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     Όροι  και  προϋποθέσε ις µετ ατρ οπής άδειας ικανότ ητας  

οδήγησης υπηρεσιακού οχήµατ ος που εκδίδετ αι από 
την  Ελληνική Αστυνοµία, σε άδεια οδήγησης αντί −
στοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική εξέταση και 
δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α΄) όπως ισχύει
β) του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ−

κλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 

(Α΄256) «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών και Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετ αφορών και  Επικοινωνιών και  άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3710/2008 (Α΄216) 
«Ρυθµίσεις  για θέµατα  µετα φορών και άλλες δια τά−
ξεις», 

ε) το υ άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσία ς για τη ν 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητ ικά Όργανα» που κωδικοποι−
ήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

στ) την υπ’ αριθµ. Υ 357 από 7.1.2009 απόφαση το υ 
Πρωθυπουργού «Κατ άργηση θέσης Υφυπουργού και  
σύστα ση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε ρικών» 
(Β΄ −3).

2. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλε ίται επιπλέον  δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

1. Άδε ιες ικανότη τας οδήγησης υπηρεσιακού οχήµατος  
που έχουν εκδοθεί  και εκδίδονται από την Ελληνική 
Αστ υνοµία, µετατ ρέπονται σε αντ ίστ οιχων κατ ηγοριών 
αδει ών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτρο χων οχηµάτων και 
µοτο σικλετών, µε την επιφύλαξη των δια τάξ εων περί  
του απαιτούµενου ελαχίστου ορίου ηλικίας για την χο−
ρήγηση αυτών, χωρίς θεωρητ ική εξέταση και δοκιµασία 
προσόντων και συµπεριφοράς, εφόσον η άδεια αυτή  
έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋπο−
θέσεις του παραρτήµατος II (ελάχιστες απαιτήσεις για 
τι ς εξετάσει ς οδήγησης) το υ π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α΄), 
όπως ισχύει.

Η σχετ ική αίτ ηση θα υποβάλλε ται από το ν ενδι αφερό−
µενο εφόσον είναι εν ενεργεία αστυνοµικός, συνοριακός 
φύλακας ή ειδικός φρουρός και δεν εκκρεµεί σε βάρος 
του το διοικητικό µέτρο της οριστικής αφαίρεσης της 
υπηρεσιακής άδειας.

Για τη µετατροπή ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υπο−
βάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΝΥΜΕ) του τόπου κατοι−
κίας του, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτη ση − Υπεύθυνη δήλωση, το υ άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, µε την οποία να δηλώνει:

−  τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
− τον αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και
− ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης (ελ−

ληνικής ή κράτους− µέλους της Ε.Ε.), εκτός αυτής της 
οποίας ζητείται η µετατροπή.

β. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα στο  Παράρτηµα της  υπ’ αριθµ. 18623/ 
2372/2008 (ΦΕΚ Β΄ 1697) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει,

γ. Φωτοαντί γραφο της υπηρεσιακής ταυτ ότητ άς 
του,

δ. Μία (1) πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία τύπου δι−
αβατη ρίου (µε πολιτ ική περιβολή), η οποία συνοδεύει 
την αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης,

ε. Αποδεικτι κό κατ αβολής υπέρ του λογα ριασµού το υ 
ν.δ. 638/1970 όπως ισχύει, το υ εκάστ οτε  προβλεπόµενου 
ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της.

στ. Αποδε ικτικ ό ∆ηµοσίου Ταµε ίου περί καταβ ολής 
παγίων τελών χαρτοσήµου και εισφορών υπέρ τρίτων 
ποσών, ανά κατηγ ορία ή υποκατ ηγο ρία, όπως αυτ ά 
ισχύουν κάθε φορά.

ζ. Βεβαίωση της υπηρεσίας έκδοσης της άδειας οδή−
γησης, ότι αυτή εκδόθηκε σύµφωνα µε το π.δ. 19/1995 
(ΦΕΚ 15/Α΄) και ότι  δεν  εκκρε µεί  σε βάρος  το υ αιτού ντος  
διοικητ ικό µέτρο οριστι κής αφαίρε σης τη ς υπηρεσιακής 
άδειας.

η. Βεβαίωση τη ς υπηρεσίας στη ν οποία υπηρετε ί ο 
ενδιαφερόµενος ότι  είναι εν ενεργεία αστυνοµικός ή 
συνοριακός φύλακ ας ή ειδικός φρουρός και  ότ ι απασχο−
λήθηκε ως οδηγός της κατηγορίας που κατέχει.

θ. Επικυρωµένο φωτο αντί γραφο της  υπηρεσιακής 
άδειας οδήγησης.

2. Σε περίπτωση µετατροπής άδειας ικανότητας οδή−
γησης  υπηρεσια κού οχήµατος των κατηγορι ών Γ, Γ+Ε, ∆
και ∆+Ε πλέον των παραπάνω απαιτούνται και:

α. ∆ύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα 
οφθαλµιάτ ρου, οι οποίοι πρέπει να είναι συµβεβλη µένοι 
µε την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών), 
σύµφωνα µε τ ις ισχύουσες διατά ξε ις που καθο ρίζου ν 
τ ις ελ άχιστε ς προϋποθέσε ις σωµατι κής και διανοητι κής 
ικανότη τας που πρέπει  να πληρούνται για την απόκτηση 
άδεια ς οδήγηση ς και τ έσσερ ις (4) φωτο γραφί ες (µε 
πολιτική περιβολή)

β. Αποδε ικτ ικό καταβολής υπέρ του λογαριασµού του 
ν.δ. 638/1970 όπως ισχύει, για την ιατρική εξέταση.

3. Η οικεία ΝΥΜΕ αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και 
διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, 
χορηγε ί στο ν. ενδιαφε ρόµενο άδε ια οδήγησης αντί στο ι−
χων κατηγοριών µε τις κατηγορίες που κατέχει.

4. Στην άδεια οδήγησης που χορηγείται, καταχωρίζε−
ται ο εθνικός κωδικός 110, στις κατηγορίες που χορη−
γήθηκαν λόγω µετατροπής.

5. Αν ο ενδ ιαφε ρόµενος είναι  κάτ οχος ισχύουσας 
ελ ληνικής άδειας οδήγησης, τότ ε δεν χορηγ εί ται νέα 
άδεια, αλλά επεκτ είνεται η υπάρχουσα ελληνική στ ις 
επί πλέον κατη γορίες  και υποκατη γορίες  που προβλέπει 
η υπηρεσιακή άδεια και χορηγείται νέο έντυπο άδειας 
οδήγησης.

6. Κατά  τα λο ιπά για τι ς άδειες  οδήγησης που προέρ−
χοντ αι από µετ ατροπή των υπηρεσ ιακών αδειών οδήγη−
σης, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση , εφαρ µόζονται 
οι ισχύουσες περί αδειών οδήγησης διατάξεις.

Η απόφαση  αυτή να δηµοσιευθεί  στη ν Εφηµερί δα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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