
 

 

    

   
 Με αφορµή γρα̟τά και ̟ροφορικά ερωτήµατα α̟ό Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & 
Ε̟ικοινωνιών και ενδιαφεροµένους αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα

  
Α. Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω 
των δικαιολογητικών κατά την έναρξη της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, ο 
εξεταστής ελέγχει, ̟έραν των υ̟ολοί̟ων, α̟ό το ̟ρωτότυ̟ο έντυ̟ο (ή α̟ό ευκρινές 
φωτοαντίγραφο των δύο όψεων ε
οδήγησης ̟ου έχει στην κατοχή του ο ενδιαφερόµενος αντιστοιχεί στην κατηγορία στην ο̟οία 
εξετάζεται. 
 Στην ̟ερί̟τωση, κατά την ο̟οία, η ε̟ίδειξη του ̟ρωτοτύ̟ου εντύ̟ου ή 
στον εξεταστή κατά τη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς δεν είναι δυνατή, ο εξεταστής 
αναγράφει στο ∆ελτίο Εκ̟αίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) τον αριθµό κυκλοφορίας και την 
κατηγορία του οχήµατος µε το ο̟οίο διενεργείται η δοκιµασία 
αναγεγραµµένα α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
ανανέωσης άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
α̟ό την ως άνω Υ̟ηρεσία. 
 
Β. Η διενέργεια δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς
οδήγησης φορτηγού δύναται να διενεργείται και µε Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης 
(Φ.Ι.Χ.), υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση υ̟οβολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 8Α 
της υ.α. 50984/7947/2013 (Β' 3056), υ̟εύθυνης δήλωσης του
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Θέµα : Ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των 

εβδοµήντα τεσσάρων (74
Σχετ. : α. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/73316/7044/

ΚΒΚ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών µε θέµα 
̟ρωτ. Α3/64720/6117/30
Μεταφορών» 
β. Η µε αριθµό ̟ρωτ. 
636) της Υ̟ηρεσίας µας µε θέµα 
ανανέωση της άδειας οδήγησης δικύκλων και οχηµάτων κατηγορίας Β κατόχων οι 
ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ε αφορµή γρα̟τά και ̟ροφορικά ερωτήµατα α̟ό Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & 
Ε̟ικοινωνιών και ενδιαφεροµένους αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω α’ σχετική εγκύκλιο, στο ̟λαίσιο ελέγχου 
των δικαιολογητικών κατά την έναρξη της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, ο 
εξεταστής ελέγχει, ̟έραν των υ̟ολοί̟ων, α̟ό το ̟ρωτότυ̟ο έντυ̟ο (ή α̟ό ευκρινές 

ο των δύο όψεων εάν έχει κατατεθεί το ̟ρωτότυ̟ο) διασφαλίζοντας ότι 
οδήγησης ̟ου έχει στην κατοχή του ο ενδιαφερόµενος αντιστοιχεί στην κατηγορία στην ο̟οία 

Στην ̟ερί̟τωση, κατά την ο̟οία, η ε̟ίδειξη του ̟ρωτοτύ̟ου εντύ̟ου ή 
κατά τη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς δεν είναι δυνατή, ο εξεταστής 

αναγράφει στο ∆ελτίο Εκ̟αίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) τον αριθµό κυκλοφορίας και την 
κατηγορία του οχήµατος µε το ο̟οίο διενεργείται η δοκιµασία [εφόσο
αναγεγραµµένα α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
ανανέωσης άδειας οδήγησης κατηγορίας Β)] και ο υ̟όψη έλεγχος/ταυτο̟οίηση 

Η διενέργεια δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς για την ανανέωση άδειας 
οδήγησης φορτηγού δύναται να διενεργείται και µε Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης 
(Φ.Ι.Χ.), υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση υ̟οβολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 8Α 
της υ.α. 50984/7947/2013 (Β' 3056), υ̟εύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη 
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νανέωση άδειας οδήγησης κατόχων οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των 
74) ετών 

Α3/73316/7044/23-10-2018 εγκύκλιος (Α.∆.Α.
του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών µε θέµα «∆ιευκρινίσεις ε̟ί της υ̟’ αριθµ. 

̟ρωτ. Α3/64720/6117/30-8-2018 (Β΄4158) α̟όφασης του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών και 

A3/72111/6924/23-10-2018 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 
της Υ̟ηρεσίας µας µε θέµα «Α̟οστολή ̟ληροφοριακού εντύ̟ου αναφορικά µε την 

ανανέωση της άδειας οδήγησης δικύκλων και οχηµάτων κατηγορίας Β κατόχων οι 
ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών»

ε αφορµή γρα̟τά και ̟ροφορικά ερωτήµατα α̟ό Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & 
Ε̟ικοινωνιών και ενδιαφεροµένους αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, 

’ σχετική εγκύκλιο, στο ̟λαίσιο ελέγχου 
των δικαιολογητικών κατά την έναρξη της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, ο 
εξεταστής ελέγχει, ̟έραν των υ̟ολοί̟ων, α̟ό το ̟ρωτότυ̟ο έντυ̟ο (ή α̟ό ευκρινές 

άν έχει κατατεθεί το ̟ρωτότυ̟ο) διασφαλίζοντας ότι η άδεια 
οδήγησης ̟ου έχει στην κατοχή του ο ενδιαφερόµενος αντιστοιχεί στην κατηγορία στην ο̟οία 

Στην ̟ερί̟τωση, κατά την ο̟οία, η ε̟ίδειξη του ̟ρωτοτύ̟ου εντύ̟ου ή φωτοαντιγράφου 
κατά τη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς δεν είναι δυνατή, ο εξεταστής 

αναγράφει στο ∆ελτίο Εκ̟αίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) τον αριθµό κυκλοφορίας και την 
εφόσον δεν είναι ήδη 

αναγεγραµµένα α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών (̟ερί̟τωση 
έλεγχος/ταυτο̟οίηση διενεργείται 

για την ανανέωση άδειας 
οδήγησης φορτηγού δύναται να διενεργείται και µε Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης 
(Φ.Ι.Χ.), υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση υ̟οβολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 8Α 

του οχήµατος ή του 

 

Πα̟άγου,   30 - 01 - 2019 
 

Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. ̟ροτ. 
/807 Ε̟είγον 

 
 
 
 

Πίνακας α̟οδεκτών 

νανέωση άδειας οδήγησης κατόχων οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των 

2018 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: ΨΨΦΩ465ΧΘΞ-
∆ιευκρινίσεις ε̟ί της υ̟’ αριθµ. 

) α̟όφασης του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών και 

(Α.∆.Α.: ΩΑΟΟ465ΧΘΞ-
Α̟οστολή ̟ληροφοριακού εντύ̟ου αναφορικά µε την 

ανανέωση της άδειας οδήγησης δικύκλων και οχηµάτων κατηγορίας Β κατόχων οι 
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών» 

ΑΔΑ: 6ΑΑΣ465ΧΘΞ-ΛΟΝ
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νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου σε ̟ερί̟τωση ̟ου το όχηµα ανήκει σε εταιρεία, ̟ερί ̟αραχώρησής του 
στον ενδιαφερόµενο. 
  
Γ. Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω α’ σχετική εγκύκλιο (βλέ̟ε και 
̟ληροφοριακό έντυ̟ο της ανωτέρω β’ σχετικής εγκυκλίου), στη δοκιµασία ̟ροσόντων και 
συµ̟εριφοράς δικύκλων, µε µέριµνα του ενδιαφεροµένου ̟ροσκοµίζεται στο χώρο της 
δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς και όχηµα κατηγορίας Β (α̟ό τον οδηγό του ο 
ο̟οίος ̟ρέ̟ει να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας) ̟ου 
ακολουθεί κατά τη διάρκεια της ̟ορείας και το ο̟οίο φέρει όλα τα έγγραφα για τη νόµιµη 
κυκλοφορία του. 

� Ο οδηγός του ανωτέρω συνοδευτικού οχήµατος, κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας 
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, υ̟όκειται στις διατάξεις του ν. 2696/1999 (Α’ 57) «Κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) και ειδικότερα των ̟αρ. 2 & 3 του άρθρου 13. 
Στην ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης α̟ό αρµόδιο όργανο ελέγχου (Τροχαία, Λιµενικό, ∆ηµοτική 
Αστυνοµία) ̟αράβασης κατά τον Κ.Ο.Κ. του οδηγού του ανωτέρω οχήµατος, κατά τη 
διάρκεια της δοκιµασίας, ̟ου θα καθιστά µη δυνατή την έναρξη ή τη συνέχισή της, αυτή 
δεν διενεργείται ή διακό̟τεται και σηµειώνεται σχετική ̟αρατήρηση στο ∆.Ε.Ε. και στο 
̟ρακτικό εξέτασης. Ο ̟ρογραµµατισµός (ε̟αναλη̟τικής) δοκιµασίας γίνεται, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην υ.α. 50984/7947/2013, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα ̟ρογραµµατισµού 
της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ε̟ιτρο̟ή έχει βάσιµες ενδείξεις για ̟ιθανούς ̟εριορισµούς για την 
ικανότητα οδήγησης του οδηγού του συνοδευτικού οχήµατος, δεν διενεργείται ή 
διακό̟τεται η δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς και σηµειώνεται σχετική 
̟αρατήρηση στο ∆.Ε.Ε. και στο ̟ρακτικό εξέτασης. Η οικεία Υ̟ηρεσία Μεταφορών & 
Ε̟ικοινωνιών οφείλει να ελέγξει τα αναγραφόµενα στο ∆.Ε.Ε. και στο ̟ρακτικό και να 
̟ροβεί στις α̟αραίτητες ενέργειες στο ̟λαίσιο εφαρµογής της διάταξης της ̟αρ. 8 του 
άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ. 
� ∆εν α̟αιτείται υ̟εύθυνη δήλωση του κατόχου του ως άνω συνοδευτικού οχήµατος 
̟ερί συναίνεσής του για τη συγκεκριµένη χρήση του οχήµατος, καθόσον, αυτό 
̟ροσκοµίζεται στο χώρο της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς α̟ό τον ίδιο ή τον 
οδηγό του οχήµατος. 

 
∆. Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω α’ σχετική εγκύκλιο (βλέ̟ε και 
̟ληροφοριακό έντυ̟ο της ανωτέρω β’ σχετικής εγκυκλίου), σε ̟ερί̟τωση ̟ου στον 
ενδιαφερόµενο έχει χορηγηθεί, κατ’ εφαρµογή της ̟αρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4568/2018 (Α’ 
178) και της µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 93164/8762/29-11-2018 εγκυκλίου (Α.∆.Α.: 
6ΛΙ1465ΧΘΞ-ΘΥ9) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών, βεβαίωση ̟αράτασης ισχύος της 
άδειας οδήγησης, την ε̟ιδεικνύει στους εξεταστές και την ̟αραδίδει σε αυτούς µετά το τέλος 
της εξέτασης. Η ̟ροαναφερθείσα βεβαίωση ισχύει έως την ηµεροµηνία της δοκιµασίας 
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς. 
 Στην ̟ερί̟τωση κατόχου ̟ου αιτείται ανανέωση ̟ερισσότερων της µιας κατηγοριών της 
άδειάς του και ως εκ τούτου εκδίδονται αντιστοίχως ισάριθµα ∆.Ε.Ε., η ως άνω βεβαίωση: 

� ε̟ιδεικνύεται υ̟οχρεωτικά στους εξεταστές κατά την ̟ρώτη χρονικά διενεργηθείσα 
δοκιµασία. 
� ̟αραδίδεται στους εξεταστές µετά το ̟έρας της ̟ρώτης χρονικά διενεργηθείσας 
δοκιµασίας, εξαιρουµένης της ̟ερι̟τώσεως ε̟ιτυχούς δοκιµασίας, κατά την ο̟οία, φέρει 
µαζί του και ε̟ιδεικνύει στους εξεταστές εκδοθέν/έντα ∆.Ε.Ε. για άλλη/ες κατηγορία/ες 
̟ου έχει αιτηθεί να ανανεώσει. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η υ̟όψη βεβαίωση ̟αραµένει στην 
κατοχή του έως την ε̟όµενη χρονικά ̟ρος διενέργεια δοκιµασία (και οµοίως στην 
̟ερί̟τωση και άλλης δοκιµασίας). 
Παρακαλούνται οι Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών για την ενηµέρωση των 
̟ροσερχόµενων σε αυτές υ̟οκείµενων στη ρύθµιση για την ως άνω υ̟οχρέωσή τους.  
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Ε. Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω α’ σχετική εγκύκλιο, στην ̟ερί̟τωση 
ανανέωσης άδειας οδήγησης δικύκλου ή φορτηγού ή λεωφορείου, η αρµόδια Υ̟ηρεσία 
Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών ελέγχει και διασφαλίζει ότι το δίκυκλο ή φορτηγό ή λεωφορείο µε 
το ο̟οίο θα διενεργηθεί η δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, υ̟άγεται στην κατηγορία 
̟ου αιτείται ο ενδιαφερόµενος να ανανεώσει και αναγράφει στο ∆.Ε.Ε. τον αριθµό 
κυκλοφορίας και την κατηγορία του οχήµατος. 
 Σηµειώνεται, ότι, ως διαλαµβάνεται και στην ανωτέρω β’ σχετική εγκύκλιο καθώς και στο 
συνηµµένο αυτής ̟ληροφοριακό έντυ̟ο, οι εξετάσεις των υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών 
διενεργούνται σε κάθε ̟ερί̟τωση σύµφωνα µε το οικείο κανονιστικό ̟λαίσιο και 
εγκυκλίους. Με το ως άνω έντυ̟ο ̟αρέχονται α̟λώς α̟ό τη ∆/νση Οδικής Κυκλοφορίας & 
Ασφάλειας, στο ̟λαίσιο γενικής ενηµέρωσης (και µόνο) των υ̟οκείµενων στη ρύθµιση 
κατόχων αδειών οδήγησης δικύκλων και οχηµάτων κατηγορίας Β, χρήσιµες ̟ληροφορίες ε̟ί 
της υ̟όψη νεοθεσ̟ισθείσας διαδικασίας.  
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ 
 

 
 

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

 
 

Σ. ΣΜΑΡΑΙ∆ΟΥ 
 
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 καθώς και των ̟ροσερχόµενων 
σε αυτές υ̟οκείµενων στη ρύθµιση για τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρούσα) 

  
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) 
  (ε̟ί του Α.Π. 1815/23-11-2018) 
  ▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Μεταφορών (gdmetaf@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 
  
♦ Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr)  
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:   
♦ ∆.O.K.A. 
 ▪ Τµήµα Β’  
 ▪ Χρονολογικό αρχείο 
♦ ∆/νση Οδικών Εµ̟ορευµατικών Μεταφορών 
 Τµήµα Μεταφορικών & Λοι̟ών Ε̟ιχειρήσεων  

ΑΔΑ: 6ΑΑΣ465ΧΘΞ-ΛΟΝ
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