
     
 Με βασικό γνώµονα τη διασφάλιση: 

▫ της εξυ̟ηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) 
ετών οι ο̟οίοι έχουν υ̟οβάλλει αίτηση µε τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για 
ανανέωση της άδειάς τους έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 και δεν έχει ακόµη 
ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία µέχρι και την έκδοση του νέου εντύ̟ου της άδειάς 
τους  

▫ της εύρυθµης λειτουργίας των Υ̟ηρεσιών Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών δεδοµένης και 
της συσσώρευσης στην ̟λειονότητά τους σηµαντικού αριθµού φακέλων  
 

εφαρµόζονται τα ακόλουθα. 
 
 Στους ενδιαφερόµενους, στους ο̟οίους, έχει χορηγηθεί βεβαίωση ̟αράτασης ισχύος της 
άδειας οδήγησης σε εφαρµογή των διαλαµβανοµένων στη γ’ σχετική εγκύκλιο, εφόσον δεν 
έχει ακόµη ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία µέχρι και την έκδοση του νέου εντύ̟ου της 
άδειας, χορηγείται νέα βεβαίωση, σύµφωνα µε το συνηµµένο υ̟όδειγµα (για οδήγηση 
οχηµάτων αντίστοιχης κατηγορίας εντός της ελληνικής ε̟ικράτειας), ̟αραδίδοντας την 
αρχικώς χορηγηθείσα, για ̟εραιτέρω ̟αράταση έως την 30ή Α̟ριλίου 2020. 
 Η υ̟όψη βεβαίωση χορηγείται και στους ενδιαφερόµενους οι ο̟οίοι έχουν υ̟οβάλλει έως 
και την 31η Οκτωβρίου 2019 αίτηση µε τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για ανανέωση της 
άδειας αλλά δεν µερίµνησαν να τους χορηγηθεί η βεβαίωση της γ’ σχετικής εγκυκλίου, εφόσον 
η ̟αραλαβή του νέου εντύ̟ου της άδειας δεν έχει ακόµη υλο̟οιηθεί. 
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Θέµα : Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών 

̟ου έχουν υ̟οβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η 
Οκτωβρίου 2019 

Σχετ. : α. Η ̟αρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθµίσεις του Υ̟ουργείου 
Υ̟οδοµών και Μεταφορών και άλλες ε̟είγουσες διατάξεις» 
β. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02-09-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 
6ΕΑ8465ΧΘΞ-ΟΓΖ) του Υφυ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε 
µε την µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 66593/8060/11-09-2019 εγκύκλιο (Α.∆.Α.: 
ΩΣΝΨ465ΧΘΞ-ΣΟ6) του ιδίου 
γ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/56243/5874/25-07-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΑΡΜ465ΧΘΞ-
Ρ0Φ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών 
δ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 28708/3207/18-04-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 
ΩΦΞΨ465ΧΘΞ-ΧΟΞ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών 
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 Ευνόητο είναι ότι η υ̟όψη ̟αράταση χορηγείται µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι κατά το χρονικό 
διάστηµα αυτής δεν λήγει χρονικός ̟εριορισµός για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας 
οδήγησης ο ο̟οίος α̟ορρέει α̟ό ιατρικό ̟ιστο̟οιητικό ̟ου έχει υ̟οβληθεί µε την αίτηση 
ανανέωσης. 
 Εφόσον έχει λήξει τυχόν χρονικός ̟εριορισµός για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας 
οδήγησης, υ̟οβάλλεται νέα αίτηση ανανέωσης της άδειας µε τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά, 
εξαιρουµένων των ̟αραβόλων ̟ου έχουν κατατεθεί µε την ̟ρογενέστερη αίτηση και ό̟οιου 
άλλου δικαιολογητικού έχει υ̟οβληθεί µε την ̟ρογενέστερη αίτηση για το ο̟οίο δεν έχει 
ε̟έλθει κά̟οια µεταβολή.  
 Υ̟ενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στη γ’ σχετική εγκύκλιο, σε ̟ερί̟τωση 
ο̟οιασδή̟οτε νέας αίτησης (υ̟οβληθείσας µετά την 31η Οκτωβρίου 2019) ανανέωσης άδειας 
οδήγησης,  δεν χορηγείται βεβαίωση ̟αράτασης ισχύος της άδειας.  
 Ε̟ισηµαίνεται, ότι, σε ̟ερί̟τωση ιατρικού ̟ιστο̟οιητικού µε χρονικό ̟εριορισµό για 
λόγους υγείας του κατόχου της άδειας οδήγησης, ο χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης 
των ε̟ιτυχόντων σε δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς καθώς και της υ̟όψη 
βεβαίωσης ̟αράτασης ισχύος, ̟εριορίζεται αναλόγως, σύµφωνα και µε τα σηµεία 6α & 6β 
του ̟ίνακα του ̟αραρτήµατος VII της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056). 
  
 Το δικαίωµα οδήγησης ̟ου έχει ̟αρασχεθεί µε τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης κατ’ 
εφαρµογή των διαλαµβανοµένων στη δ’ σχετική εγκύκλιο στους ε̟ιτυχόντες σε διενεργηθείσα 
έως την 25η Ιουλίου 2019 δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, στις τυχούσες εξαιρετικές 
̟ερι̟τώσεις ̟ου η ̟αραλαβή του νέου εντύ̟ου δεν έχει ακόµη υλο̟οιηθεί, δεν ε̟ηρεάζεται 
α̟ό τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρούσα. 
 
 Πέραν των ανωτέρω, ε̟ισηµαίνεται η υ̟οχρέωση των Υ̟ηρεσιών Μεταφορών & 
Ε̟ικοινωνιών για την κατά το συντοµότερο δυνατό διεκ̟εραίωση της σχετικής διαδικασίας 
µέχρι ̟αραλαβής του νέου εντύ̟ου της άδειας οδήγησης. 
 

 
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ο.Κ.Α. 

 
 
 

Σταυρούλα Σµαράιδου 

 
 
Συνηµµένα: 
Υ̟όδειγµα βεβαίωσης 
 
Πίνακας α̟οδεκτών: 
(µε ηλ. ταχ.) 
 
Α̟οδέκτες για ενέργεια: 
 
Περιφέρειες της χώρας 
∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση: 
 
 Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών 
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▪ Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr) 
▪ Γραφείο Υφυ̟ουργού (yfyp@yme.gov.gr)  
▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών  

▫ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr) 
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατ/κού Σχεδ/µού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας 

(gdsmoa@yme.gov.gr) 
  

 Υ̟ουργείο Προστασίας Του Πολίτη 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr) 

 
 Υ̟ουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 

∆/νση Α̟λούστευσης ∆ιαδικασιών  
Τµήµα Οργάνωσης & Λειτουργίας Υ̟ηρεσιών Μιας Στάσης  
(dolkep@ydmed.gov.gr, k.kaparos@ydmed.gov.gr) 
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των ΚΕΠ της χώρας) 

 
 Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr) 
 
 Περιφέρειες της χώρας 

▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 
▪ Πρ/µένους Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 

 
 Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr) 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή:   
∆.O.K.A. 
▫ Τµήµα Β’  
▫ Χρονολογικό αρχείο 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

 

Παρατείνεται η διοικητική ισχύς της/των κατηγορίας/ών …………… της µε αριθµό 
…….………. άδειας οδήγησης του/της …………………………. (Ονοµατε̟ώνυµο κατόχου) 
έως την 30ή Α̟ριλίου 2020, αυτής συµ̟εριλαµβανοµένης, κατ’ εφαρµογή της µε αριθµό 
Α3/Οικ. 90195/10807/24-12-2019 εγκυκλίου του Υφυ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών. 

 

Η ̟αρούσα χορηγείται για οδήγηση οχήµατος µόνο εντός της ελληνικής ε̟ικράτειας.  

 

 

 

 

Η βεβαιούσα Υ̟ηρεσία 
 

 

(Υ̟ογραφή και σφραγίδα) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………… 

Ηµ/νία …………… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ……………… Αριθµ. Πρωτ. ………….. 

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ   

.……………….. 

………………… 
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