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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα     4 - 10 -  2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθµ. πρωτ. : 41376/5359 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
Ταχ.   ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε   ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π.∆. 
Τ.Κ.              : 101 91 Παπάγου    
Πληροφορίες : Α. Λάτσινος, Ε. Σαββίδου                    
Τηλ.             : 2106508502, 2106508831    
Fax              : 2106508485, 2106508200                 
 

ΘΕΜΑ :  Εκτύπωση των αδειών οδήγησης από την Ελληνική Αστυνοµία 

 
Σχετ. : α) Η αριθµ. πρωτ. οικ. 71358/9562/08/7-1-2009 εγκύκλιος  
           β) Το αριθµ. πρωτ.  2504/1/9-π΄/ 26-8-23010 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαβατηρίων του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας 
 
            1. Σας γνωρίζουµε ότι όπως ενηµερωθήκαµε µε το (β) σχετικό, η διαδικασία επεξεργασίας 
και εκτύπωσης των αδειών οδήγησης ολοκληρώνεται πλέον εντός της προβλεπόµενης από την  
κ.υ.α. 18623/2372/11-8-2008 προθεσµίας.   
            2. Από την µέχρι σήµερα εφαρµογή της διαδικασίας εκτύπωσης των αδειών οδήγησης από 
την ∆/νση ∆ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας διαπιστώθηκαν τα παρακάτω 
προβλήµατα : 
               α) Καθυστερηµένη αποστολή από υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. 
των απαραίτητων στοιχείων για την εκτύπωση των αδειών 
               β) Ακατάλληλη φωτογραφία που είναι επικολληµένη στην αίτηση εκτύπωσης  
               γ) Λάθος θέση της υπογραφής του κατόχου (εκτός περιθωρίων) 
               δ) Ανυπόγραφη αίτηση εκτύπωσης και επικύρωση ανύπαρκτης υπογραφής 
               ε) Έντυπο εκτύπωσης σε φωτοαντίγραφο κακής ποιότητας ή µικρότερου µεγέθους σε 
σχέση µε το εκτυπούµενο από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.yme.gr) 
                ∆εδοµένου ότι τα παραπάνω προβλήµατα καθυστερούν την εκτύπωση των αδειών 
οδήγησης επισύροντας τα δικαιολογηµένα παράπονα των πολιτών, εφιστούµε τη προσοχή σας για 
την αποφυγή τους. 
             3. Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του Κεφ. Β της (α) σχετικής εγκυκλίου µας, 
ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρµογής όπου οι πολίτες µπορούν να ενηµερώνονται 
για την πρόοδο εκτύπωσης της άδειας οδήγησής τους. 
Μέσω του συνδέσµου http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=983&id=&tid=1003 οι ενδιαφερόµενοι 
πολίτες µπορούν, εισάγοντας τον αριθµό της άδειάς τους ή τον αριθµό πρωτοκόλλου και το έτος 
του ∆ελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού (∆ΕΕ)  και τα προσωπικά τους  
στοιχεία (ονοµατεπώνυµο & ηµεροµηνία γέννησης), να ενηµερωθούν µε λεπτοµέρεια για όλα τα 
στάδια προόδου εκτύπωσης της άδειας οδήγησής τους. Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων 
στην κεντρική σελίδα του Υπουργείου  (www.yme.gr) υπάρχει σύνδεσµος που οδηγεί στην 
παραπάνω εφαρµογή. 
 
                                                    Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                                  
 
                                                         ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΤΣΙΟΚΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
Ν.Α. της χώρας                                                               Ακριβές αντίγραφο 
α) Γραφείο Νοµάρχη 
β) ∆/νσεις, Τµήµατα και Γραφεία                                        Ελένη  Ζούγκου 
    Μεταφορών και Επικοινωνιών 
 
Αποδέκτες για κοινοποίηση 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
4. Αναπλ. Γενικό ∆/ντή Μεταφορών  
5. Γενικό ∆/ντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
6. ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής (2) 
7. ΣΕΕΥΜΕ 
8. Υπουργείο Εσωτερικών 
     Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας                                                  
     Κλάδος Ασφάλειας & Τάξης     
     ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων                                                               
     Χίου 8              
    161 21 Καισαριανή 
 
Εσωτερική διανοµή 
1. ∆/νση ∆ΟΑΠ - Τµήµα Β΄ (3)         
2. κ. Σαββίδου Εριφύλη                            
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