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ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,  31/1/2014                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Α3/6297/826 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Ταχ. ∆/νση 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 
e-mail 

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 101 91  Παπάγου 
: Ζ. Παπαδοπούλου 
: 210 650 8626 
: 210 650 8485 
: z.papadopoulou@yme.gov.gr 

 
ΠΡΟΣ: 

 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: ∆ικαίωµα παράτασης ισχύος άδειας οδηγών άνω των 80 ετών  

 
Σας ενηµερώνουµε ότι µε το ν. 4233/2014 «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και 

άλλες διατάξεις», ο οποίος δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A’ 22, και συγκεκριµένα µε το άρθρο 
17 αυτού «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 51/2012» δίδεται το δικαίωµα σε οδηγούς 
άνω των 80 ετών που επιθυµούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους και υπάρχει 
αδυναµία εξέτασής τους από ∆.Ι.Ε., να παρατείνεται η διοικητική ισχύς της άδειας τους 
έως και έξι µήνες µε την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την αρµόδια Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

Οι ως άνω οδηγοί µπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώµατος αυτού µόνο εφόσον 
καταθέσουν σχετική αίτηση για εξέταση από ∆.Ι.Ε. πριν από τη λήξη ισχύος της άδειας 
οδήγησής τους και µόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.  

Συνηµµένα αποστέλλουµε ενδεικτικό δείγµα βεβαίωσης για την παράταση ισχύος 
των αδειών οδήγησης των πολιτών της περίπτωσης του άρθρου 17 του ως άνω νόµου.  
                                                                                  

                                                                                   Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

                                                                                              Ι. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
Προς Ενέργεια: 
1. Όλες τις ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της χώρας (µέσω e-mail) 
2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας, Κλάδος Τάξης – ∆/νση Τροχαίας 

Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα 
(µε την παράκληση να ενηµερωθούν όλες οι κατά τόπους ∆ιευθύνσεις της Τροχαίας)  

 
Προς Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  
4. Γενικό ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας 
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5. Σώµα Επιθεωρητών- Ελεγκτών  
6. Όλους του Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας  

(µέσω e-mail) 
7. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (µέσω e-mail)  
 
 
 

 
 
Εσωτερική διανοµή                                                          
∆ΟΚ – Τµήµα Β΄ (1)                                          
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Για τη Γραµµατεία της ∆/νσης 

 
 
 
 
 

Α. Καρκαλέτση                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……………………..…………...… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ …………………. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ …………………………………….. 
 Ταχ. ∆-νση: ……………………………………….. 
Ταχ. Κώδικας:…………………………………… 
Τηλ.: …………………………………………….… 
Fax: ………………………………………….……. 

 
 

                                           Ηµεροµηνία: 
 

                                Αριθµ. Πρωτ.: ………………………………... 

  
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

 
Παρατείνεται η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης του / της ……………………………………………..………………………………………………………………………...……….  
                                                                                                                  (Ονοµατεπώνυµο κατόχου άδειας οδήγησης) 
 
 
µε  αριθµό …………………………………………... µέχρι τις …………………………………..………………………………………..….. αυτής συµπεριλαµβανοµένης, κατ’ εφαρµογή  
                    (Αριθµός άδειας οδήγησης)                    (Έξι µήνες από την επόµενη της ηµεροµηνίας λήξης) 
 

 
της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4233/2014 (Α’ 22). 
 
 
Η παρούσα χορηγείται για οδήγηση οχήµατος µόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.  
 
                                                                                                                                                                 Η Βεβαιούσα Υπηρεσία  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        (Υπογραφή και Σφραγίδα)  

 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨΓ1-ΙΞΩ


