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 Στο πλαίσιο αντιμετώπισης, κατά το δυνατόν, των συνεπειών του προβλήματος αναφορικά με τις 
καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών οδήγησης, και δεδομένου ότι η προσωρινή άδεια οδήγησης παρέχει 
το δικαίωμα οδήγησης μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, παρακαλούνται: 
  
 Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας, έως ότου εξομαλυνθεί η 

κατάσταση: 
 Για τη διεκπεραίωση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων για ανανέωση άδειας οδήγησης 

κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών που εκτελούν διεθνείς 
οδικές μεταφορές. 
Προς την υλοποίηση τούτου, στην υποβαλλόμενη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται από 
τον ενδιαφερόμενο οδηγό επιπροσθέτως ότι εκτελεί διεθνείς οδικές μεταφορές και ότι επίκειται 
στο πλαίσιο των μεταφορών αυτών η άμεση μετάβασή του στο εξωτερικό.  
Ειδικά, εφόσον η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την ανανέωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
απαιτείται η αποστολή από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου συμπληρωματικής υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνονται τα ανωτέρω και 
η οποία εκδίδεται μέσω της διαδικασίας «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» της ενότητας 
«Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (govgr). 

 Για την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο των ενδιαφερομένων οδηγών με τους οποίους 
έρχονται σε δια ζώσης ή απομακρυσμένη σχετική επικοινωνία, αναφορικά με τα ανωτέρω. 

 
 Οι Περιφερειάρχες να μεριμνήσουν άμεσα για την, κατά το δυνατόν, ενίσχυση της στελέχωσης των 

Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου αυτές να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις 
αυξημένες αρμοδιότητες και καθήκοντά τους, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών που προσέρχονται/επικοινωνούν με αυτές. 

 
 
 
 
 

Ο Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών 
Μιχαήλ Παπαδόπουλος 

 
 
 

 

Πίνακας αποδεκτών 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,  27 Ιουλίου 2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. πρωτ. Βαθμ. προτ. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  Δ30/Α3/239425   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.            : 10191, Παπάγου   
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας   
Τηλέφωνο : 210 650 8487   
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr    
 
Θέμα : Διεκπεραίωση κατά προτεραιότητα αιτήσεων για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών 

που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές 

mailto:c.mastoras@yme.gov.gr
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 2 

Αποδέκτες για ενέργεια 
 
 Περιφέρειες της χώρας 

 Γραφεία Περιφερειαρχών 
 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών 
 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 
Κλάδος Ασφάλειας 
Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας 
contact@passport.gov.gr, s.matsoukis@astynomia.gr  
 

 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
 Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού  
 Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού  
 Γενική Γραμματεία Μεταφορών  
 Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών  
 Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας 

 Γραφείο Τύπου  
 

 Εθνική Αρχή Διαφάνειας  
  grammateia@aead.gr 
 
 Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.) 

info@ofae.gr 
(και επί της υπ’ αριθμ. Α12/0338/30-05-2022 επιστολής της)     
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