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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
CHRISTOS MASTORAS
Ημερομηνία:

Πα̟άγου 14 - 11 - 2018
Πα̟άγου,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ &
Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ

-------------------------------------Ταχ. ∆/νση
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 10191, Πα̟άγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο
: 213 130 8487, 210 650 8487
Fax
: 210 650 8518
E-mail
: c.mastoras@yme.gov.gr
Θέµα
Σχετ.
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Εξ. ε̟είγον

Πίνακας α̟οδεκτών

: Ανανέωση άδειας οδήγησης µετά την ηµεροµηνία λήξης της
: Η ̟αρ. 1 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 (Α’ 101) «Προσαρµογή
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
̟ρος την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του ……………… της Ε̟ιτρο̟ής της 28ης Νοεµβρίου
2011»

Με την ̟αρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4568/2018 (Α’ 178) η φράση «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας
άδειας οδήγησης ε̟ιτρέ̟εται να γίνει ο̟οτεδή̟οτε, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:»
άδειας της ̟αρ. 1 του άρθρου 7
του ̟.δ. 51/2012 (Α’ 101) αντικαταστάθηκε ως εξής:
εξής «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης
ε̟ιτρέ̟εται να γίνεται ο̟οτεδή̟οτε ̟ριν την ηµεροµηνία λήξης της, εφόσον ο κάτοχος της
τη άδειας:».
Η διάταξη αυτή ̟ροβλέ̟ει τη δυνατότητα ανανέωσης κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης ̟ριν
την ηµεροµηνία λήξης της και µε τις ειδικότερες ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου τάσσει το ̟ροεδρικό διάταγµα,
σκο̟ό δε, έχει να α̟οσαφηνίσει ότι,
ότι η ανανέωση της άδειας οδήγησης ε̟ιτρέ̟εται ̟ριν α̟ό τη λήξη
λ
της, χωρίς όµως να α̟οκλείει τη δυνατότητα ανανέωσης και των αδειών οδήγησης ̟ου έχουν ήδη
λήξει, δεδοµένου ότι, η ̟αρ. 2 του άρθρου 7 του ιδίου διατάγµατος ̟ροβλέ̟ει το ενδεχόµενο
ανανέωσης της άδειας οδήγησης µετά τη λήξη της και ορίζει ως έναρξη
ξη της διοικητικής ισχύος
αυτής, την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης.
Κατό̟ιν τούτων και ̟ροκειµένου να µην υ̟άρξει ο̟οιαδή̟οτε καθυστέρηση στην ανανέωση
ανανέω
αδειών οδήγησης ̟αρακαλούµε για την άµεση εφαρµογή των ανωτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ο.Κ.Α.

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ

Πίνακας α̟οδεκτών:
(µε ηλ. ταχ.)
Α̟οδέκτες για ενέργεια:
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♦ Περιφέρειες της χώρας
∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση:
♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
▪ Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
▫ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)
▪ Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)
♦ Υ̟ουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
♦ Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.O.K.A.
▪ Τµήµα Β’
▪ Χρονολογικό αρχείο
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