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Α. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι επακόλουθες πλημμύρες/κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν, ως προκύπτει 
από τις σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στις περιοχές
 
Περιφέρεια Κρήτης 
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

� Δήμος Σητείας
Εκδήλωση φαινομένων 15-10-2022 (δ’ σχετική απόφαση)

� Δήμος Αγίου Νικολάου
εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νεαπόλεως, Φουρνής, Χουμεριάκου και Καρυδίου 
Μιραμπέλλου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου
Εκδήλωση φαινομένων 15-10-2022 (γ’ σχετική απόφαση)

� Δημοτική Κοινότητα Σχινοκαψάλων της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γυαλού και Δημοτική Κοινότητα 
Αγίου Ιωάννη της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας
Εκδήλωση φαινομένων 30-10-2022 (β’ σχετική απόφαση), 

είχαν ως συνέπεια, πέραν των άλλων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην α’ σχετική επιστολή:
� την καταστροφή/απώλεια εντύπων αδειών οδήγησης 
� την μη διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων, δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικών 

εξετάσεων Π.Ε.Ι. στην περιοχή της Σητείας λόγω της καταστροφής της αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων 
και της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του τοπικού Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Β. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της έκτακτης αυτής κρίσης και στήριξης των πληγέντων, 
λαμβανομένου υπόψη και ότι το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Σητείας έχει τεθεί σε μερική 
επαναλειτουργία:

ΑΔΑ: 6Κ86465ΧΘΞ-7Ψ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,  28 Νοεμβρίου 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. προτ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ30/Α3/375737 Επείγον
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

--------------------------------------
Ταχ. Δ/νση     : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Τ.Κ.           : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr 

Θέμα :
Έκδοση αντιγράφου των αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια 
των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 σε περιοχές 
της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης και παράταση της ισχύος Δ.Ε.Ε. εκδοθέντων από το Τμήμα 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Σητείας λόγω μη διενέργειας εξετάσεων 

Σχετ. :

α. Η με αριθμό πρωτ. 2555/09-11-2022 επιστολή του Περιφερειάρχη Κρήτης
β. Η με αριθμό Α2191/01-11-2022 απόφαση (ΑΔΑ: 9ΗΩΞ46ΝΠΙΘ-ΗΑΓ) του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας
γ. Η με αριθμό Α2029/19-10-2022 απόφαση (ΑΔΑ: 67ΣΡ46ΝΠΙΘ-Η3Τ) του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας
δ. Η με αριθμό Α2011/17-10-2022 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ8Π146ΝΠΙΘ-ΠΡΗ) του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας
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❖ Για την έκδοση αντιγράφου των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης στις 
περιοχές του Κεφαλαίου Α της παρούσας κατά τη διάρκεια των εν λόγω φαινομένων, θα υποβάλλονται 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 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», 
εξαιρουμένων των παραβόλων:

� Για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ (εδάφιο ζ)
� Για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο η)
� Για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο θ).

Για την απαλλαγή από την καταβολή των ως άνω παραβόλων απαιτείται, επιπροσθέτως, η προσκόμιση 
στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε ΚΕΠ, Δήλωσης σε Αστυνομικό Τμήμα 
περί απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε πληγείσα από τα εν λόγω 
φαινόμενα περιοχή. Η Δήλωση απαιτείται να έχει υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως 
και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Οι υπόψη αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφου των κατεστραμμένων/απολεσθέντων εντύπων αδειών 
οδήγησης δύναται να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ 
της χώρας το αργότερο έως και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

❖ Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) υποψηφίου οδηγού ή 
οδηγού στις περιοχές του Κεφαλαίου Α της παρούσας κατά τη διάρκεια των εν λόγω φαινομένων, για τη 
χορήγηση αντιγράφου Δ.Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Δελτίων για χορήγηση Π.Ε.Ι.):

� Υποβάλλεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 26 της υ.α. 50984/7947/2013 
(Β΄ 3056), αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί απώλειας ή καταστροφής του σε πληγείσα από τα 
εν λόγω φαινόμενα περιοχή. 

� Για τον προγραμματισμό της θεωρητικής εξέτασης ή της δοκιμασίας προσόντων και 
συμπεριφοράς ή της πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. δεν λαμβάνεται υπόψη η απαίτηση της ίδιας 
διάταξης περί παρέλευσης χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της 
αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον αυτή υποβάλλεται το αργότερο έως και την 28η 
Φεβρουαρίου 2023.

❖ Παρατείνεται έως και την 30ή Ιουνίου 2023 η ισχύς των εκδοθέντων από το Τμήμα Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Σητείας Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ημερομηνία λήξης εντός του 
χρονικού διαστήματος από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

❖ Παρακαλούνται ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Λασιθίου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη χρήση, στον βαθμό του εφικτού, των 
αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών Αγίου Νικολάου και 
Ιεράπετρας για τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Σητείας, έως ότου τεθεί σε επαναλειτουργία η αίθουσα του Τμήματος της Σητείας. 

Γ. Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας για την αρωγή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο προς την 
εφαρμογή των ανωτέρω καθώς και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων με τους οποίους έρχονται σε δια 
ζώσης ή απομακρυσμένη σχετική επικοινωνία.

Ο Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Πίνακας αποδεκτών
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Αποδέκτες για ενέργεια

❖ Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων

❖ 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)

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 (Τομέας Μεταφορών)
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
▪ Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
▪ Γραφείο Τύπου 

❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 
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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