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ΠΡΟΣ: 
Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
 

 
ΘΕΜΑ: «Νέες άδειες οδήγησης.» 
Σχετ.: α) το µε αρ. πρωτ. 71027/9859/22-12-2008 έγγραφό σας, µε θέµα: 
«Εκτύπωση των αδειών οδήγησης από τη ∆/νση ∆ιαβατηρίων του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνοµίας». 

β) το µε αρ. πρωτ. οίκ. 71358/9562/08/07-01-2009 έγγραφό της ∆/νσης 
Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος µε θέµα: «Εκτύπωση των αδειών οδήγησης από 
τη ∆/νση ∆ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας». 

γ) το µε αρ. πρωτ. 68677/9150/11-12-2008 της ∆νσης Οδικής Ασφάλειας της 
υπηρεσίας σας, που έλαβε η υπηρεσία µας στις 2-1-09 από τον Κεντρικό Τοµέα της 
∆/νσης Μεταφορών - Επικοινωνιών της Νοµαρχίας Aθηνών.  

δ) το µε αρ. πρωτ. 174/12-01-2009 του Κεντρικού Τοµέα της ∆/νσης 
Μεταφορών - Επικοινωνιών της Νοµαρχίας Aθηνών. 
 
Σχετικώς µε το ανωτέρω θέµα σας ενηµερώνουµε για τα εξής: 
Με δεδοµένα: 
Α) την καθυστερηµένη αποστολή της νέας νοµοθεσίας και των σχετικών οδηγιών που 
αφορούν την έκδοση νέων αδειών οδήγησης (τα ως άνω α-γ σχετικά έγγραφα) και 
Β) το έγγραφό µας ∆ΟΛΚΕΠ /Φ15/7/11425/22-4-2008 στο οποίο είχαµε επισηµάνει 
την ανάγκη επανεξέτασης των αιτήσεων του συνόλου των διαδικασιών αρµοδιότητάς 
σας,  
τα οποία προκαλούν οξύτατες δυσχέρειες τόσο στην διεκπεραίωση των διαδικασιών 
αυτών από τα ΚΕΠ, όσο και στην ορθή διοικητική πληροφόρηση από τα ΚΕΠ, το 
τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών (1500 πρώην 1564) και την ιστοσελίδα 
των ΚΕΠ www.kep.gov.gr, µε αποτέλεσµα να κλονίζεται ο θεσµός των ΚΕΠ και να 
µην διασφαλίζεται η οµοιοµορφία στη διεκπεραίωση των διαδικασιών  και η 
αποτελεσµατική και αξιόπιστη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών, σας 
ενηµερώνουµε ότι: 
τα ΚΕΠ από τις 14/01/2009 και µέχρι την έκδοση αφενός της ύπο τροποποίηση 
σχετικής υπουργικής απόφασης η οποία θα συµπεριλαµβάνει και τα νέα 
έντυπα των αιτήσεων και αφετέρου την παροχή των απαραίτητων οδηγιών 
αναφορικά µε την εφαρµογή της δεν θα παραλαµβάνουν αιτήσεις για τις 
ακόλουθες διαδικασίες του Υ.Μ.Ε.: 

1. Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α. 
2. Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β. 
3. Ανανέωση άδειας οδήγησης.  



4. Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ 
5. Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ+Ε 
6. Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία ∆ 
7. Αντικατάσταση άδειας οδήγησης µε αντίστοιχη κοινοτικού τύπου. 
8. Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης, ελληνικής ή άλλου κράτους- 

µέλους της Ε.Ε, λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. 
9. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και 

Ιαπωνία σε αντίστοιχη ελληνική. 
10. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτους – µέλος της Ε.Ε σε 

αντίστοιχη, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
11. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωµατικού υπαλλήλου σε 

αντίστοιχη ελληνική. 
12. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δηµόσιας χρήσης (Ε.∆.Χ.) 

αυτοκινήτου. 
13. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δηµόσιας χρήσης (Ε.∆.Χ.) 

αυτοκινήτου. 
14. Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δηµόσιας 

χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. 
 

Συναφώς σας ενηµερώνουµε ότι όσες αιτήσεις περιέλθουν στα ΚΕΠ µέχρι τις 13-01-
2009 και σχετίζονται µε τις ανωτέρω 14 διαδικασίες, θα αποσταλούν στις κατά 
τόπους ∆/νσεις Μεταφορών των Νοµαρχιών για διεκπεραίωση. 

 
 
 

Ο Υφυπουργός 

Χρήστος Ζώης 

 
 
Πίνακας Αποδεκτών:  
1) Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Α) Υπ. Υπουργού κ. Ε. Στυλιανίδη 
Β) ∆/νση ∆ιοικ. Οργάνωσης & Απλούστευσης ∆ιαδικασιών 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
15669, Παπάγου 
2) Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς 
Νοµαρχία Αθηνών  
∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κεντρικού Τοµέα 
Λεωφ. Μεσογείων 156, 15510, Αθήνα 
3)Όλα τα ΚΕΠ µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
4) Newsphone (Ariadni@newsphone.gr, για µη παροχή διοικητικής πληροφόρησης 
για τις ανωτέρω 14 διαδικασίες από το www.kep.gov.gr και 1500 µέχρι νεώτερης 
οδηγίας µας). 
 
Κοινοποίηση: 

1. Γρ. Υφυπουργού κ. Χ. Ζώη 
2. Γρ. Γεν. ∆/ντριας κ. Ε. Βασιλείου 


