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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,   27/07/2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βαθµός Προτ/τας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:οικ.Α3/5568/5452 

ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 

 
Ταχ. ∆/νση 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 156 69  Παπάγου 
: Α. Στίβα  
: 213 130 8506, 210 650 8506 
: 210 650 8518 

  
ΠΡΟΣ: 

   
        
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

 
1. Όλες τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Μεταφορών 
    και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας   
    (αποστολή µε e-mail)            
2. Όλες τις ∆ιευθύνσεις  και Τµήµατα Μεταφορών 
    & Επικοινωνιών των Περιφερειακών  
    Ενοτήτων της Χώρας    
    (αποστολή  µε e-mail) 
     
1. Γραφείο Υπουργού (αποστολή µε e-mail) 
2. Γραφείο Υφυπουργού (αποστολή µε e-mail) 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα (αποστολή µε e-mail) 
4. Περιφέρειες Ελλάδος   
    (αποστολή µε e-mail) 
5. Γενικό ∆ιευθυντή ΣΣΜΟΑ (αποστολή µε email)  
6 .Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε (αποστολή µε e-mail) 

 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή 
απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών  που έπληξαν περιοχές της 
Περιφέρειας Αττικής  στις 23 και 24 Ιουλίου 2018  

ΣΧΕΤ.: Η από 26/07/2018 ΠΝΠ µε θέµα : Έκτακτα µέτρα για την στήριξη των 
πληγέντων  και την αποκατάσταση ζηµιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 (Αρ. Φύλλου 138)  

 

Οι πυρκαγιές που έπληξαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής είχαν ως συνέπεια και την καταστροφή ή απώλεια εντύπων 

αδειών οδήγησης µεγάλου αριθµού πολιτών. 

Στο πλαίσιο αντιµετώπισης των συνεπειών αυτής της εξαιρετικά επείγουσας 

και έκτακτης ανάγκης και για την αντικατάσταση των ανωτέρω αναφερόµενων 

εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τις πυρκαγιές 

αυτές, πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 

2 του άρθρο 9 «Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους -  µέλους 

της Ε.Ε.» της υ.α.50984/7947/2013 (Β΄3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και 

εξέταση υποψηφίων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων», 

όπως ισχύει,  πλην αυτών που αναφέρονται στα εδάφια: 
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(ζ) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ    

ΤΣΑ, 

(η) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της 

άδειας οδήγησης και 

(θ) Αποδεικτικό, του προβλεπόµενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του 

εντύπου της άδειας οδήγησης 

Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να υπάρξει απαλλαγή από την καταβολή των ως 

άνω παραβόλων, πρέπει να προσκοµιστεί στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και 

Επικοινωνιών επιπρόσθετα και η: «∆ήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου 

της άδειας οδήγησης σε Αστυνοµικό Τµήµα» µε ηµεροµηνία υποβολής έως την 30η 

Σεπτεµβρίου 2018. 

Οι παραπάνω αιτήσεις για την αντικατάσταση των ανωτέρω αναφερόµενων 

εντύπων  αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τις πυρκαγιές 

αυτές µπορούν να υποβληθούν έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2018. 

 

Παρακαλούµε για την εφαρµογή των ανωτέρω.  

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

 

      

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΟΚΑ 

 

 

  Α. ΣΤΙΒΑ 

 
 
 
 

Εσωτερική διανοµή 

∆ΟΚΑ (1) 
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