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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

Στο σχέδιο νόμου «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός 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 ταξινόμηση και την 

κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:  

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

1. Ετήσια δαπάνη από την: α) αύξηση κατά πενήντα (50) ευρώ του ποσού

της μηνιαίας αποζημίωσης (συνολικά ανέρχεται σε 300 ευρώ) των εξεταστών

για τη συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψήφιων οδηγών, β)

καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ στους

επόπτες για τη συμμετοχή τους στην εποπτεία διεξαγωγής των θεωρητικών

εξετάσεων και των πρακτικών δοκιμασιών υποψήφιων οδηγών και γ)

καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ στον

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων. (άρθρα 21 και

30 παρ.12 και 13)

Η ανωτέρω δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 580 χιλ. ευρώ ετησίως από 

την αύξηση κατά 50 ευρώ της μηνιαίας αποζημίωσης των εξεταστών και στο 

ποσό των 9 χιλ. ευρώ ετησίως από την αμοιβή των μελών της Επιτροπής 

Εποπτείας και Ενστάσεων, ενώ το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης από την 

καταβολή της αποζημίωσης των εποπτών εξαρτάται από πραγματικά 

περιστατικά (αριθμός δικαιούχων, συμμετοχών) και από την έκδοση της 

σχετικής κ.υ.α. 

2. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους προμήθειας των απαραίτητων

οπτικοακουστικών μέσων (φορητή κάμερα υψηλής ευκρίνειας, κάρτα μνήμης )

για την πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων οδηγών. (άρθρο 15)

Η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 450 χιλ. ευρώ περίπου. 

3. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους δημιουργίας, λειτουργίας και

συντήρησης: α. της Τράπεζας Θεμάτων Θεωρητικής Εξέτασης (Τ.Θ.Θ.Ε.) των

υποψήφιων οδηγών, (άρθρο 6 παρ.4)

   β. του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) 

«Τέθριππον», (άρθρο 16 και 30 παρ.3α) 

   γ. του Μητρώου Εξεταστών και του Μητρώου Εποπτών. (άρθρα 17, 19 

και 30 παρ.4 και 5) 

Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την 

έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 
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4. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους προμήθειας μεταλλικών

πινακίδων και εντύπων αδειών κυκλοφορίας για τα οχήματα ιστορικού

ενδιαφέροντος, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

      (άρθρο 33) 

5. Δαπάνη από τη νομιμοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης και την

πληρωμή, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, της αποζημίωσης του

τελευταίου τριμήνου του έτους 2020, που οφείλεται βάσει της σύμβασης

παροχής Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (Υ.Δ.Υ.) μεταξύ του Ελληνικού

Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (άρθρο 56)

6. Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν αναβάθμιση:

α. των πληροφοριακών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την

έκδοση ψηφιακών αδειών οδήγησης (Ψ.Α.Ο.), (άρθρο 28 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 30 παρ. 19) 

   β. του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει το Μητρώο Αδειών 

Κυκλοφορίας Οχημάτων, για την καταχώριση σε αυτό και των οχημάτων 

ιστορικού ενδιαφέροντος. (άρθρο 34)  

Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 

Οι προαναφερόμενες δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις 

του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α., ασφαλιστικοί οργανισμοί, 

ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. κ.λπ.) 

1. Δαπάνη των προϋπολογισμών των περιφερειών από την ανάληψη του

κόστους προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του απαραίτητου

εξοπλισμού και οπτικοακουστικού υλικού για τη θεωρητική εξέταση των

υποψήφιων οδηγών στα εξεταστικά κέντρα. (άρθρο 8)

2. Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., από τη

δυνατότητα ίδρυσης κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας

οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα. (άρθρο 24) Η εν λόγω δαπάνη

εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών ως άνω 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση. 

ΙII. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Δημόσια Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους διενέργειας των ειδικών 

επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης υποψηφίιων εξεταστών και 

εποπτών για την ένταξή τους στα αντίστοιχα Μητρώα καθώς και των ήδη 

εγγεγραμμένων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και 

343



3 

από την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, κατά περίπτωση. 

(άρθρα 17 παρ. 5, 19 παρ.4 και 30 παρ.6 και 7) 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

IV. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών

Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την ανάθεση, μέχρι την 31
η
.3.2022, συμβάσεων με 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, με σκοπό την 

προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του εξοπλισμού για το 

αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου, προς διασφάλιση υγειονομικά της 

λειτουργίας των γραμμών των μέσων σταθερής τροχιάς. (άρθρο 62)  

Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα, θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

ανωτέρω Οργανισμού. 

Αθήνα, 19  Οκτωβρίου  2021 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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