
 

 

    

   
  
 Λαµβάνοντας υ̟όψη την αδυναµία 
στην ̟λειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας
συνεχιζόµενης α̟οχής των εξεταστών α̟ό το υ̟όψη έργο 
σηµαντικού αριθµού υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών
το δυνατόν, της εξυ̟ηρέτησής τους 
ε̟ικράτεια, ε̟ισηµαίνονται τα ακόλουθα
 
 Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα 
τεσσάρων (74) ετών και υ̟οβάλλουν
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών αίτηση και τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την
(κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω α’ σχετικής διάταξης)
έως την ηµεροµηνία ̟ρογραµµατισµού της

ηµεροµηνία αυτή δεν δύναται 
ανανέωση της άδειας, ̟ερισσότερο α̟ό

� Οκτώ (8) µήνες, για τους κατόχους 
Αυγούστου 2018 έως και την 

� Ε̟τά (7) µήνες, για τους κατόχους οι ο̟οίοι 
2018 έως και την 31η ∆εκεµβρίου

� Τέσσερις (4) µήνες, για τους κατόχους οι ο̟οίοι 
Ιανουαρίου 2019 έως και την 
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Θέµα : Παράταση ισχύος άδειας

των εβδοµήντα τεσσάρων (
Σχετ. : α. Η ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51

νοµοθεσίας ̟ρος την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του ……………… της 28ης Νοεµβρίου 2011»
β.  Η ̟αρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4568/2018 (Α’ 178) 
οδικών µεταφορών και λοι̟ές διατάξεις»
γ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 93164/8762/29
ΘΥ9) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών µε θέµα
οδήγησης κατόχων, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα τ
(74) ετών» 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ν αδυναµία διενέργειας δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς
στην ̟λειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας
συνεχιζόµενης α̟οχής των εξεταστών α̟ό το υ̟όψη έργο και τη συνε̟ακόλουθη συσσώρευση 

υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών ̟ρος εξέταση, στο ̟λαίσιο διασφάλισης
τους και της οµαλής υλο̟οίησης της διαδικασίας 

ε̟ισηµαίνονται τα ακόλουθα. 

ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα 
τεσσάρων (74) ετών και υ̟οβάλλουν, µετά την 30η Αυγούστου 2018, στις 

αίτηση και τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την
’ σχετικής διάταξης), έως και την 31η Μαρτίου

την ηµεροµηνία ̟ρογραµµατισµού της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφορά

να α̟έχει, α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής 
, ̟ερισσότερο α̟ό:  

τους κατόχους οι ο̟οίοι υ̟οβάλλουν την αίτηση
έως και την 30ή Νοεµβρίου 2018  

για τους κατόχους οι ο̟οίοι υ̟οβάλλουν την αίτηση α̟ό
∆εκεµβρίου 2018 

) µήνες, για τους κατόχους οι ο̟οίοι υ̟οβάλλουν την αίτηση
9 έως και την 31η Ιανουαρίου 2019 

Πα̟άγου, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & Α3/Οικ. 7090/771
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ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 

-------------------------------------- 
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Πα̟άγου   
  

8487, 210 650 8487   
  

c.mastoras@yme.gov.gr   
  

άδειας οδήγησης κατόχων, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία 
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών 

Η ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 (A’ 101) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας ̟ρος την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του ……………… της 28ης Νοεµβρίου 2011»

Η ̟αρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4568/2018 (Α’ 178) «Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών 
µεταφορών και λοι̟ές διατάξεις» 

µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 93164/8762/29-11-2018 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΛΙ1465ΧΘΞ
ΘΥ9) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών µε θέµα «Παράταση ισχύος άδειας 
οδήγησης κατόχων, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα τ

δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 
στην ̟λειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας λόγω της 

και τη συνε̟ακόλουθη συσσώρευση 
στο ̟λαίσιο διασφάλισης, κατά 

της διαδικασίας εξετάσεων ανά την 

ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα 
στις αρµόδιες Υ̟ηρεσίες 

αίτηση και τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της 
Μαρτίου 2019, ̟αρατείνεται 

δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς. Η 
α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αιτήσεως για 

την αίτηση α̟ό την 30ή 

α̟ό την 1η ∆εκεµβρίου 

την αίτηση α̟ό την 1η 

 

,   29 - 01 - 2019 
 

Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. ̟ροτ. 
771 Εξ. ε̟είγον 

 
 
 
 

Πίνακας α̟οδεκτών 

, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία 

«Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας ̟ρος την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του ……………… της 28ης Νοεµβρίου 2011» 

Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών 

2018 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΛΙ1465ΧΘΞ-
Παράταση ισχύος άδειας 

οδήγησης κατόχων, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων 
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� Τρεις (3) µήνες, για τους κατόχους οι ο̟οίοι υ̟οβάλλουν την αίτηση α̟ό την 1η 
Φεβρουαρίου 2019 έως και την 31η Μαρτίου 2019. 

 
 Για την ως άνω ̟αράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση σύµφωνα µε το συνηµµένο υ̟όδειγµα 
α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών. 
  
 Στους ενδιαφερόµενους, στους ο̟οίους, έως την ηµεροµηνία εκδόσεως της ̟αρούσας, έχει 
χορηγηθεί βεβαίωση ̟αράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης σε εφαρµογή της ανωτέρω β’ σχετικής 
διάταξης και των διαλαµβανοµένων στην ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιο, χορηγείται νέα βεβαίωση 
(σύµφωνα µε το συνηµµένο υ̟όδειγµα), ̟αραδίδοντας την αρχικώς χορηγηθείσα, α̟’ την αρµόδια 
Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών για ̟εραιτέρω ̟αράταση κατά τα ανωτέρω. 
 
 Οι Υ̟ηρεσίες Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών ̟αρακαλούνται για τον ̟ρογραµµατισµό των 
δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς των υ̟οκείµενων στην υ̟όψη ρύθµιση κατ’ α̟όλυτη 
̟ροτεραιότητα και σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες υ̟οβολής των αιτήσεων για ανανέωση της άδειας 
οδήγησης.  
 
 Α̟ό εκδόσεως της ̟αρούσας, καταργείται η ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιος. 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Χ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ 
 
Συνηµµένα: 
Υ̟όδειγµα βεβαίωσης 
 
Πίνακας α̟οδεκτών: 
(µε ηλ. ταχ.) 
 
Α̟οδέκτες για ενέργεια: 
 
♦ Περιφέρειες της χώρας 
  ∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
 (µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των εξεταστών της ̟εριοχής αρµοδιότητάς τους)  
  
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση: 
 
♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών 

 ▪ Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)  
 ▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών  
  ▫ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)  
  ▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr) 
 ▪  Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)  
    

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

♦ Περιφέρειες της χώρας 
 ▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 
 ▪ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 
  
Εσωτερική ∆ιανοµή:   
∆.O.K.A. 
▪ Τµήµα Β’  
▪ Χρονολογικό αρχείο  
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς  

 

 

Παρατείνεται η διοικητική ισχύς της/των κατηγορίας/ών …………… της µε αριθµό 
…….………. άδειας οδήγησης του/της …………………………. (Ονοµατε̟ώνυµο κατόχου) έως την 
………………………. (*), αυτής συµ̟εριλαµβανοµένης, κατ’ εφαρµογή της µε αριθµό Α3/Οικ. 
7090/771/29-01-2019 εγκυκλίου του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών. 

 

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

 

 

 

 

Η βεβαιούσα Υ̟ηρεσία 
 

 

(Υ̟ογραφή και σφραγίδα) 
 

 

 * Αναγράφεται η ηµ/νία ̟ρογραµµατισµού εφόσον είναι γνωστή. Εφόσον δεν είναι γνωστή, αναγράφεται 
ηµεροµηνία οκτώ (8) ή ε̟τά (7) ή τέσσερις (4) ή τρεις (3) µήνες, αντιστοίχως, α̟ό την ηµεροµηνία 
υ̟οβολής της αιτήσεως και των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών για την ανανέωση.  

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………… 

Ηµ/νία …………… 

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

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ   

.……………….. 

………………… 
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