ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΔΑ: ΩΞ54465ΧΘΞ-ΚΦΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παπάγου, 23 Δεκεμβρίου 2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.
Βαθμ. προτ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δ30/Α3/372916
Εξ. επείγον
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

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

Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

Θέμα

: Διευκρίνιση αναφορικά με τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της διαδικασίας
ανανέωσης άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE

Σχετ.

: α. Το π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την
οδηγία 2003/59/ΕK…»
β. Η κ.υ.α Δ30/A3/351841/2021 (Β’ 5703) με την οποία επικαιροποιήθηκε το
Παράρτημα ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ…»
γ. Η υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση
υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»
δ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/356623/10-12-2021 Διαπιστωτική Πράξη (ΑΔΑ:
6Ε4Ω465ΧΘΞ-ΞΡΛ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Θέση σε
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της
διαδικασίας ανανέωσης των αδειών οδήγησης»

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της β’ σχετικής αποφάσεως και ενόψει της επικείμενης
αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) της δ’ σχετικής Πράξης, ώστε να
υποστηρίζει πλήρως και τη διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D ή DE κατόχου που επιθυμεί ταυτόχρονη ανανέωση του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) (ή αρχική χορήγηση με παρακολούθηση προγράμματος
περιοδικής κατάρτισης στην περίπτωση κατόχου άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D1E, D ή
DE χορηγηθείσας μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2008/κατηγορίας C1, C1E, C ή CE
χορηγηθείσας μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009) ή υπαγόμενου στις εξαιρέσεις των παρ. 3,
4 και 5 του άρθρου 3 του α’ σχετικού διατάγματος, εφαρμόζονται, λαμβανομένων υπόψη και
των οριζομένων στην παρ. 13 του άρθρου 1 της γ’ σχετικής αποφάσεως, τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης μίας
τουλάχιστον από τις ως άνω κατηγορίες, η αίτηση, μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, τίθεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών και
Επικοινωνιών σε εκκρεμότητα, και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την αναγκαιότητα
αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
� της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης της περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., η οποία
αποστέλλεται αφού πρώτα βεβαιωθεί ψηφιακά μέσω της διαδικασίας «Ψηφιακή
βεβαίωση εγγράφου» της ενότητας «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» του govgr.
ή
� της υπεύθυνης δήλωσης περί υπαγωγής στις εξαιρέσεις των παρ. 3, 4 και 5 του
άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας), η οποία
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εκδίδεται μέσω της διαδικασίας «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» της ενότητας
«Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» του govgr.
Μετά την αποστολή του ανωτέρω δικαιολογητικού, συνεχίζεται ο έλεγχος του φακέλου
και οι λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την περάτωση της διαδικασίας (έκδοση νέου
εντύπου).
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
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Παράρτημα
Περιεχόμενο συμπληρωματικής υπεύθυνης δήλωσης περί εξαίρεσης από την
υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι.
«Δεν επιθυμώ ως οδηγός κατηγορίας C1, C1Ε, C, CE, D1, D1E, D, DE (διαγράφεται ό,τι δεν
ισχύει) να αποκτήσω/ανανεώσω (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), διότι υπάγομαι στην εξαίρεση της ……………….…..
[συμπληρώνεται η σχετική διάταξη (περίπτωση της παρ. 3 ή παρ. 4 ή παρ. 5)] του άρθρου 3
του π.δ. 74/2008 (Α’ 112) και συγκεκριμένα ως οδηγός …………………… (συμπληρώνεται
συγκεκριμένα ο λόγος εξαίρεσης ως αυτός ορίζεται στη σχετική διάταξη).».
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Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αποδέκτες για κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
▪ Γραφείο Υπουργού
minister@mindigital.gr
▪ Γραφείο Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
deputyministersecretary@mindigital.gr
▪ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
gen-gramm@gsis.gr
▪ Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης
dolkep@mindigital.gr, k.kaparos@mindigital.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
▪ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
▫ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
▫ Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
▪ Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
▪ Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)
▪ Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
❖ Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
❖ 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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