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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
 

Συνάδελφοι, 

Μετά από τις συντονισμένες πιέσεις που άσκησε η ΕΟΚΑ στους αρμοδίους του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με την εμπλοκή που είχε προκληθεί για ανανέωση διπλωμάτων 

οδήγησης, λόγω  αδυναμίας του ΗΝΙΟΧΟΥ να εξυπηρετήσει το πλήθος αιτημάτων για επανεξέταση, 

δόθηκε λύση.  

Σε  Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο, επικαλούμενο σχετική εγκύκλιο, αναφέρεται: 

«Ειδικότερα, για την ανανέωση άδειας οδήγησης η οποία έχει αρχικά χορηγηθεί μετά από ιατρική 

εξέταση από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας 

Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ», δεν ορίζεται υποχρέωση για εκ νέου ιατρική 

εξέταση οπωσδήποτε από το Κέντρο αυτό.  

Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι η ιατρική εξέταση του ενδιαφερόμενου για ανανέωση , δύναται να 

διενεργείται, εκτός από τον «ΗΝΙΟΧΟ» και από τους λοιπούς ιατρούς (ιδιώτες συμβεβλημένους με 

τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών 

κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού)».  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ενδιαφερόμενος για την ανανέωση της άδειας οδήγησής του, θα πρέπει 

να εξεταστεί από τους οριζόμενους, ανάλογα με την περίπτωσή του, γιατρούς και εφόσον αυτοί δεν 

αναγράψουν στις βεβαιώσεις τους «παραπομπή στον ΗΝΙΟΧΟ», ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει με τα  



                                                                                                                            

2 

 

χαρτιά των γιατρών στο τμήμα ανανεώσεων αδειών της Περιφέρειας Αττικής ή στις κατά τόπους 

Υποδιευθύνσεις του Υπουργείου στις οποίες ανήκει και εκεί του ανανεώνουν το δίπλωμα και του 

δίνουν (εφόσον δικαιούται) και το Δελτίο Στάθμευσης (Μπλε Κάρτα).  

 

 

Για την ΕΟΚΑ 

 

Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας 

    
  

 
Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 

 
 

 
 
 


