
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών 

      Το Σ.Ε.Σ.Ο., γνωστό και ως point system καθιερώθηκε το 2007 με σκοπό
τον  έλεγχο  της  οδικής  συμπεριφοράς  όσων  κατέχουν  άδεια  οδήγησης,
κατηγορίας  ΑΜ,  Α1,  Α2,  Α,  Β,  Γ,  Δ,  Ε.  Κάθε  οδηγός,  όταν  αποκτήσει  το
δίπλωμα οδήγησης, εντάσσεται στο Σ.Ε.Σ.Ο. έχοντας 0 βαθμούς στο μητρώο
του. Εάν υποπέσει  σε κάποια παράβαση των άρθρων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας  (ΚΟΚ),  καταχωρείται  στο  μητρώο  του  η  παράβαση  που
διέπραξε καθώς και οι βαθμοί που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη παράβαση.
    Οι  βαθμοί  ποινής διαγράφονται 4  χρόνια μετά  την  ημερομηνία  που
διαπράχθηκε  η  κάθε  παράβαση  και  2  χρόνια μετά  αν  η  παράβαση  είχε
διαπραχθεί  από οδηγό που οδηγούσε όχημα δημόσιας χρήσης.  Όσοι  είναι
κάτοχοι διπλώματος λιγότερο από 3 χρόνια, έχουν προσαύξηση 3 πόντους
στους βαθμούς ποινής της κάθε παράβασης. Εάν ο οδηγός συμπληρώσει 15
βαθμούς  ποινής,  στέλνεται ειδοποίηση.  Εάν  ο  οδηγός  συμπληρώσει 25
βαθμούς ποινής, του αφαιρείται η άδεια οδήγησης.

    Για  να  αποκτήσει  ο  οδηγός  εκ  νέου  την  άδεια  οδήγησης  που  του
αφαιρέθηκε  πρέπει  να  παρακολουθήσει  το 50%   των   υποχρεωτικών
μαθημάτων και  να  ξαναπεράσει  από  θεωρητική  και  πρακτική  εξέταση.
Δικαίωμα επανεξέτασης έχει κάποιος μετά την παρέλευση 6 μηνών από την
ημερομηνία  αφαίρεσης  της  άδειας  οδήγησης. Οι  εξετάσεις  γίνονται  μόνο
στην κατηγορία του μεγαλύτερου οχήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

 την μόνιμη κατοικία του.
 τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 ότι  δεν  κατέχει  άλλη  άδεια  οδήγησης  Ελληνική  ή  κράτους-μέλους

Ε.Ο.Κ.

2. Αίτηση εκτύπωσης.
3. Δελτίο  αστυνομικής  ταυτότητας  ή  Διαβατηρίου  σε  ισχύ  και

φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια
εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να
έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης
για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς
και  φωτοαντίγραφο  αυτού.  Δύο  (  2  )  φωτογραφίες  έγχρωμες,  τύπου
διαβατηρίου. 




