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Πίνακας αποδεκτών

∆οκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης
κατόχων οι οποίοι έχουν συµπληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων
(74) ετών
α) Η υ.α. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και
εξέταση υποψηφίων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων»
β) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Α3/20038/2212/19-03-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.:
6ΑΛΧ465ΧΘΞ-7ΡΕ) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
γ) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07-03-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.:
9Ο57465ΧΘΞ-ΖΩ0) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
δ) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Α3/Οικ. 7741/807/30-01-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.:
6ΑΑΣ465ΧΘΞ-ΛΟΝ) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
ε) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Α3/Οικ. 7090/771/29-01-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.:
ΩΩΖ7465ΧΘΞ-0ΘΨ) του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών
στ) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Α3/73316/7044/23-10-2018 εγκύκλιος (Α.∆.Α.:
ΨΨΦΩ465ΧΘΞ-ΚΒΚ) του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών

συνέχεια

των

ανωτέρω

σχετικών,

επισηµαίνεται

εκ

νέου

η

ανάγκη

προγραµµατισµού κατ’ απόλυτη προτεραιότητα των δοκιµασιών προσόντων και
συµπεριφοράς των οδηγών του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της

παρ. 3 του

άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 [άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών], σύµφωνα µε τις
ηµεροµηνίες υποβολής των αιτήσεών τους για ανανέωση της άδειας οδήγησης και
λαµβάνοντας υπόψη τις κρίσιµες ηµεροµηνίες που έχουν τεθεί µε την ανωτέρω ε’
σχετική εγκύκλιο. Για τις αιτήσεις ανανέωσης άδειας οδήγησης που κατατίθενται µετά
την 31η Μαρτίου 2019 (καταληκτική ηµεροµηνία για τη χορήγηση βεβαίωσης
παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω
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ε’ σχετική) εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 15 της ανωτέρω α’
σχετικής υ.α.

2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 (Α’ 40/04-03-

2019), οι ενδιαφερόµενοι οδηγοί άνω των 74 ετών εξετάζονται µε τα δικά τους
οχήµατα.
Σε περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο, εφαρµογή έχει η παρ. 4 του άρθρου
8Α της α’ σχετικής, σύµφωνα µε την οποία, απαιτείται παραχώρηση του οχήµατος
από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόµενο µε υπεύθυνη δήλωση.
Επισηµαίνεται ότι, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει υποχρεωτικά γνήσιο
υπογραφής.
Σε περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς ανήκει σε αποβιώσαντα και προσκοµίζεται από άτοµο που
περιλαµβάνεται στους εγγύτερους συγγενείς του, απαιτείται η προσκόµιση της
ληξιαρχικής πράξης θανάτου και πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

3. Επισηµαίνεται ότι, σε εφαρµογή των οριζόµενων στην ίδια διάταξη νόµου (παρ. 8 του
άρθρου 4), κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των οδηγών άνω των 74
ετών, από την Οµάδα Α της πίσω όψης (Τµήµα ΙΙΙ) του ∆ελτίου Εκπαίδευσης και
Εξέτασης (∆.Ε.Ε.), δεν διενεργούνται οι ειδικές δοκιµασίες, εξαιρουµένων:
του ελέγχου για την προετοιµασία του οχήµατος και επιπλέον, κατά την εξέταση µε
δίκυκλο, του ελέγχου για τη χρήση κράνους και λοιπών προστατευτικών και
του ελέγχου για τη λήψη µέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχηµα, ή
αντιστοίχως, κατά την εξέταση µε δίκυκλο, του ελέγχου για την ακινητοποίηση,
στάθµευση δικύκλου και ασφαλή αποµάκρυνση από αυτό.

4. Αναφορικά µε τη βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης:
Υπενθυµίζεται, ότι, σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στις ανωτέρω δ’ & στ’
σχετικές εγκυκλίους (κεφάλαια ∆ & Γ αντιστοίχως), σε περίπτωση που στον
ενδιαφερόµενο έχει χορηγηθεί βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης:
- Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών αναγράφει τον αριθµό πρωτοκόλλου της
στο ∆.Ε.Ε. κατά την έκδοσή αυτού
- Ο ενδιαφερόµενος τη φέρει υποχρεωτικά µαζί του την ηµέρα της δοκιµασίας
προσόντων και συµπεριφοράς και την επιδεικνύει στον εξεταστή προκειµένου να
διενεργηθεί η εξέταση
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- Η προαναφερθείσα βεβαίωση ισχύει έως την ηµεροµηνία της δοκιµασίας
προσόντων και συµπεριφοράς και παραδίδεται στον εξεταστή µετά το τέλος της
εξέτασης, εξαιρουµένης της περιπτώσεως που αναφέρεται στο κεφάλαιο ∆ της
ανωτέρω δ’ σχετικής.
Επισηµαίνεται, ότι, σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί βεβαίωση
παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης, η Υπηρεσία Μεταφορών &
Επικοινωνιών αναγράφει στο ∆.Ε.Ε., κατά τον προγραµµατισµό, τη φράση

«∆εν έχει χορηγηθεί βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης».
Αυτονόητο είναι ότι, στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται προσκόµιση
βεβαιώσεως κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.

5. Στο παράρτηµα της παρούσας αναφέρονται τα προς έλεγχο από τον εξεταστή έγγραφα
- δικαιολογητικά που φέρει µαζί του κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς ο
ενδιαφερόµενος, καθώς και αυτά για τη νόµιµη κυκλοφορία του οχήµατος µε το οποίο
διενεργείται η εξέταση.
Οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών παρακαλούνται για τη διανοµή µε κάθε
πρόσφορο µέσο του συνηµµένου παραρτήµατος στους ενδιαφεροµένους οι οποίοι
προσέρχονται σε αυτές προκειµένου να προγραµµατιστούν για τη δοκιµασία προσόντων
και συµπεριφοράς, ενηµερώνοντάς τους, παράλληλα, ότι, αναλυτικότερες πληροφορίες
παρατίθενται στο πληροφοριακό έντυπο που είναι αναρτηµένο στον ιστότοπο του
Υ̟πουργείου

Υ̟ποδοµών

&

Μεταφορών,

στο

σύνδεσµο

http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=1398&id=&tid=1529

[Ακολουθώντας τα βήµατα: Αρχική Σελίδα ‣ Μεταφορές ‣ Οδική Κυκλοφορία και
Ασφάλεια ‣ Άδειες Οδήγησης ‣ Νοµοθεσία (Πίνακας 3. Ανανέωση άδειας οδήγησης µετά
τη συµπλήρωση της ηλικίας των 74 ετών)].
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ
Συνηµµένα: Παράρτηµα
Πίνακας αποδεκτών:
(µε ηλ. ταχ.)
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Αποδέκτες για ενέργεια:
Περιφέρειες της χώρας
∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(µε παράκληση για την ενηµέρωση των εξεταστών της περιοχής
αρµοδιότητάς τους)
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών
♦ Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
♦ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
▪ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
▪ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας
(gdsmoa@yme.gov.gr)
♦ Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)
Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
Περιφέρειες της χώρας
♦ Γραφεία Περιφερειαρχών
♦ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών
Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.O.K.A.
▫ Τµήµα Β’
▫ Χρονολογικό αρχείο
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Παράρτηµα
Απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα - δικαιολογητικά κατά τη δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών
Κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποχρεωτικά επιδεικνύονται στον
εξεταστή τα ακόλουθα έγγραφα - δικαιολογητικά:
Α. Οδηγού
1. ∆ελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.)
2. Ταυτότητα ή διαβατήριο
3. Άδεια οδήγησης (πρωτότυπο έντυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων εάν έχει
κατατεθεί το πρωτότυπο)
4. Βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης (σε περίπτωση που του έχει
χορηγηθεί)
Β. Οχήµατος
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άδεια κυκλοφορίας
∆ελτίο τεχνικού ελέγχου (∆.Τ.Ε.)
Κάρτα καυσαερίων (εφόσον δεν επέχει θέση κάρτας καυσαερίων το ∆.Τ.Ε.)
Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης
Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας
Υπεύθυνη δήλωση (µε γνήσιο υπογραφής) παραχώρησης οχήµατος (σε περίπτωση που
το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο)

Γ. Συνοδευτικού οχήµατος, κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς
δικύκλου
Πέραν της ισχύουσας άδειας οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας του οδηγού του
συνοδευτικού οχήµατος, επιδεικνύονται:
1. Άδεια κυκλοφορίας
2. ∆.Τ.Ε.
3. Κάρτα καυσαερίων (εφόσον δεν επέχει θέση κάρτας καυσαερίων το ∆.Τ.Ε.)
4. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης
5. Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας

