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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 17 - 9 - 2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Βαθµός Προτ/τας: ΕΠΕΙΓΟΝ 

∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (∆30) Αριθµ. Πρωτ.:Α3/οικ. 70367/6709 
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 156 69  Παπάγου 
: Ε. Στάικου 
: 213 130 8501, 210 650 8501 
: 210 650 8518 

  
ΠΡΟΣ: 

   
  
 
 
 
ΚΟΙΝ:  
        

      

 
1. Όλες τις ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα 
Μεταφορών & Επικοινωνιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. 
(µε email) 
2. Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών & 
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της χώρας  (µε email) 
 
1. Πολ. Γραφείο Υπουργού (µε email) 
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Μετ. (µε email) 
3. Γεν. ∆ιευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασµού 
Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας (µε email) 
4. ΣΕΕΥΜΕ (µε email) 

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης 

 
ΣΧΕΤ.: 

 
α) Οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4530/2018 (Α΄59) 
β) Η µε αριθµ. Πρωτ. Α3/οικ.66161/6216/31-8-2018 εγκύκλιος µε Α∆Α: 

6ΖΒΧ465ΧΘΞ-6Α∆ 
γ) Η µε αριθµ. πρωτ. 50984/4793/2013 (Β΄3056) υπουργική απόφαση, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, σας ενηµερώνουµε ότι άδειες οδήγησης κατόχων που 
έχουν συµπληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών και υποβάλλουν στις 
∆ιευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας µετά την 
30/8/2018, αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε 
εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄101) µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018, 
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία προγραµµατισµού της δοκιµασίας (για πρώτη 
φορά) προσόντων και συµπεριφοράς . Η ηµεροµηνία αυτή  δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από  
τρείς µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Για 
την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται σχετική βεβαίωση (επισυνάπτεται) από την οικεία 
∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών. 
Οι ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας παρακαλούνται για τον προγραµµατισµό των 
παραπάνω εξετάσεων δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. 
 
  

  
 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

ΑΘ. ΒΟΥΡ∆ΑΣ 
Εσωτερική διανοµή  
∆OKΑ – Τµήµα Β’ (1) 
Συνηµµένα 
Βεβαίωση 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ημ/νία                  ……………      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ          ……………   

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ. ………………………  Αρ. Πρωτ.            ………….. 

Δ/ΝΣΗ  ……………………………………   

Ταχ. Διεύθυνση         .………………..   

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Ισχύει μέχρι την ημερομηνία δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς  

για πρώτη φορά και παραδίνεται στην εξεταστική επιτροπή  

 

 

Παρατείνεται η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης του / της:   
(Ονοματεπώνυμο κατόχου άδειας οδήγησης)  

  

με αριθμό …………. (Αριθμός άδειας οδήγησης) μέχρι τις …… (Αναγράφεται  ημ/νια *) αυτής 

συμπεριλαμβανομένης, κατ' εφαρμογή της 70367/6709/18 εγκυκλίου του Γενικού 

Γραμματέα Μεταφορών του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών. 

 

 Η παρούσα χορηγείται για οδήγηση οχήματος μόνο εντός της ελληνικής 

επικράτειας. 

 

 

Η Βεβαιούσα Υπηρεσία 

 

 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 

 
*  Αναγράφεται η ημ/νια προγραμματισμού εφόσον είναι γνωστή, εφόσον δεν είναι γνωστή θα 

αναγράφεται ημ/νία τρεις μήνες από την κατάθεση της αίτησης με τα δικαιολογητικά για την 

ανανέωση. 
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