές πράξεις, στα πλαίσια άσκησης αρμο-
διοτήτων των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», στην χωρική αρμοδιότητα κάθε 
Διεύθυνσης, ως ακολούθως:

1. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης συνολικού πο-
σού μέχρι 15.000,00 ευρώ.

2. Τις πράξεις εκκαθάρισης δαπανών και τους τίτλους 
πληρωμής, καθώς και των ενταλμάτων προπληρωμής: 

2α. Μέχρι του συνολικού ποσού των 15.000,00 ευρώ, 
ανά δαπάνη.

2β. Ανεξαρτήτως ποσού για δαπάνες που υπάγονται 
σε προληπτικό έλεγχο από τον/την αρμόδια επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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2γ. Ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον η αρχική δαπάνη έχει 
ελεγχθεί προληπτικά από τον/την αρμόδιο/α επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Τις βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων ανά ΚΑΕ στον 
οικείο προϋπολογισμό, καθώς και τις βεβαιώσεις επί των 
πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσε-
ων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας 
του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον 
προϋπολογισμό του.

4. Τα διαβιβαστικά έγγραφα αποστολής στο Ελεγκτι-
κό Συνέδριο των δικαιολογητικών δαπανών, καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου απαιτείται από τις υφι-
στάμενες διατάξεις.

5. Τα έγγραφα επιστροφής δαπανών στις αρμόδιες 
υπηρεσίες, προκειμένου να συμπληρωθούν ελλείποντα 
δικαιολογητικά, εντός των ορίων της εξουσιοδότησης 
σύμφωνα με την παρ. 2.

6. Τα έγγραφα επιστροφής δαπανών λόγω μη νομιμό-
τητας και κανονικότητας των υποβληθέντων δικαιολο-
γητικών εντός των ορίων της εξουσιοδότησης σύμφωνα 
με την παρ. 2.

7. Τα συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα (τακτικά και 
προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βα- 
ρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δη-
μόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται, 
τηρουμένων των χρηματικών ορίων που αναφέρονται 
στην παρ. 2.

8. Την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπη-
ρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών 
αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον 
προϋπολογισμό του φορέα.

9. Την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκα-
θαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών 
δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση 
λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επί-
τροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό 

του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

10. Τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο 
Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών 
των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαι-
ώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται ο/η Προ-
ϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Οικονομικού της έδρας, 
ο/η προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικο-
νομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Πρέβεζας 
και Θεσπρωτίας αντίστοιχα σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος αυτού/ης, τις αρμοδιότητες ασκεί ο/η νό-
μιμος αναπληρωτής/ρια του, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Για δαπάνες άνω του ποσού της εξουσιοδότησης αυ-
τού τα εντάλματα πληρωμής θα υπογράφονται από τον 
Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερι-
κής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου ή το νόμιμο 
αναπληρωτή/ρια του όταν απουσιάζει ή κωλύεται χωρίς 
να απαιτείται για το σκοπό αυτό καμία άλλη ενέργεια.

Όλες τις παραπάνω αποφάσεις μπορεί να υπογράφει 
και o ίδιος ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου ή 
ο νόμιμος αναπληρωτής/ρια του όταν απουσιάζει ή κω-
λύεται χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό καμία άλλη 
απόφαση, που δεν αντίκεινται στην παρούσα απόφαση, 
εξακολουθούν να ισχύουν.

Με την παρούσα, η ισχύς της οποίας άρχεται από της 
δημοσίευσή της, παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη 
σχετική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 3 Δεκεμβρίου 2021

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΗΤΣΙΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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