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     Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

 

        Με την έκδοση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 20ης ∆εκεµβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι νέες άδειες οδήγησης από 19-1-2009, σε 

όλα τα κράτη – µέλη πρέπει υποχεωτικά να εκδίδονται σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρουν οι 

διατάξεις της οδηγίας και να εκτυπώνονται σε µορφή πλαστικής κάρτας (µορφότυπο ID1). Με το 

νόµο 3534/2007 ρυθµίζεται η σχετική διαδικασία εκτύπωσης των αδειών οδήγησης και µε την 

κ.υ.α. 18623/2372/11-8-2008 ανατίθεται η υλοποίηση της εκτύπωσης στη ∆/νση ∆ιαβατηρίων της 

Ελληνικής Αστυνοµίας. 

      Η ∆/νση ∆ιαβατηρίων διαθέτει την εξειδικευµένη υλικοτεχνική υποδοµή και την τεχνογνωσία 

που απαιτεί µια εκτύπωση τέτοιου τύπου και έχει ήδη υλοποιήσει µε επιτυχία την εκτύπωση, για 

λογαριασµό του Υπ. Εξωτερικών, των διαβατηρίων, όµοιο εγχείρηµα υψηλών προδιαγραφών ποιότη-

τας και ασφάλειας. Σηµειωτέον ότι οι προδιαγραφές οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκτύπωση 

των αδειών οδήγησης οδήγησαν τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. στην επιλογή παρόµοιου µοντέλου 

«κεντρικής» εκτύπωσης. 

       Για αιτήσεις που κατατίθενται από την 19-1-2009 και µετά, στις αρµόδιες Υπηρεσίες Μεταφο-

ρών των Ν.Α. της χώρας (ΝΥΜΕ) για επέκταση, ανανέωση, ανταλλαγή κ.λπ.αδειών οδήγησης, οι 

αντίστοιχες άδειες οδήγησης θα εκτυπώνονται σε µορφή πλαστικής κάρτας από την ∆ιεύθυνση 

∆ιαβατηρίων σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.  

       Όποιες αιτήσεις κατατεθούν πριν την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και δεν έχουν διεκπεραιω-

θεί µέχρι και 16-1-2009, οι αντίστοιχες άδειες οδήγησης θα εκτυπώνονται σε µορφή πλαστικής 

κάρτας από την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.   
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Οι άδειες οδήγησης σε χάρτινο έντυπο που ήδη έχουν εκδοθεί ισχύουν ως έχουν µέχρι το 2033 

τηρουµένων των λοιπών διατάξεων περί ανανέωσής των. Η αντικατάσταση ισχύουσας άδειας εκτυ-

πωµένης σε χάρτινο έντυπο µε νέα πλαστικού τύπου είναι δυνατή κατόπιν σχετικής αιτήσεως του 

κατόχου της. 

Η διοικητική ανανέωση των νέων αδειών οδήγησης θα καθοριστεί µε την πλήρη ενσωµάτωση της 

οδηγίας 2006/126/ΕΚ.    

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α΄ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ακολουθεί το πλήρες νοµικό πλαίσιο των παραπάνω ρυθµίσεων: 

•   Απόφαση 2005/211/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 «για την εισαγωγή 

     ορισµένων νέων λειτουργιών του συστήµατος πληροφοριών Σέγκεν, συµπεριλαµβανοµένης 

     της καταπολέµησης της τροµοκρατίας».  

•  Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 

    2006 για την άδεια οδήγησης.   

•  ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄) «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης  

   στους ελληνικούς αερολιµένες και άλλες διατάξεις»       

   Σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόµου  αυτού προβλέπονται τα εξής : « Με κοι-

νή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας τάξης δύναται να ανατίθε-

ται στη ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας η εκτύπωση των αδειών ο-

δήγησης, που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυ-

τοδιοικήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας των αδειών οδήγησης 

και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την προµήθεια των εντύπων των αδειών οδήγησης, τη διαδικα-

σία εκτύπωσής τους, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό µε την εκτύπωσή τους ζήτηµα». 

    Επίσης µε το άρθρο 21 προστέθηκε στο άρθρο 2 του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄) παράγραφος 

ιη, ως εξής : «ιη) Τη µεταφορά πίστωσης στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 

(Ειδικός φορέας Ελληνική Αστυνοµία) για την κάλυψη της απαιτούµενης δαπάνης για την προµήθεια 

των αναγκαίων για την εκτύπωση των αδειών οδήγησης εντύπων και τη διακίνηση αυτών από και 

προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο Υπουρ-

γείο ∆ηµόσιας Τάξης».   

•   Απόφαση αριθµ. 29/2008 της 14ης Μαρτίου 2008 της µεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ για την 

     τροποποίηση του Παραρτήµατος ΧΙΙΙ (Μεταφορές) της συµφωνίας για τον ΕΟΧ 

•   κ.υ.α. 43206/6028/29-7-2008 (ΦΕΚ 1541/Β΄) «Τροποποίηση των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και 

    ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α΄) για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τα 

     αντίστοιχα παραρτήµατα της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την άδεια οδήγησης, 

     όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε τις οδηγίες 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

     και του Συµβουλίου της 20-12-2006 , 2006/103/ΕΚ του Συµβουλίου της 20-11-2006 

     και 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27-6-2008».  
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•  κ.υ.α. 18623/2372/11-8-2008 (ΦΕΚ 1697/Β΄)   

    Κατ΄εξουσιοδότηση των άρθρων 15 και 21 του ν. 3534/2007 εκδόθηκε αυτή η Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε την οποία ανατίθεται 

στην ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΑΕΑ) η εκτύπωση των 

νέων αδειών οδήγησης υπό µορφή πλαστικής κάρτας, οι προδιαγραφές της οποίας περιγράφονται 

στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 2006/126/ΕΚ [όπως συµπληρώθηκε µε την απόφαση 29/2008 της 

14ης Μαρτίου 2008 της µεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ για την τροποποίηση του Παραρτήµατος ΧΙΙΙ 

(Μεταφορές) της συµφωνίας για τον ΕΟΧ]. Το έντυπο καλύπτεται από προδιαγραφές ασφαλείας οι 

οποίες είναι απόρρητες και τηρούνται στην ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων του ΑΕΑ. Περιέχονται επίσης 

οι προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για οπτικό µακροσκοπικό έλεγχο της γνησιότητας του εντύ-

που.   

     Σύµφωνα µε την κ.υ.α. η ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων έχει την υποχρέωση, ανάλογα µε τις τεχνολο-

γικές εξελίξεις σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας, να ενηµερώνει και να προτείνει στην Γενική ∆ιεύ-

θυνση Μεταφορών του ΥΜΕ την ενσωµάτωση νέων µέτρων ασφαλείας όπως το ολοκληρωµένο µι-

κροκύκλωµα (chip) ή η κατάργηση των τυχόν παρωχηµένων. Η Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών του 

ΥΜΕ είναι η αποκλειστική αρµόδια υπηρεσία για να αποφασίσει σχετικά. Προβλέπονται επίσης τα 

δικαιολογητικά για την εκτύπωση των αδειών οδήγησης, ο τρόπος υποβολής και διαβίβασης αυτών 

στην ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων και η αποστολή ή παράδοση των αδειών στους αιτούντες, ο τύπος, το 

σχήµα, το χρώµα και το περιεχόµενο των ενδείξεων της άδειας οδήγησης. Επίσης προβλέπεται ο 

τρόπος της µεταφοράς της πίστωσης από το ΥΜΕ στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερι-

κών (Ειδικός Φορέας Ελληνική Αστυνοµία) καθώς και ο τρόπος προµήθειας των αναλώσιµων και 

φύλαξης αυτών. Τέλος προβλέπεται και η Αίτηση Εκτύπωσης της άδειας οδήγησης που παρουσιά-

ζεται στο Παράρτηµά της (όπως αυτό τροποποιήθηκε µε νεώτερη κ.υ.α.) το οποίο πρέπει, εκτός 

των άλλων δικαιολογητικών, να κατατίθεται στις ΝΥΜΕ.        

      Οι άδειες οδήγησης εκτυπώνονται εντός επτά (7) ηµερών από την παραλαβή της αίτησης από 

την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων. 

•   κ.υ.α. οικ. 68831/9254/11-12-2008 (ΦΕΚ 2541/Β’) «Τροποποίηση της κοινής απόφασης  

18623/2372/11-8-2008  (ΦΕΚ 1697/Β΄)» µε την οποία τροποποιήθηκε το έντυπο της Αίτησης 

Εκτύπωσης άδειας οδήγησης.  

  

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Β΄ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
   1. Οι προαναφερθείσες ρυθµίσεις επιφέρουν αλλαγές τόσο στο επιχειρησιακό σύστηµα α-

δειών οδήγησης των Ν.Υ.Μ.Ε. της χώρας όσο και στο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης αδειών οδή-

γησης που τις υποστηρίζει. Η θεµελιώδης αλλαγή βρίσκεται στην εκτύπωση των αδειών οδήγησης η 

οποία παύει να υλοποιείται τοπικά στους εκτυπωτές των Ν.Υ.Μ.Ε. και υλοποιείται κεντρικά στους 

ειδικών προδιαγραφών εκτυπωτές της ∆/νσης ∆ιαβατηρίων. Για την υλοποίηση της κεντρικής 

αυτής εκτύπωσης σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένας µηχανισµός αποστολής και λήψης  
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στοιχείων που καταλήγει στην ενοποίηση στοιχείων που ένα µέρος τους µεταφέρθηκε ταχυδρο-

µικά και το υπόλοιπο µεταφέρθηκε ηλεκτρονικά. Συνδετικός κρίκος των δυο διαφορετικών τρό-

πων µεταφοράς των στοιχείων  αποτελεί η Αίτηση Εκτύπωσης της οποίας η συµπλήρωση και η κα-

τάθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης. Επισηµαίνεται ότι η 

τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου µε στοιχεία αδειών οδήγησης εξακολουθεί να παραµένει στην 

∆ΟΠ του ΥΜΕ.  

Στα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και υποβάλλονται έως σήµερα 

στις Ν.Υ.Μ.Ε. προστίθενται λοιπόν υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

       α) Η Αίτηση Εκτύπωσης άδειας οδήγησης του Παραρτήµατος της κ.υ.α. 18623/2372/11-8-

2008 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την κ.υ.α. οικ. 68831/9254/11-12-2008, που χορηγείται από 

την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή το ΚΕΠ1 ή ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΜΕ : 

www.yme.gr/Οδηγός του Πολίτη/Άδειες Οδήγησης καθώς επίσης και σε κάθε µία υποκατηγορία 

03.01, 03.02, 03.06. έως 03.15 που αφορούν την κάθε διαδικασία χορήγησης, επέκτασης, αντικα-

τάστασης κ.λπ. άδειας οδήγησης.  

       Στην Αίτηση Εκτύπωσης πρέπει να αναγράφονται όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες καταχώρησης που περιέχονται στο κάτω µέρος της, µε κεφαλαίους χαρακτήρες και στυλο-

γράφο σφαιριδίου (τύπου µπικ), υποχρεωτικά µπλε χρώµατος µελάνης.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να επιδεικνύεται έτσι ώστε οι αναγραφόµενες ενδείξεις να είναι εντός των αυστηρά προκαθορισµέ-

νων πλαισίων. 

       Επ’ αυτής αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυµο, όνο-

µα, όνοµα πατέρα. Κατά την εκτύπωση τα στοιχεία Επώνυµο και Όνοµα µεταγράφονται σε όµοια µε 

λατινικούς χαρακτήρες σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 Ε22. Ο τρόπος µεταγραφής φαίνεται σε 

σχετικό επισυναπτόµενο παράρτηµα της παρούσας.  

      Αν ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί διαφορετική από το πρότυπο αναγραφή τότε, τα στοιχεία αυτά 

αναγράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού, ύστερα από αίτηµά 

του, µε βάση τη διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δηµόσιο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότη-

τάς του. 

      Εντός του προκαθορισµένου πλαισίου το οποίο προσδιορίζεται από δύο γραµµωτούς κώδικες, 

στην δεξιά πλευρά της (σηµείο 5), τίθεται η υπογραφή του αιτούντα την χορήγηση, ανανέωση κ.λπ. 

άδειας οδήγησης. Στην περίπτωση όπου η υπογραφή δεν βρίσκεται εντός του προκαθορισµένου 

πλαισίου δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της Αίτησης Εκτύπωσης και η εκτύπωση της άδειας.  

      Το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Τίθεται για 

τον σκοπό αυτό η υπογραφή και ονοµατεπώνυµο του βεβαιούντος υπαλλήλου και η σφραγίδα της 

υπηρεσίας. ∆εν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα όταν η αίτηση εκτύπωσης υπο-

βάλλεται από εκπαιδευτή οδηγών που εκπροσωπεί τον αιτούντα (η εκπροσώπηση πρέπει να  

 

                                                 
1 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 2690/1999 Κ̈ύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις¨, καταχώρηση σε αίτη-
ση στοιχείων για έκδοση διοικητικής πράξης γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο. Εφ΄ όσον ο αιτών δηλώσει αδυναµία γρα-
φής, αρµόδιος υπάλληλος , κατόπιν  προφορικής  έκθεσης του αιτήµατος, οφείλει να συντάξει ο ίδιος την αίτηση.    

2 Η διαδικασία  καθορίζεται από τη ∆ΙΕΜ Φ.06-5/Α 12167/28-9-1983 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της  
  Κυβέρνησης (ΦΕΚ 579/Β΄) 
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προκύπτει από την Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται µε την κατάθεση των δικαιολογητι-

κών). Στην περίπτωση αυτή τίθεται η σφραγίδα του εκπαιδευτή και η υπογραφή του.      

      β) Μία πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία, διαστάσεων 40×60 mm, τυπωµένη σε αναλογικό φωτο-

γραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink–jet ή laser. Η φωτογραφία θα πρέπει να έχει λη-

φθεί κάτω από ιδανικές συνθήκες, τα δε χρώµατα της εκτύπωσης επιβάλλεται να είναι ουδέτερα. 

Είναι αναγκαίο να τηρηθούν πιστά οι τεχνικές προδιαγραφές λήψης της, όπως αυτές περιγράφονται 

στο συνηµµένο παράρτηµα, προκειµένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσµατα. Η φωτογραφία 

επικολλάται προσεκτικά και χωρίς να παρεκκλίνει, στο προβλεπόµενο σηµείο της αίτησης, µε την 

χρήση αποκλειστικά και µόνο κόλλας ’’στικ’’, αφού τυχόν χρησιµοποίηση άλλου είδους κόλλας και ι-

δίως υγρής µορφής, θα δηµιουργούσε προβλήµατα, τα οποία ενδεχοµένως οδηγούσαν στην απόρριψη 

του αιτήµατος από το µηχανογραφικό σύστηµα. Εξυπακούεται ότι, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση 

συρραπτικού µηχανήµατος ή συνδετήρων, τόσο για την επικόλληση της φωτογραφίας, όσο και για 

τυχόν σύρραψη των επισυναπτόµενων στην αίτηση συνοδευτικών δικαιολογητικών. Για όλους τους 

προαναφερόµενους λόγους η επικόλληση της φωτογραφίας µπορεί να γίνεται µε την φροντίδα των 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των εκπαιδευτών. 

     γ) Παράβολο από την ΕΤΕ ποσού τριάντα (30) € υπέρ του ειδικού λογαριασµού του ν.δ. 

638/1970 όπως ισχύει, που περιλαµβάνει τέλη υπέρ δηµοσίου, την αξία του εντύπου και των ταχυ-

δροµικών εξόδων αποστολής των δικαιολογητικών και της άδειας οδήγησης προς και από την ∆ιεύ-

θυνση ∆ιαβατηρίων. Το δικαιολογητικό αυτό µπορεί να κατατίθεται ακόµα και κατά την παραλαβή 

της εκτυπωµένης άδειας οδήγησης.  

     δ) Για όποιον πολίτη επιθυµεί την αναγραφή της οµάδας αίµατός του (στοιχείο διευκόλυνσης πε-

ρίθαλψης στα τροχαία ατυχήµατα) αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αυτή (π.χ. Πι-

στοποιητικό δηµόσιου νοσοκοµείου, δελτίο ταυτότητας, Απολυτήριο Στρατού, ιδιωτικό µικροβιολο-

γικό εργαστήριο κ.α.)  

        2.  Στην υπάρχουσα επιχειρησιακή ροή, εκτύπωση άδειας οδήγησης πραγµατοποιείται όταν 

οι προηγούµενες διαδικασίες που την αφορούν έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί. Στη νέα επιχειρησια-

κή ροή ακριβώς πριν την εκτύπωση της άδειας οδήγησης εισάγεται µια νέα διαδικασία η οποία ε-

νεργοποιείται µε την Αίτηση Εκτύπωσης και συνδέει τα στοιχεία του κατόχου που είναι αποτυπω-

µένα στην Αίτηση Εκτύπωσης µε τα στοιχεία του κατόχου που βρίσκονται καταχωρηµένα στο ηλε-

κτρονικό αρχείο αδειών οδήγησης και πρόκειται να τυπωθούν στην πλαστικού τύπου άδεια οδήγη-

σης. Η σύνδεση επιτυγχάνεται µε τη χρήση του γραµµωτού κώδικα (barcode) µε τον παρακάτω 

τρόπο : 

       Επικολλάται στην Αίτηση Εκτύπωσης ένας γραµµωτός κώδικας και στην «αντίστοιχη εγγραφή» 

στο ηλεκτρονικό αρχείο αδειών οδήγησης, µε τη βοήθεια του οπτικού αναγνώστη γραµµωτών κωδί-

κων (barcode scanner) καταχωρείται ο ίδιος κώδικας. «Αντίστοιχη εγγραφή» ορίζεται ως η εγγρα-

φή του ηλεκτρονικού αρχείου αδειών οδήγησης της οποίας τα προσωπικά στοιχεία κατόχου και ο 

αριθµός άδειας οδήγησης ταυτίζονται µε αυτά της Αίτησης Εκτύπωσης. Το υπάρχον ηλεκτρονικό 

σύστηµα διαχείρισης αδειών οδήγησης (on line αδειών οδήγησης) έχει προσαρµοστεί στις νέες απαι-

τήσεις µε δύο τρόπους :  



 - 6 - 
 

      α) τροποποιώντας τις υπάρχουσες διδικασίες ώστε πριν την εκτύπωση των αδειών οδήγησης να 

δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί την Αίτηση Εκτύπωσης και 

      β) εισάγωντας νέα διδικασία καταχώρησης γραµµωτού κώδικα (barcode) ώστε να δίδεται η δυ-

νατότητα στον χρήστη να ανακτήσει την «αντίστοιχη εγγραφή» και να καταχωρήσει τον γραµµωτό 

κώδικα. 

3. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. της χώρας (ΝΥΜΕ) εφοδιάζονται 

µε : 

        α) Αιτήσεις Εκτύπωσης των αδειών οδήγησης. Η Αίτηση Εκτύπωσης άδειας οδήγησης θα ευ-

ρίσκεται και στον ιστότοπο του ΥΜΕ στην διαδροµή : Οδηγός του Πολίτη/Άδειες Οδήγησης και σε 

κάθε ένα από τα σηµεία 03.01, 03.02, 03.06 κλπ.  προκειµένου µελλοντικά να εκτυπώνεται τοπικά 

σε κάθε υπηρεσία και στα ΚΕΠ για να διατίθεται στους πολίτες και τους εκπαιδευτές υποψηφίων 

οδηγών.    

        β) αυτοκόλλητους γραµµωτούς κώδικες (barcodes) οι οποίοι είναι διαφορετικοί για κάθε υπη-

ρεσία,     

       γ) οπτικούς αναγνώστες (readers) των γραµµωτών κωδικών, 

       δ) χαρτοκιβώτια, ειδικά κιβώτια ασφαλείας και αυτοκόλλητες ταινίες  

         4. Οι ΝΥΜΕ θα αποστέλλουν τις αιτήσεις εκτύπωσης στη ∆/νση ∆ιαβατηρίων µε ταχυµετα-

φορά, καθηµερινά, µε τον παρακάτω τρόπο :  

        Οι αιτήσεις εκτύπωσης άδειας οδήγησης τοποθετούνται στα ειδικά χαρτοκιβώτια  

συσκευασίας, τα οποία είναι µέγιστης χωρητικότητας 100 αιτήσεων ανά χαρτοκιβώτιο. Στο πλαϊνό 

καθ’ ύψος µέρος τους επικολλάται ο γραµµωτός κώδικας (φύλλο 2) που υποδηλώνει την συγκεκρι-

µένη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που αποστέλλει το αίτηµα, καθώς και τον αριθµό του 

χαρτοκιβωτίου (παρτίδας). ∆ίπλα ακριβώς από τον γραµµωτό κωδικό (barcode) και επί της ετικέ-

τας (στο λευκό µέρος της) αναγράφεται χειρόγραφα ο αριθµός των αιτήσεων που περιέχονται στο 

χαρτοκιβώτιο.  

Παράδειγµα: χαρτοκιβώτιο περιέχει 90 αιτήσεις. 

 

 

 

     

 

       Ακολουθεί η σφράγιση των χαρτοκιβωτίων µε αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας, κατά τρόπο που 

να µην επηρεάζει το γραµµωτό κώδικά τους. Στη συνέχεια αυτά τοποθετούνται στα ειδικά  κιβώτια 

ασφαλείας, τα οποία χρησιµοποιούνται κατά τη µεταφορά.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

BARCODE 

(υποδηλώνει την ΝΥΜΕ και παρτίδα) 

 

 

90 
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       Τα ειδικά κιβώτια αυτά, µεγέθους 17,5 cm (ύψος) Χ 36 cm (µήκος) Χ 26 cm (πλάτος) είναι 

χωρητικότητας τριών χαρτοκιβωτίων (των 100 αιτήσεων το καθένα), και στο επάνω µέρος τους 

σφραγίζονται µε καπάκι, το οποίο κλειδώνει µε λουκέτο και φέρει επί της ειδικής υποδοχής ταινία 

ασφαλείας(tag), ο αριθµός της οποίας αναγράφεται επί συγκεκριµένου πεδίου στην απόδειξη παρα-

λαβής (voucher). Η ειδική αυτή ταινία ασφαλείας τίθεται από τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυµε-

ταφοράς.      

       Με την τοποθέτηση των χαρτοκιβωτίων στο ειδικό κιβώτιο επισυνάπτεται σχετική κατάσταση 

σε δύο αντίτυπα, στην οποία αναγράφεται ο αριθµός τους, καθώς επίσης αναλυτικά οι αριθµοί των 

αιτήσεων κάθε χαρτοκιβωτίου, όπως εµφαίνονται στο υπόδειγµα κατάστασης που περιλαµβάνεται 

στο παράρτηµα. Το ένα αντίγραφο εισάγεται στο ειδικό κιβώτιο και συνοδεύει τις αιτήσεις µέχρι τη 

∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων και το άλλο επισυνάπτεται στη σχετική απόδειξη παραλαβής που κρατείται 

στην ΝΥΜΕ. 

       Η κάθε ΝΥΜΕ, αναλόγως του όγκου των διακινουµένων αιτήσεων, είναι εφοδιασµένη µε τα συ-

γκεκριµένα ειδικά κιβώτια ασφαλείας, καθώς επίσης µε ειδικό κλειδί τύπου «master key», το οποίο 

ανοίγει όλες τις κλειδαριές των ειδικών κιβωτίων που της ανήκουν. Στη ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων 

υπάρχει ένα κλειδί τύπου «master key», το οποίο θα ανοίγει τις κλειδαριές του συνόλου των ειδι-

κών κιβωτίων που θα χρησιµοποιούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με αυτό 

τον τρόπο διασφαλίζεται η ακεραιότητα του περιεχοµένου τους. 

       Ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυµεταφοράς θα περνά σε προκαθορισµένη ώρα και θα συµπλη-

ρώνεται σχετική απόδειξη παραλαβής σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο θα παραδίδεται 

στην ΝΥΜΕ, προκειµένου να συσχετισθεί µε το αντίγραφο της συνταχθείσας κατάστασης και το 

δεύτερο τοποθετείται από τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυµεταφοράς σε ορισθείσα από την ∆/νση 

∆ιαβατηρίων θέση του ειδικού κιβωτίου, προκειµένου να αποτελέσει συνοδευτικό έγγραφό του.  

       Μετά την επεξεργασία της παρτίδας και την εκτύπωση των αδειών οδήγησης, η ∆ιεύθυνση 

∆ιαβατηρίων τοποθετεί τις άδειες και τις τυχόν απορριπτικές επιστολές στα ειδικά κιβώτια. Με 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας πακετοποίησης εκτυπώνεται µέσω του ολοκληρωµένου πληροφο-

ριακού συστήµατος κατάσταση, στην οποία αναφέρονται ο συνολικός αριθµός και οι συγκεκριµένες 

άδειες οδήγησης που περιλαµβάνονται στην αποστολή, η οποία εσωκλείεται στο ειδικό κιβώτιο. 

Ταυτόχρονα εκτυπώνεται ετικέτα µε τα στοιχεία του παραλήπτη (∆/νση ΝΥΜΕ), η οποία τοποθε-

τείται σε συγκεκριµένη θέση του ειδικού κιβωτίου.  

       Η ∆/νση ∆ιαβατηρίων διατηρεί τις αιτήσεις που είχε παραλάβει από τις ΝΥΜΕ για ένα διά-

στηµα δέκα (10) ηµερών και µετά τις καταστρέφει. 

       Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας της αποστολής του συνόλου των κιβωτίων µε τις άδειες ο-

δήγησης εκτυπώνεται νέα συγκεντρωτική κατάσταση µε αναλυτικά στοιχεία της σχετικής αποστολής 

(συνολικός αριθµός κιβωτίων, στοιχεία παραληπτών, ηµεροµηνία και ώρα αποστολής). Παράλληλα η 

εταιρεία ταχυµεταφοράς εκδίδει για κάθε κιβώτιο που παραλαµβάνει σχετική απόδειξη. Η κατάστα-

ση και το σύνολο των αποδείξεων τηρείται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαβατηρίων. 
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Οι ΝΥΜΕ παραλαµβάνουν µέσω του µεταφορέα από την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων, τα ειδικά 

κιβώτια µε τις εκτυπωµένες άδειες οδήγησης, οι οποίες είναι τοποθετηµένες σε σφραγισµένους φα-

κέλους που φέρουν τα στοιχεία των δικαιούχων και της ΝΥΜΕ που κατατέθηκαν τα αιτήµατα. 

Οι ΝΥΜΕ κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγχουν: 

       a) Εάν ο αριθµός των συσκευασιών µε τις άδειες οδήγησης, συµπίπτει µε αυτόν που αναγράφε-

ται στις καταστάσεις που τα συνοδεύει. Σε περίπτωση διαφοράς και πριν υπογράψει ο αρµόδιος για 

την παραλαβή, ενεργείται εµπεριστατωµένη έρευνα, η οποία αποσκοπεί στην εξακρίβωση των λό-

γων, στους οποίους οφείλεται η ασυµφωνία, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρί-

ων για τυχόν περαιτέρω οδηγίες. 

        β) Εάν οι συσκευασίες φέρουν ενδείξεις που δηµιουργούν υπόνοιες ότι έχουν παραβιαστεί, 

οπότε και ενεργείται ανάλογη έρευνα, για τη διαπίστωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε 

χώρα και τα είδη τα οποία τυχόν αφαιρέθηκαν, ενηµερώνοντας και την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων. 

        Εφ’ όσον γίνει ο έλεγχος και δεν διαπιστωθούν προβλήµατα, παραλαµβάνονται οι άδειες οδή-

γησης, και υπογράφεται η σχετική απόδειξη. 

        Πέραν τούτου και προκειµένου να αντιµετωπισθούν τυχόν λάθη, αµέσως µετά την παραλαβή, 

οι φάκελοι που περιέχουν τις άδειες οδήγησης ή τις απορριπτικές επιστολές θα ανοίγονται υπο-

χρεωτικά, πριν την τοποθέτησή τους για φύλαξη και θα γίνεται έλεγχος -αντιστοίχιση των αδειών 

οδήγησης/απαντητικών επιστολών µε τα στοιχεία που αναγράφονται στις επισυναπτόµενες κατα-

στάσεις και µετά την ταξινόµησή τους τοποθετούνται στα ειδικά χρηµατοκιβώτια, µε τα οποία έχουν 

εφοδιαστεί οι ΝΥΜΕ.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκτυπωθεί άδεια οδήγησης, η υπηρεσία αφού λάβει την σχε-

τική επιστολή από την ∆/νση ∆ιαβατηρίων στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι αδυναµίας επεξεργα-

σίας της αίτησης θα ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο πολίτη για προσκόµιση νέας αίτησης.  

Από τα χαρτοκιβώτια θα αποµακρύνονται οι γραµµωτοί κώδικες προκειµένου να είναι δυνατή 

η εκ νέου χρήση τους. Αυτό είναι δυνατόν να γίνεται για 2 ή 3 φορές ακόµη προκειµένου να µειωθεί 

το κόστος και το χαρτοκιβώτιο να παραµένει σε αρίστη κατάσταση µετά και την αποµάκρυνση των 

ταινιών ασφαλείας. Πρέπει να τηρείται µεγάλη προσοχή διότι αν παραµείνει ένα παλαιός γραµµωτός 

κώδικας στην ∆/νση ∆ιαβατηρίων θα υπάρξει πρόβληµα στην επεξεργασία. 

         5. Το νέο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης των αδειών οδήγησης δίνει τη δυνατότητα στις 

υπηρεσίες να παρακολουθούν την πορεία εκτύπωσης της άδειας οδήγησης. Ανάλογη δυνατότητα θα 

παρέχεται στους ενδιαφερόµενους πολίτες,  µέσω σχετικής διαδικτυακής υπηρεσίας που αναπτύσε-

ται στο ΥΜΕ. 

Επίσης στις πρθέσεις του ΥΜΕ είναι η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρµογής για αυτόµατη 

ενηµέρωση των πολιτών µέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο ή µε αποστολή e-mail στην ηλεκτρο-

νική τους διεύθυνση.  
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                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄  

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ 

 

        Η ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων παραλαµβάνει από τους µεταφορείς συσκευασίες χαρτοκιβωτίων 

που περιέχουν τις αιτήσεις για την εκτύπωση των αδειών οδήγησης. 

        Με την ανάγνωση των γραµµωτών κωδίκων (barcodes) των χαρτοκιβωτίων και επιβεβαίωση 

της αναµενόµενης ποσότητας των παραληφθεισών αιτήσεων ακολουθεί ψηφιακή επεξεργασία – σά-

ρωση (σκανάρισµα). 

       Στην περίπτωση που ανακύψει αναντιστοιχία των αναµενόµενων αιτήσεων µε αυτές που απε-

στάλησαν από τις ΝΥΜΕ, µεσολαβεί επικοινωνία – διαδικασία επιβεβαίωσής των. 

       Ακολουθεί η επεξεργασία-αποκοπή της φωτογραφίας και της υπογραφής του αιτούντα την ά-

δεια οδήγησης, οι  οποίες θα εκτυπωθούν στη εµπρόσθια όψη της. Στην περίπτωση που κατά την 

διαδικασία της επεξεργασίας-αποκοπής φωτογραφίας και υπογραφής προκύψει παρέκκλιση από τις 

τεχνικές προδιαγραφές, το αίτηµα δεν επεξεργάζεται αλλά αποστέλλεται επιστολή στην αρµόδια 

ΝΥΜΕ, στην οποία και εξηγούνται οι λόγοι απόρριψής του.  

       Μετά την επεξεργασία-αποκοπή της φωτογραφίας και της υπογραφής, η ∆ιεύθυνση ∆ιαβατη-

ρίων λαµβάνει ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τα δεδοµένα που πρό-

κειται να εκτυπωθούν στην άδεια οδήγησης. Ειδικότερα για κάθε αίτηση που βρίσκεται στο στάδιο 

αυτό αποστέλλεται από την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων ο αριθµός της (γραµµωτός κώδικας) και παρα-

λαµβάνονται τα απαιτούµενα στοιχεία µαζί µε την ψηφιακή υπογραφή τους, η  οποία δηµιουργείται 

από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών χρησιµοποιώντας ιδιωτικό κλειδί που έχει εκδώ-

σει αυτό. Ακολούθως η ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων πιστοποιεί τα δεδοµένα αυτά, χρησιµοποιώντας 

δηµόσιο κλειδί το οποίο έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και αντιστοι-

χεί στο ιδιωτικό κλειδί µε το οποίο έχουν υπογραφεί τα δεδοµένα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λαν-

θασµένης λήψης των δεδοµένων ή αποτυχίας πιστοποίησης της υπογραφής αυτών, η ∆ιεύθυνση 

∆ιαβατηρίων µπορεί να ζητήσει την αποστολή εκ νέου των δεδοµένων.  

Η επικοινωνία µεταξύ της ∆ιεύθυνσης ∆ιαβατηρίων και του Υπουργείου Μεταφορών και  

Επκοινωνιών υλοποιείται µε την χρήση πρωτοκόλλου ασφαλούς επικοινωνίας. Για την υλοποίηση 

αυτή το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει ηλεκτρονικό πιστοποιητικό για την ∆ιεύ-

θυνση ∆ιαβατηρίων, το οποίο παραδίδεται σε αυτήν µε ασφαλή µέσα. 

       Σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής – ανανέωσης του πιστοποιητικού ή του ιδιωτικού κλειδιού 

υπογραφής, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών οφείλει να ενηµερώσει την ∆ιεύθυνση 

∆ιαβατηρίων και να της παραδώσει το νέο πιστοποιητικό ή νέο δηµόσιο κλειδί αντίστοιχα. 

      Μετά την εκτύπωση της άδειας οδήγησης και τον σχετικό ποιοτικό έλεγχο, αυτή τίθεται σε επι-

στολικό φάκελο και επιστρέφεται στην ΝΥΜΕ που υποβλήθηκε το αίτηµα, προκειµένου να επιδοθεί 

στον ενδιαφερόµενο.  
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       Ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυµεταφοράς θα διέρχεται από την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων σε 

προκαθορισµένη, ώρα και θα συµπληρώνεται σχετική απόδειξη παραλαβής σε δύο αντίτυπα, από τα 

οποία το πρώτο θα παραδίδεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων, προκειµένου να συσχετισθεί µε το 

αντίγραφο της συνταχθείσας κατάστασης και το δεύτερο τοποθετείται σε ορισθείσα θέση του ειδι-

κού κουτιού, προκειµένου να αποτελέσει συνοδευτικό έγγραφό του.  

      Μετά την επεξεργασία της παρτίδας και την εκτύπωση των αδειών οδήγησης, η ∆ιεύθυνση 

∆ιαβατηρίων τοποθετεί αυτές στα χαρτοκιβώτια και αυτά µέσα στα ειδικά κιβώτια. Με την ολοκλή-

ρωση της διαδικασίας πακετοποίησης εκτυπώνεται µέσω του ολοκληρωµένου πληροφορικού συστή-

µατος κατάσταση, στην οποία αναφέρονται ο συνολικός αριθµός και οι συγκεκριµένες άδειες που 

περιλαµβάνονται στην αποστολή, η οποία εσωκλείεται στο ειδικό κιβώτιο. Ταυτόχρονα εκτυπώνεται 

ετικέτα µε τα στοιχεία του παραλήπτη (ΝΥΜΕ), η οποία τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση του 

ειδικού κιβωτίου. 

       Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας της αποστολής του συνόλου των κιβωτίων µε τις άδειες ο-

δήγησης εκτυπώνεται νέα συγκεντρωτική κατάσταση µε αναλυτικά στοιχεία της σχετικής αποστολής 

(συνολικός αριθµός κιβωτίων, στοιχεία παραληπτών, ηµεροµηνία και ώρα αποστολής). Παράλληλα η 

εταιρεία ταχυµεταφοράς εκδίδει για κάθε κιβώτιο που παραλαµβάνει σχετική απόδειξη. Η κατάστα-

ση και το σύνολο των αποδείξεων τηρείται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαβατηρίων. 

       Το ειδικό κιβώτιο κλειδώνεται µε το λουκέτο και φέρει επί της ειδικής υποδοχής ταινία ασφα-

λείας(tag), ο αριθµός της οποίας αναγράφεται επί συγκεκριµένου πεδίου στην απόδειξη παραλαβής 

(voucher) της εταιρείας ταχυµεταφοράς.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆΄ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 

Οι εµπλεκόµενες στην διαδικασία έκδοσης των ελληνικών αδειών οδήγησης Υπηρεσίες Μετα-

φορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. της χώρας (ΝΥΜΕ), εφοδιάζονται µε συγκεκριµένα έντυπα και 

λοιπά υλικά σήµανσης και συσκευασίας, τα οποία χρησιµοποιούνται, για την υποβολή αιτήσεων, κα-

θώς και την διαδικασία αποστολής των αιτήσεων στη ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων και επιστροφής των 

εκτυπωµένων αδειών οδήγησης, για επίδοση στους δικαιούχους. 

α) Έντυπα αιτήσεων εκτύπωσης αδειών οδήγησης. 

Όλες οι ΝΥΜΕ στις οποίες υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών οδήγησης, εί-

ναι εφοδιασµένες µε τo προβλεπόµενo έντυπo Αίτησης Εκτύπωσης άδειας οδήγησης. 

        Το έντυπο της Αίτησης Εκτύπωσης άδειας οδήγησης συµπληρώνεται µε κεφαλαίους χαρακτή-

ρες και στυλογράφο σφαιριδίου (τύπου µπικ), υποχρεωτικά µπλε χρώµατος µελάνης. Ειδικότερα για 

την συµπλήρωση του εντύπου στα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ ισχύουν τα εξής : 

        Το επώνυµο και το όνοµα, συµπληρώνονται όπως προκύπτουν από επίσηµα έγγραφα ελληνι-

κών αρχών, η δε µεταγραφή µε λατινικούς χαρακτήρες, γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα, σύµφωνα  
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µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 Ε2, χωρίς να απαιτείται αναγραφή τους από τον ενδιαφερόµενο. Τα ανω-

τέρω στοιχεία, αναγράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες από τον ενδιαφερόµενο κατά παρέκκλιση 

του προτύπου αυτού, ύστερα από αίτηµά του, µε βάση διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δηµό-

σιο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ηµεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, το οποίο υποχρεούται 

να επιδείξει, ενώ φωτοαντίγραφό του τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας που δέχθηκε τα δικαι-

ολογητικά.  

       Επισηµαίνεται η υποχρέωση των υπηρεσιών για την ενηµέρωση κάθε αιτούντα για δυνατότητα 

αναγραφής των σε λατινική γραφή, κατά παρέκκλιση του εν λόγω προτύπου, πλην όµως δεν δύνα-

ται να ζητήσει αναγραφή εντελώς διαφορετικού επωνύµου ή ονόµατος, έστω και εάν αυτό πε-

ριλαµβάνεται σε ξένο ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο. π.χ.  ∆εν επιτρέπεται η µεταγραφή του ελλη-

νικού επωνύµου ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ σε PANOS ή του επωνύµου ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ σε 

SALLOS ή τέλος του ονόµατος Σπυρίδων σε STEVEN κ.λπ., γιατί στις περιπτώσεις αυτές δεν 

πρόκειται για απλή µεταγραφή, αλλά για αλλαγή επωνύµου ή ονόµατος. Στις εν λόγω περιπτώσεις 

και εφ’ όσον το επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος, θα πρέπει να προηγηθεί διόρθωση των αναγραφόµενων 

στα ελληνικά δηµοτολόγια ατοµικών στοιχείων και να ακολουθήσει η υποβολή αιτήµατος έκδοσης, 

µε τα νέα στοιχεία ταυτότητας.  

       Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στο χώρο και τον τρόπο αποθήκευσης των εντύπων. 

Επιβάλλεται όπως χρησιµοποιούνται χώροι µη εκτεθειµένοι στην υγρασία, η οποία και θα οδηγούσε 

στη µη αναγνώρισή τους και επεξεργασία από το µηχανογραφικό σύστηµα της ∆/νσης ∆ιαβατηρίων. 

β) Ετικέτες γραµµωτών κωδίκων (barcodes). 

      Σε κάθε αίτηση, επικολλάται ειδική ετικέτα σήµανσης (barcode), η οποία θα είναι ο αύξων α-

ριθµός που θα προσδιορίζει µοναδικά το κάθε αίτηµα και θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατης ε-

πεξεργασίας του από το νέο σύστηµα εκτύπωσης αδειών οδήγησης. Οι ετικέτες αυτές είναι αυτο-

κόλλητες, προεκτυπωµένου γραµµωτού κώδικα και θα διατίθενται σε φύλλα τυποποιηµένης διάστα-

σης Α4 για κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών χωριστά. 

γ) Φύλλα αυτοκόλλητων γραµµωτών κωδίκων τυποποιηµένης διάστασης Α4. 

     Φύλλο 1. 

       Περιέχει ετικέτες για σήµανση των αιτήσεων εκτύπωσης των αδειών οδήγησης. 

     Φύλλο 2. 

       Περιέχει ετικέτες για σήµανση χαρτοκιβωτίων, τα οποία περιέχουν τις αιτήσεις. Κατά την πα-

ραλαβή της αίτησης εκτύπωσης άδειας οδήγησης, είναι απαραίτητο ο αρµόδιος υπάλληλος να εκτε-

λέσει τις διαδικασίες σήµανσης µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η ορθή επεξεργασία τους από 

το Ολοκληρωµένο Σύστηµα της ∆ιεύθυνσης ∆ιαβατηρίων. Τονίζεται ότι, εάν η αλληλουχία ενερ-

γειών δεν πραγµατοποιηθεί όπως προβλέπεται και περιγράφεται στην παρούσα, θα εµφανιστούν 

προβλήµατα στην επεξεργασία της συγκεκριµένης αίτησης. Καµία αίτηση δεν είναι δυνατόν να επε-

ξεργαστεί από την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων, εάν ανακύψει οποιαδήποτε αναντιστοιχία σήµανσης.  
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       Τα εν λόγω υλικά σήµανσης παράγονται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων και αποστέλλονται για 

χρήση σε όλες τις ΝΥΜΕ. 

 

δ) Επιστολικοί φάκελοι αδειών οδήγησης µεγέθους C6. 

       O φάκελος µεγέθους C6 χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση της εκτυπωθείσας άδειας οδήγη-

σης ή της επιστολής, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι απόρριψης του αιτήµατος εκτύπωσης.  

       Είναι τύπου «σακούλας», βάρους 80 γραµµαρίων, µεγέθους 11,5×16,5, χρώµατος κίτρινου και 

φέρει τυπωµένα τον τίτλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαβατηρίων, τον γραµµωτό κώδικα (barcode) που 

προσδιορίζει την αποδέκτρια Υπηρεσία, καθώς και τα  στοιχεία ταυτότητας του αιτήσαντος την ά-

δεια οδήγησης. 

      Με τα υλικά αυτά εφοδιάζεται µόνο η ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων. 

 

ε) Κουτιά συσκευασίας αιτήσεων εκτύπωσης αδειών οδήγησης (χαρτοκιβώτια). 

      Οι ΝΥΜΕ αποστέλλουν τις Αιτήσεις Εκτύπωσης αδειών οδήγησης στην ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρί-

ων µέσα στα ειδικά χαρτοκιβώτια,  χωρητικότητας µέγιστου αριθµού εκατό (100) αιτήσεων. 

      Η κατασκευή του εργονοµικά σχεδιασµένου χαρτοκιβωτίου είναι µε εκτύπωση σε χαρτόνι, καφέ 

χρώµατος, οι δε εσωτερικές διαστάσεις του είναι: Ύψος 5cm, Πλάτος 24cm, Βάθος 33cm.  

      Οι συσκευασίες πριν την αποστολή τους θα σηµαίνονται µε την κατάλληλη αυτοκόλλητη ετικέτα 

γραµµωτού κώδικα. Ο γραµµωτός κώδικας, αποτελεί µοναδικό αριθµό για το χαρτοκιβώτιο και το 

περιεχόµενό του και χαρακτηρίζεται ως αριθµός παρτίδας. Ο αριθµός παρτίδας και ο αριθµός αίτη-

σης αποτελούν µοναδικά στοιχεία - κλειδιά αναζήτησης στοιχείων µέσω του συστήµατος εκτύπωσης 

των αδειών οδήγησης. 

      Στην ετικέτα αποτυπώνονται ο κωδικός του σηµείου αποστολής και ο σειριακός αριθµός της 

παρτίδας. Κάτω από τον κωδικό του σηµείου αποστολής και της παρτίδας τυπώνεται σε αλφαβητική 

µορφή το σηµείο αποστολής. 

 

στ) Αυτοκόλλητες ταινίες  

       Οι ΝΥΜΕ είναι εφοδιασµένες µε αυτοκόλλητες ταινίες, για την ασφαλή σφράγιση των χαρτοκι-

βωτίων, εντός των οποίων θα τίθενται οι αιτήσεις-εκτύπωσης. Οι ταινίες αυτές αποστέλλονται στις 

ΝΥΜΕ από την ∆/νση ∆ιαβατηρίων.  

 

 

 

 



 - 13 - 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄  

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

 

       Η νέα άδεια οδήγησης εκτυπώνεται σε κάρτα µεγέθους µορφοτύπου ID1, κατασκευάζεται από 

πολυανθρακικό υλικό και είναι συµβατή µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα ISO/IEC10373 και ISO/IEC7810.  

To κυρίως σώµα της κάρτας δεν αντιδρά στο υπεριώδες φως.  

      Περιλαµβάνει σχέδιο ασφαλείας του φόντου το οποίο προορίζεται να ανθίσταται στην παραποί-

ηση µε σάρωση, εκτύπωση ή αντιγραφή και για το οπoίο χρησιµοποιείται η εκτύπωση µε ιριδισµό µε 

πολύχρωµες µελάνες ασφαλείας (ροζ και µπλέ χρώµα), περιέχει θετική και αρνητική εκτύπωση των 

συµπλέκτων κυµατοειδών γραµµών και περιλαµβάνει µικροσκοπική γραφή (microprinting).  

      Η εκτύπωση των στοιχείων γίνεται µε χάραξη µέσω λέιζερ.  

      Στο πεδίο της φωτογραφίας το σχέδιο ασφαλείας του φόντου και η φωτογραφία αλληλοκαλύ-

πτονται (φθίνον σχέδιο). 

      Επιπλεόν το έντυπο της άδειας οδήγησης ασφαλίζεται κατά της πλαστογράφησης εκτυπώνοντας 

εκτός από την εµφανή φωτογραφία του κατόχου, και «κρυφή», ορατή µόνο κάτω από την επίδραση 

του υπεριώδους φωτός. 

      Χρησιµοποιείται ειδική µεµβράνη ασφαλείας η οποία κατασκευάζεται αποκλειστικά για το έντυ-

πο της αδείας οδήγησης και δεν πωλείται στο εµπόριο. Η ειδική µεµβράνη περιλαµβάνει ολογραφή-

µατα (crystalgrams), ειδικά ολογραφήµατα µεταβλητής εικόνας, µικροεκτυπώσεις αόρατες δια του 

γυµνού οφθαλµού κ.λπ.  

      Στην εµπρόσθια όψη εκτυπώνονται οι λέξεις «Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ»,«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟ-

ΚΡΑΤΙΑ» και το διακριτικό σήµα της Ελλάδας «GR» τυπωµένο αρνητικά µέσα σε ένα µπλε παραλ-

ληλόγραµµο και περιβαλλόµενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια. 

      Επίσης στην ίδια όψη εκτυπώνεται παράσταση µε το αστέρι της Βεργίνας η οποία αλλάζει χρω-

µατισµό σε µπλέ και πράσινο χρώµα ανάλογα µε την οπτική γωνία παρατήρησης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 Κατόπιν των προαναφερθέντων και στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής για την εκτύ-

πωση της νέας, υψηλού βαθµού ασφάλειας άδειας οδήγησης, ορίζουµε τα ακόλουθα: 

          α) Οι ΝΥΜΕ παρακαλούνται όπως τηρήσουν και εφαρµόσουν πιστά την κείµενη νοµοθεσία, 

καθώς και τις οδηγίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα, αναφορικά µε τις άδειες οδήγησης.  

          β) Οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και οι Προϊστά-

µενοι των Υπηρεσιών εκδόσεων αδειών οδήγησης των Ν.Α. της χώρας, παρακαλούνται όπως προ-

βούν σε λεπτοµερή ανάπτυξη της παρούσας στο προσωπικό και ασκούν συνεχή και ουσιαστική κα-

θοδήγηση και έλεγχο για το αντικείµενο του θέµατος. Επίσης  οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν της συνεχούς – ουσιαστικής καθοδήγησης και ελέγχου του  
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προσωπικού που στελεχώνει τις υπηρεσίες έκδοσης των αδειών οδήγησης πρέπει να ενεργούν και 

συνεχείς – τακτικούς ελέγχους και να επιλαµβάνονται – επιλύουν τα ανακύπτοντα προβλήµατα ενη-

µερώνοντας σχετικά το ΥΜΕ και την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων. Τα ονόµατα των ορισθέντων υπαλ-

λήλων των υπηρεσιών εκδόσεων αδειών οδήγησης και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ως και µεταβο-

λές αυτών, γνωστοποιούνται άµεσα στη ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων.  

       γ) Η ∆ΟΠ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δηµιουργεί σε συνεργασία µε την  

∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων την µηχανογραφική εφαρµογή προκειµένου οι πολίτες να πληροφορούνται 

ανά πάσα στιγµή την µέσω της ιστοσελίδας του ΥΜΕ και να παρακολουθούν την εξέλιξη της πορείας 

συγκεκριµένου αιτήµατος έκδοσης άδειας οδήγησης. 

Παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της παρούσας.  

 
                                                      Η ΓΕΝΙΚΗ  ∆/ΝΤΡΙΑ 

 

 

                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΤΣΑΓΚΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια                                         Ακριβές αντίγραφο 

  1. Ν.Α. της χώρας 

    α) Γραφείο Νοµάρχη 

    β) ∆/νσεις, Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών              Ελένη Ζούγκου 

        και Επικοινωνιών  

  2. Υπουργείο Εσωτερικών 

 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 

 Κλάδος Ασφάλειας & Τάξης 

 ∆/νση ∆ιαβατηρίων  

 Χίου 8 

 161 21 Καισαριανή 

  3. Υπουργείο Εσωτερικών 

       Για τις Υπηρεσίες ΚΕΠ 

 

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση 

1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Μ.Ε. 

2. Υπουργείο Εσωτερικών 

(υπόψη κ. Υπουργού και κ. Υφυπουργού) 

   3. Υπουργείο Εσωτερικών 

       Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 

       (υπόψη Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας)    
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   4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

   5. Γενικό ∆/ντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

   6. Γενική ∆/ντρια Μεταφορών 

   7. ∆ΟΠ  

   8. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

   9. ΣΕΕΥΜΕ 

 10. Π.Ο.Ε.Ε.Ο.Α.Μ. 

      Θουκυδίδου 2-4 

      155 61 Χολαργός – Αθήνα 

 11. Ο.Ε.Υ.Ο.Α.Μ.Ε. 

      Θεσ/κης 9 

      211 00 Ναύπλιο 

 12. Σ.Ε.Ε.Ο.Α.∆.Α. 

      Μενελάου 157 

      131 22 Ίλιον Αττικής 

 13. Ένωση Εκπαιδευτών Οδηγών 

      Αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών Ελλάδας 

      Μακεδονίας 5, Καλλιθέα 

 

ΙΙΙ. Εσωτερική διανοµή 

      ∆ΟΑΠ-Τµήµα Β΄(2)  
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                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
    

Στο παρόν παράρτηµα περιλαµβάνονται ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΝΤΥΠΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΕΝΤΥΠΑ ως εξής :  

α) Πίνακας µε ηµεροµηνίες νέου εντύπου αδείας οδήγησης για άδειες που θα χορηγηθούν µέχρι  

    και τις 18-1-2013 

β) Πίνακας µε τον τρόπο εγγραφής των κωδικών επί της αδείας οδήγησης 

γ) Το έντυπο της αίτησης εκτύπωσης άδειας οδήγησης 

δ) Τρόπος µεταγραφής των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς σύµφωνα µε το 

    πρότυπο ΕΛΟΤ 743 Ε2 

ε) Φύλλο 1 (παραδείγµατα γραµµωτών κωδίκων για τις έντυπα αιτήσεων εκτύπωσης  

     αδειών οδήγησης) και  

    Φύλλο 2 ( παραδείγµατα γραµµωτών κωδίκων για τα χαρτοκιβώτια)  

στ) Κατάσταση της Υπηρεσίας Μεταφορών µε τις αιτήσεις που συνοδεύει το ειδικό κιβώτιο 

 ζ) Κατάσταση της ∆/νσης ∆ιαβατηρίων στην οποία αναφέρονται ο συνολικός αριθµός και οι 

    συγκεκριµένες άδειες που περιλαµβάνονται στην αποστολή και η οποία εσωκλείεται στο  

    ειδικό κιβώτιο 

 η) Απόσπασµα της κ.υ.α. οικ. 43206/6028/4-8-2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ  

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 18-1-2013 
 
∆ιαδικασία / Υπηρεσία Ηµερ/νία έκδοσης  

(θέση 4α) 
Ηµερ/νία λήξης 

(θέση 4β) 
Ηµερ/νία έκδοσης κατηγο-

ρίας (θέση 10) 
Ηµερ/νία λήξης κατηγορί-

ας (θέση 11) 
1. Χορήγηση (αρχική ή 
επέκταση) 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης της τελευταίας – 
χρονικά κατηγορίας 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα επιτυχούς 
εξέτασης (κατηγ. Β+Ε, Γ, ∆ 
κλπ) ή λιγότερο από τα πα-
ραπάνω για ιατρικούς λό-
γους 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης κάθε κατηγορίας 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα επιτυχούς 
εξέτασης ή λιγότερο από τα 
παραπάνω για ιατρικούς λό-
γους, για όλες τις κατηγορί-
ες  

2. Αντικατάσταση πα-
λαιού εντύπου 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης της τελευταίας κα-
τηγορίας που απέκτησε ή 
προηγούµενης ανανέωσης, 
κατά περίπτωση 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα επιτυχούς 
εξέτασης ή προηγούµενης 
ανανέωσης (κατηγ. Β+Ε, Γ, 
∆ κλπ) – ή ότι άλλο προβλέ-
πεται στην προηγούµενη 
άδεια 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης κάθε κατηγορίας 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα επιτυχούς 
εξέτασης ή προηγούµενης 
ανανέωσης, κατά περίπτωση 
-  ή ότι άλλο προβλέπεται 
στην προηγούµενη άδεια, 
για όλες τις κατηγορίες 

3. Μετατροπή ισχύου-
σας άδειας από Ε.Ε. – 
Ελβετία - ∆ιπλωµατικό 

Ηµεροµηνία χορήγησης ή 
τελευταίας ανανέωσης στην 
ξένη χώρα 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα έκδοσης της 
ξένης άδειας (κατηγ. Β+Ε, 
Γ, ∆ κλπ) 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης κάθε κατηγορίας 
(από τη ξένη άδεια) 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα έκδοσης της 
ξένης άδειας, για όλες τις 
κατηγορίες 
ή λιγότερο από τα παραπά-
νω αν προβλέπεται στη ξένη 
άδεια 

4. Μετατροπή ισχύου-
σας άδειας τρίτων χω-
ρών (ΕΣΣ∆, ΗΠΑ, Κα-
ναδάς κλπ) 

Ηµέρα κατάθεσης δικαιολο-
γητικών για µετατροπή 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα µετατροπής 
(κατηγ. Β+Ε, Γ, ∆ κλπ) ή 
λιγότερο από τα παραπάνω 
για ιατρικούς λόγους 

Ηµέρα επιτυχούς αρχικής 
χορήγησης κάθε κατηγορίας 
(από τη ξένη άδεια) 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα µετατροπής, 
ή λιγότερο από τα παραπά-
νω για ιατρικούς λόγους, για 
όλες τις κατηγορίες 
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5. Ανανέωση Ηµέρα κατάθεσης δικαιολο-

γητικών για ανανέωση  
5 έτη (κατηγ. Β+Ε, Γ, ∆ 
κλπ) ή 3 έτη για άνω των 65 
ετών ή λιγότερο από τα πα-
ραπάνω για ιατρικούς λό-
γους, από την ηµέρα κατά-
θεσης δικαιολογητικών για 
ανανέωση, ανεξαρτήτως αν 
η προηγούµενη άδεια έχει 
λήξει ή όχι 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης κάθε κατηγορίας 
(ανεξαρτήτως αν είναι ελλη-
νική ή Ε.Ε.) 

5 έτη (κατηγ. Β+Ε, Γ, ∆ 
κλπ) ή 3 έτη για άνω των 65 
ετών ή λιγότερο από τα πα-
ραπάνω για ιατρικούς λό-
γους, από την ηµέρα κατά-
θεσης δικαιολογητικών για 
ανανέωση, για όλες τις κα-
τηγορίες 

6. Αντίγραφο Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης της τελευταίας κα-
τηγορίας που απέκτησε ή 
προηγούµενης ανανέωσης, 
κατά περίπτωση 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα επιτυχούς 
εξέτασης ή προηγούµενης 
ανανέωσης (κατηγ. Β+Ε, Γ, 
∆ κλπ) -  ή ότι άλλο προ-
βλέπεται στην προηγούµενη 
άδεια 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης κάθε κατηγορίας 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα επιτυχούς 
εξέτασης ή προηγούµενης 
ανανέωσης (κατηγ. Β+Ε, Γ, 
∆ κλπ), -  ή ότι άλλο προ-
βλέπεται στην προηγούµενη 
άδεια, για όλες τις κατηγορί-
ες 

7. ∆ιόρθωση στοιχείων Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης της τελευταίας κα-
τηγορίας που απέκτησε ή 
προηγούµενης ανανέωσης, 
κατά περίπτωση 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα επιτυχούς 
εξέτασης ή προηγούµενης 
ανανέωσης (κατηγ. Β+Ε, Γ, 
∆ κλπ) -  ή ότι άλλο προ-
βλέπεται στην προηγούµενη 
άδεια 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης κάθε κατηγορίας 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
από την ηµέρα επιτυχούς 
εξέτασης ή προηγούµενης 
ανανέωσης (κατηγ. Β+Ε, Γ, 
∆ κλπ), -  ή ότι άλλο προ-
βλέπεται στην προηγούµενη 
άδεια, για όλες τις κατηγορί-
ες 

8. Περιορισµός κατηγο-
ριών ισχύουσας άδειας - 
οικειοθελώς 

Ηµέρα κατάθεσης δικαιολο-
γητικών για περιορισµό 

65ο έτος της ηλικίας ή 3 έτη 
για άνω των 65 ετών  

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης κάθε κατηγορίας 
που εξακολουθεί να κατέχει  

65ο έτος της ηλικίας ή 3 έτη 
για άνω των 65 ετών  
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9. Περιορισµός κατηγο-
ριών ισχύουσας άδειας – 
για λόγους υγείας (Πρω-
τοβάθµια εξέταση ή ∆Ι-
Ε) 

Ηµέρα κατάθεσης δικαιολο-
γητικών για περιορισµό 

65ο έτος της ηλικίας ή 3 έτη 
για άνω των 65 ετών ή λιγό-
τερο από τα παραπάνω για 
ιατρικούς λόγους, από την 
ηµέρα κατάθεσης δικαιολο-
γητικών για περιορισµό 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης κάθε κατηγορίας 
που εξακολουθεί να κατέχει 

65ο έτος της ηλικίας ή 3 έτη 
για άνω των 65 ετών ή λιγό-
τερο από τα παραπάνω για 
ιατρικούς λόγους, από την 
ηµέρα κατάθεσης δικαιολο-
γητικών για περιορισµό 

10. Περιορισµός επαγ-
γελµατικής δραστηριό-
τητας λόγω συνταξιοδό-
τησης γήρατος (κατα-
χώριση κωδικού 120 στη 
θέση 12)3 

Ηµέρα προηγούµενης ανα-
νέωσης 

5 έτη (κατηγ. Β+Ε, Γ, ∆ 
κλπ) ή 3 έτη για άνω των 65 
ετών -  ή ότι άλλο προβλέ-
πεται στην προηγούµενη 
άδεια, από την ηµέρα προη-
γούµενης ανανέωσης 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης κάθε κατηγορίας 

5 έτη (κατηγ. Β+Ε, Γ, ∆ 
κλπ) ή 3 έτη για άνω των 65 
ετών -  ή ότι άλλο προβλέ-
πεται στην προηγούµενη 
άδεια, από την ηµέρα προη-
γούµενης ανανέωσης 

11. Περιορισµός επαγ-
γελµατικής δραστηριό-
τητας λόγω συνταξιοδό-
τησης για λόγους υγείας 
(καταχώριση κωδικού 
120 στη θέση 12) 

Ηµέρα κατάθεσης δικαιολο-
γητικών για περιορισµό 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
(κατηγ. Β+Ε, Γ, ∆ κλπ) ή 3 
έτη αν είναι άνω των 65 ε-
τών, ή λιγότερο από τα πα-
ραπάνω για ιατρικούς λό-
γους, από την ηµέρα κατά-
θεσης δικαιολογητικών για 
περιορισµό 

Ηµέρα επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης κάθε κατηγορίας 

65ο έτος της ηλικίας ή 5 έτη 
(κατηγ. Β+Ε, Γ, ∆ κλπ) ή 3 
έτη αν είναι άνω των 65 ε-
τών, ή λιγότερο από τα πα-
ραπάνω για ιατρικούς λό-
γους, από την ηµέρα κατά-
θεσης δικαιολογητικών για 
περιορισµό, για όλες τις κα-
τηγορίες 

 

                                                 
3 Αν η άδεια οδήγησης έχει λήξει, τότε εφαρµόζεται η διαδικασία 5 – Ανανέωση, µε ταυτόχρονη καταχώριση του κωδικού 120 
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           ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

 
Σύνταξη κωδικών για τις άδειες οδήγησης  
Για την ορθή απεικόνιση των κωδικών πάνω στην άδεια οδήγησης δηµιουργήθηκε η παρακάτω σύνταξη: 

. (τελεία) ∆ιαχωρισµός µεταξύ κύριων και βοηθητικών κωδικών 

,  (κόµµα) ∆ιαχωρισµός µεταξύ διαφορετικών κωδικών 

+ (συν) Συνδιασµός των σχετικών κωδικών 

/  (πλαγία) Επιλογή µεταξύ δύο κωδικών (ή οµάδων κωδικών) 

( )  (σε παρένθεση)  Οµαδοποίηση (ή κατηγοριοποίηση) δύο ή περισσοτέρων σχετικών κωδικών 

 
 
Η αυστηρή χρήση της σύνταξης είναι ουσιαστική για την ηλεκτρονική αποθήκευση και / ή για διεθνή  
ανταλλαγή δεδοµένων αδειών οδήγησης.  
 
Παραδείγµατα:  

10,20,25 Τροποποιηµένη µετάδοση της κίνησης, τροποποιηµένα συ-
στήµατα πέδησης, τροποποιηµένα συστήµατα επιτάχυνσης  

  

10.02,20.06 Αυτόµατη µετάδοση κίνησης, χειροκίνητη πέδηση (προσαρ-
µοσµένη) - χειρόφρενο 

  

20.06+90.04 Χειροκίνητη πέδηση (προσαρµοσµένη), εγκατεστηµένη για 
να χρησιµοποιείται µε το δεξί χέρι 
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25.04+90.04 Χειροκίνητος επιταχυντής, εγκατεστηµένος για να χρησιµο-
ποιείται µε το δεξί χέρι 

  

(40.01/40.11+90.03) Τυποποιηµένο υποβοηθούµενο σύστηµα κατεύθυνσης, ή ένα 
χερούλι πάνω στο τιµόνι εγκατεστηµένο για να χρησιµο-
ποιείται µε το αριστερό χέρι. 

  

10.02,20.06+90.04,25.04+90.04,30.05,(40.01/40.11+90.03) Συνδιασµός κάποιων από τα προαναφερθέντα παραδείγµατα. 

  

50.12345678 Ισχύει αποκλειστικά για ειδικό όχηµα µε  αριθµό πλαισίου 
123456789.  Ο αριθµός πλαισίου (Αναγνωριστικός αριθµός 
Οχήµατος ) καθορίζεται στο ISO 3779 «οδικά οχήµατα - Α-
ριθµός πλαισίου - Περιεχόµενα και δοµή». Ένας πλήρες α-
ριθµός πλαισίου έχει 17 χαρακτήρες. Για τη χρήση του κω-
δικού 50 συνιστάται να χρησιµοποιούνται µόνο οι τελευταίοι 
8 χαρακτήρες του αριθµού πλαισίου που χρησιµοποιούνται 
για την ταυτότητα ενός ειδικού οχήµατος ( Τµήµα Αναγνώ-
ρισης Οχηµάτων). Στον αριθµό πλαισίου δεν επιτρέπονται 
σύµβολα (σηµεία στίξης) και κενά (διαστήµατα). 

  

51.aabbcc Ισχύει αποκλειστικά για ένα ειδικό όχηµα µε αριθµό κυκλο-
φορίας οχήµατος aabbcc. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο πλή-
ρης αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος.  

 
 



 

 

      Χρήση των κωδικών για άδειες οδήγησης κατηγοριών Α, Β, Γ και ∆. 
∆εν είναι όλοι οι βοηθητικοί κωδικοί εφαρµόσιµοι για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης. Ο παρακάτω   
πίνακας δίνει µια γενική εικόνα της χρήσης των κωδικών   στις άδειες οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, Γ 
και ∆. 

Κώδικας Περιγραφή του κωδικού A B Γ ∆ 

10.01 Χειροκίνητη µετάδοση κίνησης  X X X X 

10.02 Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων X X X X 

10.03 Ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων X X X X 

10.04 Προσαρµοσµένος µοχλός αλλαγής ταχυτήτων X X X X 

10.05 Χωρίς βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων - - X - 

15.01 Προσαρµοσµένος ποδοµοχλός συµπλέκτη - X X X 

15.02 Χειροκίνητος συµπλέκτης  X X X X 

15.03 Αυτόµατος συµπλέκτης  X X X X 

15.04 Εµπρόσθιο/ πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου συµπλέκτη/αποσπασµένο ποδό-
πληκτρο συµπλέκτη. 

- X X X 

20.01 Τροποποιηµένο ποδόπληκτρο  πέδησης  - X X X 

20.02  Πεπλατυσµένο ποδόπληκτρο  πέδησης  - X X X 

20.03 Ποδοµοχλός πέδησης κατάλληλος για χρήση µε το αριστερό πόδι - X X X 

20.04 Ποδοµοχλός πέδησης  µε υποδοχή υποδήµατος. - X - - 

20.05 Ποδόπληκτρο πέδησης µεταβλητής κλίσης. - X - - 

20.06 Χειροκίνητη (προσαρµοσµένη) πέδηση πορείας. - X - - 

20.07 Μέγιστη χρήση ενισχυµένης πέδησης πορείας. - X X X 

20.08 Μέγιστη χρήση πέδησης έκτακτης ανάγκης ενσωµατωµένη στην πέδηση πορείας. - X X X 

20.09 Προσαρµοσµένη πέδηση στάθµευσης - X X X 

20.10 Ηλεκτρική Πέδηση στάθµευσης   - X X X 

20.11 (Προσαρµοσµένη)  ποδοκίνητη πέδηση στάθµευσης. - X X X 

20.12 Εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου πέδησης/αποσπασµένο ποδόπλη-
κτρο πέδησης. 

- X X X 

20.13 Χειρισµός πέδησης µε το γόνατο - X - - 

20.14 Ηλεκτρική πέδηση πορείας - X X X 

25.01 Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή  - X X X 

25.02 Ποδόπληκτρο επιταχυντή µε αποτύπωµα υποδήµατος. - X X X 

25.03 Ποδοµοχλός επιταχυντή µεταβλητής κλίσης. - X - - 

25.04 Χειροκίνητος επιταχυντής  - X - - 

25.05 Επιταχυντής στο γόνατο. - X - - 

25.06 Επιταχυντής µε σερβοµηχανισµό ( ηλεκτρονικός, πνευµατικός ). X X X X 
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25.07 Ποδόπληκτρο επιταχυντή στα αριστερά του πεντάλ πέδησης. - X X X 

25.08 Ποδόπληκτρο επιταχυντή στα αριστερά. - X X X 

25.09 Εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή/ αποσπασµένο ποδό-
πληκτρο επιταχυντή. 

- X X X 

30.01 Παράλληλα ποδόπληκτρα. - X X X 

30.02 Ποδόπληκτρα στο (ή σχεδόν ) ίδιο ύψος. - X X X 

30.03 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µεταβλητής κλίσης. - X - - 

30.04 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µεταβλητής κλίσης και νάρθηκα.  - X - - 

30.05 Πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή και πέδησης/αποσπασµένο ποδό-
πληκτρο επιταχυντή και πέδησης. 

- X - - 

30.06 Ανυψούµενο δάπεδο. - X X X 

30.07 ∆ιαχωριστικό στη πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης. - X X X 

30.08 ∆ιαχωριστικό για νάρθηκα στη πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης. - X X X 

30.09 ∆ιαχωριστικό µπροστά από τα ποδόπληκτρα  επιταχυντή και τα ποδόπληκτρα πέδη-
σης. 

- X - - 

30.10 Υποστήριγµα πτέρνας / κνήµης. X X - - 

30.11 Ηλεκτρικός Επιταχυντής και ηλεκτρική  πέδηση - X - - 

35.01 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς αρνητική επίδραση στην οδήγηση και στον χει-
ρισµό. 

X X X X 

35.02 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς να αφήνεις το τιµόνι και τα εξαρτήµατα ( πλή-
κτρο, περόνη κ.λπ.) 

-  X X X 

35.03 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς να αφήνεις το τιµόνι και τα εξαρτήµατα ( πλή-
κτρο, περόνη κ.λπ.) µε το αριστερό χέρι. 

-  X X X 

35.04 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς να αφήνεις το τιµόνι και τα εξαρτήµατα ( πλή-
κτρο, περόνη κ.λπ.) µε το δεξί χέρι. 

-  X X X 

35.05 Χειριστήρια  που λειτουργούν χωρίς να αφήνεις το τιµόνι και τα εξαρτήµατα ( πλή-
κτρο, περόνη κ.λπ.) και των συνδυασµένων µηχανισµών πέδησης και επιταχυντή. 

- X X X 

40.01 Τυποποιηµένο υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης.. - X X X 

40.02 Ενισχυµένο υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης.. - X - - 

40.03 Σύστηµα διεύθυνσης µε εφεδρικό σύστηµα. - X - - 

40.04 Μεταβαλλόµενη (δηλαδή να επιµηκύνεται) κολώνα τιµονιού. - X - - 

40.05 Προσασρµοσµένο  τιµόνι  (φαρδύτερη και/ η λεπτότερη διατοµή τιµονιού, µειωµένη  
διάµετρος τιµονιού κ.λπ.) 

-  X - - 

40.06 Τιµόνι µεταβλητής κλίσης. - X - - 

40.07 Κατακόρυφο τιµόνι. - X - - 

40.08 Οριζόντιο τιµόνι. - X - - 

40.09 Οδήγηση µε το πόδι. - X - - 

40.10 Εναλλακτικό προσαρµοσµένο τιµόνι (χειριστήριο χειρός κ.λπ.). - X - - 
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40.11 Κουµπί στο τιµόνι. - X - - 

40.12 Νάρθηκας χειρός στο τιµόνι. - X - - 

40.13 Με τενόθεση νάρθηκα. - X - - 

42.01 Εξωτερικός (αριστερός ή ) δεξιός-πλαϊνός µπροστινός καθρέπτης. - X - - 

42.02 Εξωτερικός  καθρέπτης στο φτερό του αµαξώµατος. - X - - 

42.03 Πρόσθετος εσωτερικός καθρέπτης για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας. - X - - 

42.04 Πανοραµικός εσωτερικός µπροστινός καθρέπτης. - X - - 

42.05 Κάτοπτρο νεκρού σηµείου. X X - - 

42.06 Ηλεκτρικά εξωτερικά κάτοπτρα . - X - - 

43.01 Κάθισµα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει τη καλή ορατότητα και σε σωστή απόσταση 
από το τιµόνι και το ποδόπληκτρο. 

-  X X X 

43.02 Κάθισµα οδηγού προσαρµοσµένο στη σωµατική διαµόρφωση του οδηγού. - X X X 

43.03 Κάθισµα  οδηγού  µε πλάγιο υποστήριγµα για περισσότερη ευστάθεια. - X X X 

43.04 Κάθισµα οδηγού µε βραχίονες. - X X X 

43.05 Επιµήκυνση της µετατόπισης του καθίσµατος  του οδηγού. - X X X 

43.06 Προσαρµογή της ζώνης ασφαλείας. - X X X 

43.07 Ζώνη ασφαλείας τύπου σαγής (4 σηµείων ) - X - - 

44.01 Με µια πέδη µόνο. X - - - 

44.02 (Προσαρµοσµένη) χειροκίνητη πέδη (εµπρόσθιος τροχός) X - - - 

44.03 (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδη (πίσω τροχός ). X - - - 

44.04 (Προσαρµοσµένος) χειρισµός επιταχυντή. X - - - 

44.05 (Προσαρµοσµένη) χειροκίνητη µετάδοση κίνησης και χειροκίνητος συµπλέκτης. X - - - 

44.06 (Προσαρµοσµένα ) κάτοπτρα οδήγησης. X - - - 

44.07 (Προσαρµοσµένα) χειριστήρια ( δείκτες κατεύθυνσης, λυχνία πέδησης). X - - - 

44.08 Ύψος καθίσµατος που επιτρέπει στον οδηγό, στη στάση καθηµένου, να έχει ταυτό-
χρονα και τα δύο πόδια επί του οδοστρώµατος. 

X - - - 

45 Μοτοσικλέτα µε κάνιστρο µόνο.  X - - - 

50 Ισχύει για ειδικό όχηµα/αριθµός πλαισίου (αναγνωριστικός αριθµός του οχήµατος, 
VIN). 

X X - - 

51 Ισχύει για ειδικό όχηµα/ πινακίδα κυκλοφορίας (αριθµός ταξινόµησης του οχήµατος, 
VRN) 

X X - - 
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                        ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ -ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
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      ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΣΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 

                          ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 743 Ε2 
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                                            ΦΥΛΛΟ  1 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 

                                               

                                            

Α) Για την αίτηση-εκτύπωσης 
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                                             ΦΥΛΛΟ 2 

 

Β) Για το χαρτοκιβώτιο 
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                                  Κατάσταση αλφαβητική που εκδίδει η ΝΥΜΕ 
 

 

 

 

 

 
Κατάσταση αλφαβητική που εκδίδει η ∆/νση ∆ιαβατηρίων 

 

 

 


