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Αρ. Πρωτ.: Α7/1125          Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018 

 

Προς:  

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

- Υπουργό, κ. Χρήστο Σπίρτζη 

- Γενικό Γραμματέα, κ. Αθανάσιο Βούρδα 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΟΣΑ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 4658/2018» 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα 

πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στην διαδικασία ανανέωσης 

αδειών οδήγησης μετά την δημοσίευση του υπ’αριθμόν 4658/2018 νόμου (ΦΕΚ 

178/Α/11-10-2018).  

 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 60 αυτού το οποίο ρυθμίζει θέματα αδειών οδήγησης, 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 το εξής "Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας 

οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης 

της..." Πρόκειται για αλλαγή της προηγούμενης διαδικασίας, σύμφωνα με την 

οποία οι επαγγελματικές άδειες μπορούσαν να ανανεωθούν ακόμα και μετά την 

ημερομηνία λήξης τους. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι πως η αλλαγή αυτή 

έγινε χωρίς καμία έγκαιρη ενημέρωση ή χωρίς να δοθεί ένα εύλογο χρονικό 

μεταβατικό διάστημα προκειμένου να ενημερωθούν και να συμμορφωθούν οι 

επαγγελματίες οδηγοί με τις νέες διατάξεις. 

mailto:info@ofae.gr
http://www.ofae.gr/


ΟΦΑΕ – Πατησίων 351, 111 44, Αθήνα, Τ.:210 2019760, Φαξ: 210 2284368 
info@ofae.gr – www.ofae.gr 

Από τις 11/10/2018 μέχρι και σήμερα προσέρχονται στις κατά τόπους 

διευθύνσεις συγκοινωνιών δεκάδες ανυποψίαστοι επαγγελματίες οδηγοί 

προκειμένου να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης αδειών οδήγησης ακόμα και 

εάν αυτές έχουν ήδη λήξει, σύμφωνα με τα όσα όριζε η εδώ και πολλά έτη 

γνωστή σε όλους διαδικασία. Όλες αυτές οι αιτήσεις δεν μπορούν να 

διεκπεραιωθούν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ενώ όλοι αυτοί οι οδηγοί δεν 

μπορούν να εργαστούν και επομένως να βιοποριστούν! 

 

Παρακαλούμε πολύ όπως προβείτε σε άμεσες ενέργειες προκειμένου να 

δοθούν επισήμως οι απαραίτητες διευκρινήσεις στις αρμόδιες αρχές 

ανανέωσης αδειών οδήγησης και να μπορέσουν να διεκπεραιωθούν οι δεκάδες 

αιτήσεις ανανέωσης επαγγελματικών αδειών οδήγησης και να επιστρέψουν οι 

επαγγελματίες στην δραστηριότητά τους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

δρομολογηθεί από πλευράς σας και η οριστική τροποποίηση του 

συγκεκριμένου άρθρου και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα αυτό. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση του επείγοντως θέματος 

που έχει προκύψει. 

Μετά τιμής, 

         Για την ΟΦΑΕ 

      Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας 
 

               
Απόστολος Κενανίδης                          Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης 

 

Κοινοποίηση: 

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

1. Γενικό Δ/ντη Μεταφορών, κ. Ανδρέα Πολλάκι 
2. Δ/ντη Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, κ. Παρίση 
3. Δ/ντρια Εμπορευματικών Μεταφορών, κα Εριφύλλη Σαββίδου 

a. Προϊσταμένη Δ/νσης, κα Ασπασία Γκουρβέλου 
4. Δ/ντη Επιβατικών Μεταφορών, κ. Γεώργιο Πατσιαβό 
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