
 

 

    

   

 Στο πλαίσιο διασφάλισης, κατά το δυνατόν, της εξυπηρέτησης

πρώτου (1ου) και του δεύτερου (2ου) 

ετών) οι οποίοι επιτυγχάνουν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς

διοικητικής διαδικασίας ανανέωσης της άδειάς τους

φακέλων στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών λόγω της μέχρι πρότινος αδυναμίας 

διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των Π

των Περιφερειών της χώρας και της συνεπακόλουθης (

(παραλαβή νέου εντύπου άδειας) της 

  

 Οι εν λόγω οδηγοί (άνω των 74 ετών)

2019 δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, 

έκδοση της παρούσας, δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών 

προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση

παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (

έως και την ημερομηνία παραλαβής 

 Στην περίπτωση κατόχου που αιτείται ανανέωση περισσότερων της μιας κατηγοριών της άδειάς του και 

ως εκ τούτου διενεργούνται δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που έχει αιτηθεί 

να ανανεώσει, η ως άνω βεβαίωση χορηγείται

συμπεριφοράς. 

 Η/οι εν λόγω βεβαίωση/εις παραδίδε

κατά την παραλαβή του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

  

 Σημειώνεται ότι, η παρούσα εκδίδεται 

διαδικασίας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της παρ. 1. 

 Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, 

αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) και ισχύει

οποία παρέχεται η δυνατότητα στους 

διάταξης) να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης στην αρμόδια Υπηρεσία 
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Θέμα : Δικαίωμα οδήγησης μετά από επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την 

ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων

τεσσάρων (74) ετών
 

Σχετ. : α. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (

β. Το άρθρο 8Α της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056)

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

διασφάλισης, κατά το δυνατόν, της εξυπηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης

(2ου) εδαφίου της  παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 

οι οποίοι επιτυγχάνουν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και της ομαλής υλοποίησης της 

ανανέωσης της άδειάς τους, δεδομένης και της συσσώρευσης 

στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών λόγω της μέχρι πρότινος αδυναμίας 

διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των Περιφερειακών

και της συνεπακόλουθης (πιθανής) καθυστέρησης για την ολοκλήρωση 

της ίδιας διαδικασίας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Οι εν λόγω οδηγοί (άνω των 74 ετών) οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα 

δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν επιτύχει 

δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών 

προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα

(οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της ελληνικής επικράτειας

του νέου εντύπου άδειας οδήγησης. 

Στην περίπτωση κατόχου που αιτείται ανανέωση περισσότερων της μιας κατηγοριών της άδειάς του και 

διενεργούνται δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που έχει αιτηθεί 

να ανανεώσει, η ως άνω βεβαίωση χορηγείται μετά από κάθε επιτυχή δοκιμασία

παραδίδεται/νται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών 

κατά την παραλαβή του νέου εντύπου άδειας οδήγησης. 

ότι, η παρούσα εκδίδεται με μοναδικό σκοπό την εξομάλυνση της οικείας διοικητικής 

των ιδιαίτερων συνθηκών της παρ. 1.   

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) και ισχύει

δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους (τηρουμένων των προϋποθέσεων της ιδίας 

την αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης στην αρμόδια Υπηρεσία 

Παπάγου, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
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Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Πίνακας αποδεκτών

Παπάγου   

  

  

  

  

  

Δικαίωμα οδήγησης μετά από επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την 

ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 

. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (A’ 101)  

. Το άρθρο 8Α της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) 

κατόχων αδειών οδήγησης του 

εδαφίου της  παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (άνω των 74 

της ομαλής υλοποίησης της 

της συσσώρευσης σημαντικού αριθμού 

στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών λόγω της μέχρι πρότινος αδυναμίας 

εριφερειακών Ενοτήτων 

ησης για την ολοκλήρωση 

, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

έως και την 31 Ιουλίου 

συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν επιτύχει έως την 

δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών 

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία τους 

εντός της ελληνικής επικράτειας 

Στην περίπτωση κατόχου που αιτείται ανανέωση περισσότερων της μιας κατηγοριών της άδειάς του και 

διενεργούνται δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που έχει αιτηθεί 

ή δοκιμασία προσόντων και 

Μεταφορών & Επικοινωνιών 

της οικείας διοικητικής 

ιάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) όπως 

αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) και ισχύει, με την 

υμένων των προϋποθέσεων της ιδίας 

την αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης στην αρμόδια Υπηρεσία 

 

,    18 - 04 - 2019 

 

Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. προτ. 

3207  Εξ. επείγον 

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών 

Δικαίωμα οδήγησης μετά από επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την 

, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα 

ΑΔΑ: ΩΦΞΨ465ΧΘΞ-ΧΟΞ



 

  

Μεταφορών & Επικοινωνιών οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο 

προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης άδειας. Αυτονόητο είναι ότι, στους 

ενδιαφερόμενους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την προαναφερθείσα δυνατότητα για έγκαιρη υποβολή της 

αίτησης, παρέχεται ουσιαστικά το δικαίωμα να οδηγούν (οχήματα αντίστοιχης κατηγορίας) καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί έως την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου 

άδειας οδήγησης. 

 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ο.Κ.Α. 

 

 

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ 

 

 

 

Συνημμένα: 

Υπόδειγμα βεβαίωσης 

 

Πίνακας αποδεκτών: 

(με ηλ. ταχ.) 

 

Αποδέκτες για ενέργεια: 

 

�  Περιφέρειες της χώρας 

   Δ/νσεις & Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

  (με παράκληση για την ενημέρωση των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους) 

 

� Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

  Δ/νση Δομών, Διαδικασιών & Αρχείων 

 Τμήμα ΚΕΠ (dolkep@ydmed.gov.gr, k.kaparos@ydmed.gov.gr) 

 (με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας) 

 

Αποδέκτες για κοινοποίηση: 

 

�  Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

  ▪ Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr) 

  ▪ Γραφείο Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr)    

  ▪ Γενική Γραμματεία Μεταφορών  

   ▫ Γραφείο Γενικού Γραμματέα (gg@yme.gov.gr)  

   ▫ Πρ/μενο Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)   

 ▪  Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)  

 ▪ Γραφείο Τύπου (pressyme@gmail.com) 

     

� Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη 

  Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

  Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr) 

 

� Περιφέρειες της χώρας 

  ▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 

  ▪ Πρ/μενοι Γενικών Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών 

 

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

 

Εσωτερική Διανομή:   

Δ.O.K.A. 

▪ Τμήμα Β’  

▪ Χρονολογικό αρχείο 

  

ΑΔΑ: ΩΦΞΨ465ΧΘΞ-ΧΟΞ



 

  

 

 

 

 

 

Βεβαίωση 

 

 

Με την παρούσα παρέχεται, στον ………………………………….. (Ονοματεπώνυμο κατόχου), κάτοχο της 

κατηγορίας ……… της με αριθμό …….………..…. άδειας οδήγησης, ο οποίος επέτυχε στη διενεργηθείσα 

στις …………… 2019 (ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς) δοκιμασία 

προσόντων και συμπεριφοράς, το δικαίωμα οδήγησης οχημάτων της ως άνω κατηγορίας έως και την 

ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης, κατ’ εφαρμογή της με αριθμό Α3/Οικ. 

28708/3207/18-04-2019 εγκυκλίου του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών. 

 

Η παρούσα χορηγείται για οδήγηση οχημάτων μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.  

 

 

 

 

Η βεβαιούσα Υπηρεσία 

 

 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………… 

Ημ/νία …………… 

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

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ   

.……………….. 

………………… 

  

ΑΔΑ: ΩΦΞΨ465ΧΘΞ-ΧΟΞ
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