
                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ

Πληροφορίες: Χ. Χαζάκη
Τηλέφωνο: 213 – 131 477
FAX: 213 – 131 3260
Δ/νση: Β. Σοφίας 15, 

10674, Αθήνα
e-mail: dolkep  @  ypes  .  gov  .  gr 

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010

Αριθ. Πρωτ:
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/86/23190

ΠΡΟΣ:
1) Όλα τα ΚΕΠ με email
2) Έρμης 
(ermis_support@syzefxis.gov.gr) 

3) E-value (g  .  markoulakis  @  evalue  .  gr, 
m  .  kitsi  @  evalue  .  gr  )
4) ΕΠΠΕ ΕΡΜΗΣ 
(f  .  kaklamanis  @  ypes  .  gov  .  gr)
5) ΕΠΠΕ Call Center (1500)
(a  .  stasis  @  ypes  .  gov  .  gr)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων
Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής
Τμ. Διοικ. Οργάνωσης & 
Απλούστευσης Διαδικασιών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191, Παπάγου

ΘΕΜΑ:  «Κοινοποίηση  τροποποίησης  της  υπ’  αρ.  58930/480/99/ΦΕΚ  526/Β
Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών  & Δικτύων σχετικά
με την ανανέωση αδειών οδήγησης».

Σχετ:  το με αρ. πρωτ 48865/7538 έγγραφο του Υπουργείου  Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων.

Με την αρ. 3851/4881/03-08-2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
&  Δικτύων  (ΦΕΚ  1484/Β/06-09-2010)  τροποποιήθηκε  η  υπ’  αρ.  58930/480/ΦΕΚ
526/Β/199 όμοια απόφαση, η οποία μεταξύ άλλων ρυθμίζει και θέματα για την ανανέωση
των αδειών οδήγησης και  συγκεκριμένα τον  χρόνο κατά τον οποίο ο ενδιαφερόμενος
πολίτης μπορεί να αιτηθεί την ανανέωση της άδειάς του.

Ειδικότερα:

1) Η αίτηση ανανέωσης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρόνο προγενέστερο της
ημερομηνίας λήξης  της  άδειας οδήγησης.  Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται  ο
ενδιαφερόμενος  προσκομίζει  απλό  φωτοαντίγραφο  της  κατεχόμενης  άδειας
οδήγησης (της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης της άδειας οδήγησης) και διατηρεί την
κανονική του άδεια μέχρι  την παραλαβή της νέας.  Κατά την παραλαβή της νέας
άδειας  οδήγησης  πρέπει  απαραιτήτως  να  κατατεθεί  στην  αρμόδια  υπηρεσία  η
παλιά.  Συνεπώς,  τα  ΚΕΠ  παραδίδοντας  την  νέα  άδεια  οδήγησης  στον  πολίτη,
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πρέπει να παραλάβουν την παλιά και να την αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία
μεταφορών της Ν.Α. 

2) Η  αίτηση  ανανέωσης  άδειας  οδήγησης  μπορεί  να  γίνει  και  σε  χρόνο
μεταγενέστερο  της  λήξης  της.  Σε  αυτή  τη  περίπτωση  όμως  είναι  απαραίτητη  η
κατάθεση της πρωτότυπης άδειας οδήγησης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Η ρύθμιση που γίνεται με την εν λόγω υπουργική απόφαση  αφορά όλα τα είδη των
αδειών,  ερασιτεχνικών  και  επαγγελματικών.  (σχετ.  οι  διαδικασίες   «Ανανέωση άδειας
οδήγησης» με κωδ. 0123 και «Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου» με
κωδ. 0133) 

Στον ΕΡΜΗ που αποστέλλεται το παρόν,  παρακαλούμε όπως συμπληρώσει  στα
έντυπα των αιτήσεων με κωδ. 0123 και 0133 τα ακόλουθα:

1.  Για  το  έντυπο  της  ανανέωσης  άδειας  οδήγησης  (κωδ.  0123)  στο  πεδίο
«Σημειώσεις» το ακόλουθο κείμενο: «3. Η αίτηση ανανέωσης άδειας οδήγησης μπορεί να
γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της ή σε οποιοδήποτε χρόνο προγενέστερο της
ημερομηνίας λήξης της. Σε περίπτωση ανανέωσης ισχύουσας άδειας οδήγησης, μαζί με
τα  λοιπά  κατατίθεται  και  απλό  φωτοαντίγραφο  της  εμπρόσθιας  και  οπίσθιας  όψης
κατεχόμενης άδειας οδήγησης (όχι επικυρωμένο).  Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας
οδήγησης  και  προκειμένου  να  ανανεωθεί,   προηγείται  η  κατάθεση  της  πρωτότυπης
άδειας.»

2. Για το έντυπο της ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου (κωδ.
0133)  στο  πεδίο  «Σημειώσεις»  το  κείμενο  αναδιατυπώνεται  ως  ακολούθως:  «1.  Η
ανανέωση της ειδικής άδειας γίνεται από την υπηρεσία που έχει εκδοθεί ή επεκταθεί η
άδεια κάθε πέντε (5) χρόνια. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει
και  μετά τη  λήξη του χρόνου ισχύος της  ή σε οποιοδήποτε  χρόνο προγενέστερο της
ημερομηνίας λήξης της. Σε περίπτωση ανανέωσης ισχύουσας άδειας οδήγησης, μαζί με
τα  λοιπά  κατατίθεται  και  απλό  φωτοαντίγραφο  της  εμπρόσθιας  και  οπίσθιας  όψης
κατεχόμενης άδειας οδήγησης (όχι επικυρωμένο).  Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας
οδήγησης  και  προκειμένου  να  ανανεωθεί,   προηγείται  η  κατάθεση  της  πρωτότυπης
άδειας. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση  πέντε ετών
από τη λήξη της ειδικής άδειας, ο αιτών καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που
υποβάλλεται για την απόκτησή της. Μετά τη συμπλήρωση πενταετίας από τη λήξη της
ειδικής  άδειας,  ο  κάτοχός  της  υποβάλλεται  σε  ειδική  γραπτή  επανεξέταση σε  θέματα
κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, τεχνικά, πρώτες βοήθειες και τοπικά. Στην περίπτωση
αυτή η άδεια ισχύει μόνο για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που έγινε η επαναχορήγηση.»

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Π. Κρομμύδας

Εσωτερική διανομή:

Γραφείο Γενικής Δ/ντριας κ. Ευαγ. Βασιλείου
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