
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π.      Μελίσσια: 27/08/2014 

          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 2/9/2014 ΤΑ ΚΕΠ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2254/Β/19.8.2014 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ : 
 Α. Α∆ΕΙΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

1. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α. 
2. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β. 
3. Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96. 
4. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ. 
5. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D µε ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.). 
6. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1E, CE, D1E, DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών µε ή χωρίς 
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.). 
7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιµόρφωσης. 
8. Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας). 
9. Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος µέλος της Ε.Ε. µε ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας. 
10. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη ελληνική. 
11. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας άδεια οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και 
δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς. 
12. Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης 
13. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης. 



14. Περιορισµός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. 
15. Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. 
Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
1. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου. 
2. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων. 
3. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτου. 
4. Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής. 
5. Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου. 
Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.) 
1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου Μ.Β. µέχρι 4.000 χιλ/µα. 
2. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθ-µου επιβατικού αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.). 
3. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενά-ριθµου επιβατικού αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω κληρονοµιάς. 
4. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) στο όνοµα κληρονόµων. 
5. Μεταβίβαση φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) µέχρι 4 τόνων. 
6. Επικύρωση συµφωνίας µεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) άνω των 4 τόνων. 
7. Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης. 
8. Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. 
9. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.). 
∆. ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (∆.Χ.) 
1. Επικύρωση συµφωνίας µεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου δηµοσίας (Φ.∆.Χ.). 
2. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δηµοσίας (Φ.∆.Χ.) λόγω µεταβίβασης. 
3. Αποχαρακτηρισµός φορτηγού αυτοκινήτου δηµοσίας (Φ.∆.Χ.). 

 Το προσωπικό των ΚΕΠ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία στα καταστήµατα των 
ΚΕΠ και στα κάτωθι τηλέφωνα :  

ΚΕΠ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  2132007000 

ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2108105311-2132048150 

ΚΕΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  2108105202-2132048090    

             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ Κ.Ε.Π.   
                    
                                             ΣΟΦΟΚΛΗΣ Α∆ΡΙΑΝΟΣ    

  


