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Βαθμ. προτ.
Εξ. επείγον

Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

: Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι. και αδειών άσκησης επαγγέλματος
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
: α. Η από 13-08-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143) «Έκτακτα μέτρα για
την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του
Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις»
β. Η κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907 (Β’ 3793/13-08-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας…»
γ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/195233/19-07-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΔΑ4465ΧΘΞΘ7Ρ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
δ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/51508/26-02-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 93ΒΒ465ΧΘΞΓΓΑ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων
▫ στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες
σε διάφορα σημεία της επικράτειας
▫ προστασίας της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας
COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της
χώρας,
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
Α.

Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των:
1. Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), για
οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας:
▫ με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού
διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου
2021
▫ των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στη δ’ σχετική εγκύκλιο, βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού
διαστήματος.
2. Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
▫ με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
▫ των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με
τη δ’ σχετική εγκύκλιο (Κεφάλαιο Δ), βρίσκεται εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος.
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Β.

1. Εφαρμόζονται αναλογικά τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του Κεφαλαίου Α της δ’
σχετικής εγκυκλίου.
2. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (A’ 112) και της υ.α.
30063/4796/2013 (Β’ 2643), παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης
ανανέωσης Π.Ε.Ι. οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί ο κάτοχος, εφόσον έχει
ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης.
Αναφορικά με την έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι., εφαρμόζονται πλέον τα οριζόμενα
στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ως άνω διατάγματος, ως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4784/2021 (Α’ 40/16-03-2021) και ισχύει.
Συνεπώς, ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. τίθεται η ημερομηνία:
▫ λήξης του προηγούμενου Π.Ε.Ι. (παραταθέντος με το σημείο Α1 της παρούσας
ή μη), σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης
έως έξι (6) μήνες πριν τη λήξη ισχύος του προηγούμενου Π.Ε.Ι.
▫ της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής
κατάρτισης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μετά από την
ημερομηνία λήξης ισχύος του προηγούμενου Π.Ε.Ι. (παραταθέντος με το
σημείο Α1 της παρούσας ή μη).

Γ.
Μη διεκπεραιωμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της παρούσας για
την ανανέωση αδειών οδήγησης διεκπεραιώνονται κανονικά μέχρι περάτωσης της
διαδικασίας (έκδοση εντύπου).
Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας στις περιπτώσεις αυτές τίθεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012:
▫ Η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας, σε περίπτωση υποβολής αίτησης
ανανέωσης πριν τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.
▫ Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, σε
περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης μετά τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης
άδειας.
Δ.
Αναφορικά με την παράταση της ισχύος των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιο.
Ε.
Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την αρωγή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο για
την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα.
Ο Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννης Κεφαλογιάννης
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(με παράκληση για την ενημέρωση των Σχολών Οδηγών/ΚΕΘΕΥΟ της περιοχής αρμοδιότητάς τους)
❖ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης
dolkep@mindigital.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
(για την ενδεχόμενη προσαρμογή του Μηχανογραφικού Συστήματος των αδειών οδήγησης)
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Αποδέκτες για κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης
trafficpolice.div@hellenicpolice.gr, trafficpolice.div@astynomia.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
❖ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
contact@yna.gov.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
▪ Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
▪ Γραφείο Τύπου
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
❖ Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
❖ Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)
info@eaee.gr
❖ ▪ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
omospondia2012@gmail.com
▪ Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
▪ Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
info@driving.org.gr
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