
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

       
   

 Στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης 
των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της παρατεταμένης 
επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
  
1. Παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες η ισχύς των: 

a. Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με 
ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως 
και την 28η Φεβρουαρίου 2021, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της 
ελληνικής επικράτειας. 

b. Αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την 
παράτασή τους με τις διατάξεις του α’ σχετικού Κανονισμού, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στη ζ’ σχετική εγκύκλιο, βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού 
διαστήματος, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής 
επικράτειας. 

c. Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με ημερομηνία λήξης 
εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,   01 Φεβρουαρίου 2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. προτ. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Δ30/Α3/25406 Εξ. επείγον 
ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ 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 : 213 130 8487, 210 650 8487   
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr    
 
Θέμα : Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή 

υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων 
αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID - 19  

Σχετ. : α. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω 
της επιδημικής έκρηξης του COVID-19… 
β. Το π.δ. 51/2012 (Α’ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2006/126/ΕΚ…» 
γ.  Το π.δ. 74/2008 (Α΄112)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 
2003/59/ΕK…» 
δ. Η κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 (Β’ 341/29-01-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας…» 
ε. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α. 9Ε50465ΧΘΞ-
Π2Ψ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως έχει τροποποιηθεί με τις με 
αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/113159/30-11-2020 (Α.Δ.Α. 6Χ2Ι465ΧΘΞ-ΔΗ0),  
Δ30/Α3/129703/15-12-2020 (ΑΔΑ: Ω7Ρ4465ΧΘΞ-8ΔΣ) και Δ30/Α3/2166/07-01-
2021 (ΑΔΑ:  ΩΝ0Δ465ΧΘΞ-ΩΛ4) εγκυκλίους του ιδίου 
στ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 51281/6094/27-08-2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α. 
ΨΗΥΝ465ΧΘΞ-6ΣΓ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
ζ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/27145/2997/02-06-2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α. ΩΩ7Υ465ΧΘΞ-
Ι0Χ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
η. Η με αριθμό πρωτ. Α3/οικ. 59480/7072/25-07-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α. 
ΨΝ9Ρ465ΧΘΞ-2Ξ2) του Υπουργού  Υποδομών και Μεταφορών   
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d. Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ημερομηνία λήξης (3ετίας) εντός του ως άνω 
χρονικού διαστήματος και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, 
μετά την παράτασή τους με τις η’, ζ’, και στ’ σχετικές εγκυκλίους, βρίσκεται εντός του 
ίδιου χρονικού διαστήματος. 
 

2. Παρέχεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις, η δυνατότητα υποβολής αίτησης για ανανέωση 
άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. σε ημερομηνία προγενέστερη της λήξης της 4μηνης παράτασης 
της παρούσας: 

a. Περίπτωση επείγουσας ανάγκης μετάβασης στο εξωτερικό, η οποία θα δηλώνεται από 
τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. 

b. Περίπτωση συμμετοχής σε προκήρυξη/διαγωνισμό, η οποία θα δηλώνεται από τον 
ενδιαφερόμενο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. 

Εξυπακούεται ότι η υποβολή αίτησης για ανανέωση Π.Ε.Ι. στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι 
δυνατή μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 74/2008 και της υ.α. 30063/4796/2013 (Β’ 2643). Ως 
έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. εξακολουθεί να τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς 
παρακολούθησης του προγράμματος. 
 

3. Ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν την 6η Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης 
της ε’ σχετικής εγκυκλίου), των οποίων, η κατά τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής (6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης), βρίσκεται εντός του ως άνω 
χρονικού διαστήματος, γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το πέρας της ανωτέρω καταληκτικής 
ημερομηνίας.  
 

4. Ισχύουν και εφαρμόζονται τα γενικά και ειδικά μέτρα και κανόνες προστασίας που 
λαμβάνονται από την Πολιτεία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης 
των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19.  
 

5. Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την αρωγή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο για την εφαρμογή 
των διαλαμβανομένων στην παρούσα. 

 
6. Από εκδόσεως της παρούσας, καταργείται η ε’ σχετική εγκύκλιος.  

 
 
 

Ο Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννης Κεφαλογιάννης 

 
 
 
Πίνακας αποδεκτών 
 
Αποδέκτες για ενέργεια 
 
 Περιφέρειες της χώρας 

Δ/νσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
(με παράκληση για την ενημέρωση των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους) 

 
 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Γενική Δ/νση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 
Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών 
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr) 
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας) 
 

 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) 
(για την ενδεχόμενη προσαρμογή του Μηχανογραφικού Συστήματος των αδειών οδήγησης) 
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Αποδέκτες για κοινοποίηση 
 
 Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Δ/νση 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 
 Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας (contact@yna.gov.gr) 

(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της) 
  
 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού  

▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού  
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών 

▪ Πρ/μενος Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας 
  ▪ Γραφείο Τύπου  

 
 Εθνική Αρχή Διαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr) 

 
 Περιφέρειες της χώρας 

▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 
▪ Πρ/μενοι Γενικών Δ/νσεων 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)  

 
 

mailto:trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
mailto:trafficpolice.div@astynomia.gr
mailto:contact@yna.gov.gr
mailto:seeyme@yme.gov.gr
mailto:info@eaee.gr
mailto:omospondia2012@gmail.com
mailto:o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
mailto:info@driving.org.gr
ΑΔΑ: 92Α3465ΧΘΞ-Η2Ω


		2021-02-01T14:39:39+0200


		2021-02-01T14:44:43+0200
	Athens




