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ΘΕΜΑ : « Ανανέωση Αδειών Οδήγησης» 
 
 
          Σας στέλνουµε συνηµµένα το από 25-5-2004  e-mail που στάλθηκε στην 
Υπηρεσία µας, από το ΚΕΠ Ν. Ερυθραίας, το οποίο αναφέρεται σε προβλήµατα που 
ανακύπτουν κατά την υποβολή αίτησης ανανέωσης αδειών Οδήγησης στην ∆/νση 
Συγκοινωνιών του Ανατολικού Τοµέα της Νοµαρχίας Αθηνών. Συγκεκριµένα στην 
περίπτωση που το δίπλωµα, του οποίου αιτείται η ανανέωση, δεν είναι 
καταχωρηµένο στο σύστηµα µηχανογράφησης του Υπουργείου Μεταφορών, η 



αίτηση του πολίτη για ανανέωση  (µέσω ΚΕΠ), δεν γίνεται δεκτή από την παραπάνω 
αναφερόµενη ∆/νση Συγκοινωνιών, όταν το ∆ίπλωµα έχει εκδοθεί από ∆/νση 
Συγκοινωνιών άλλης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην περίπτωση αυτή ζητείται 
από τον πολίτη να καταθέσει την αίτηση αυτή στην ∆/νση Συγκοινωνιών που έχει 
εκδώσει  το δίπλωµα ή να αποσταλεί από το ΚΕΠ η ανωτέρω αίτηση στην 
συγκεκριµένη ∆/νση Συγκοινωνιών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε την 
συγκεκριµένη Υπηρεσία, µας έγινε γνωστό ότι η πρακτική αυτή ακολουθείται καθαρά 
για οικονοµία χρόνου.  
 
 
          Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Π∆ 19/95 (ΦΕΚ 15/Α΄/31-1-
95) «αρµόδια υπηρεσία για την χορήγηση, µετατροπή, επέκταση, ανανέωση 
και αφαίρεση ή ανάκληση άδειας οδήγησης είναι η Υπηρεσία Συγκοινωνιών 
στην περιοχή της οποίας ο ενδιαφερόµενος έχει την κατοικία του»  
 
 
           Ακόµη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/ 9-3-99), όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε από το άρθρο 11 του Ν.3230/04 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-
2-2004) και µε βάση το άρθρο 6 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄/24-5-2004), όλες οι 
αιτήσεις πολιτών πρέπει να γίνονται δεκτές από κάθε ∆ηµόσια Υπηρεσία η 
οποία οφείλει στην συνέχεια να τις διαβιβάσει στον αρµόδιο φορέα, µέσα στο 
οριζόµενο κατά τα ανωτέρω χρονικό διάστηµα των 3 ηµερών από την 
παραλαβή τους. 
 
 
           Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, οι ∆/νσεις Συγκοινωνιών όλων των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, πρέπει να παραλαµβάνουν τις αιτήσεις των 
πολιτών που κατοικούν στην περιφέρειά τους και που αφορούν τόσο 
ανανέωση διπλώµατος, όσο και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Π∆ 
19/95, ως αρµόδιος κατά τόπο φορέας, ανεξάρτητα από τον τόπο έκδοσης του 
διπλώµατος. Επιπλέον οι ∆/νσεις Συγκοινωνιών, όπως και κάθε άλλη ∆ηµόσια 
Υπηρεσία, πρέπει να παραλαµβάνουν αιτήσεις πολιτών, καθώς και αιτήσεις 
που διαβιβάζονται σ’ αυτές από τα ΚΕΠ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
Ν. 3242/04, ακόµη και σε περίπτωση που δεν συντρέχει αρµοδιότητά τους, 
οπότε και πρέπει να τις διαβιβάζουν στον αρµόδιο φορέα κατά  τα οριζόµενα 
στους ανωτέρω Νόµους.  
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