
 

 

  
 Σας ενηµερώνουµε ότι στο ΦΕΚ 
ε̟ιµέρους συµβάσεων για τα έργα V
Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα 
ενίσχυση και αναβάθµιση των υ̟οδοµών στον
  
 Με τις διατάξεις του άρθρο
δηµοσιεύσεως (10-06-2019) του νόµου, 

1. H ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των 
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών και υ̟οβάλλουν, α̟ό την 1η Α̟ριλίου 2019 έως και την
Ιουλίου 2019, στις Υ̟ηρεσίες Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της χώρας αίτηση και τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, κατ’ 
εφαρµογή της ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012, ̟αρατείνεται έως την ηµεροµηνία 
̟ρογραµµατισµού της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς. Η ηµεροµηνία αυτή δεν 
δύναται να α̟έχει ̟ερισσότερο α̟ό ̟έντε (5) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της 
αιτήσεως για ανανέωση της άδειας. 
Για την ως άνω ̟αράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση α̟ό την αρµόδι
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών
Για την εφαρµογή της 
Ε̟ικοινωνιών: 

▫ Χορηγεί στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση σύµφωνα µε το σ
̟αρούσα υ̟όδειγµα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

--------------------------------------
Ταχ. ∆/νση      : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.            : 10191, Πα̟άγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας 
Τηλέφωνο : 213 130 8487, 210 650 8487
Fax : 210 650 8518 
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr

 
Θέµα : Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου ̟έµ̟του του 
Σχετ. : α. Το άρθρο ̟έµ̟το του ν

β. Ο ν. 4599/2019 (A’ 40/04
γ. Η ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 (A’ 101) ως αυτή ̟ροστέθηκε µε τ
του ν. 4530/2018 (Α’ 59/30
δ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 28708/3207/18
ΩΦΞΨ465ΧΘΞ-ΧΟΞ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών
ε. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07
ΖΩ0) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
στ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 7090/771/29
0ΘΨ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Σας ενηµερώνουµε ότι στο ΦΕΚ Α’ 89/10-06-2019 δηµοσιεύτηκε ο ν. 4618/2019
ε̟ιµέρους συµβάσεων για τα έργα V και VI της α̟ό 6.9.2018 Σύµβασης ∆ωρεάς µεταξύ του 
Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθµιση των υ̟οδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις

άρθρου ̟έµ̟του του ως άνω νόµου, η ισχύς των ο̟οίων αρχίζει α̟ό 
2019) του νόµου, θεσ̟ίζονται τα ακόλουθα: 

ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των 
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών και υ̟οβάλλουν, α̟ό την 1η Α̟ριλίου 2019 έως και την
Ιουλίου 2019, στις Υ̟ηρεσίες Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της χώρας αίτηση και τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, κατ’ 
εφαρµογή της ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012, ̟αρατείνεται έως την ηµεροµηνία 

µατισµού της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς. Η ηµεροµηνία αυτή δεν 
δύναται να α̟έχει ̟ερισσότερο α̟ό ̟έντε (5) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της 
αιτήσεως για ανανέωση της άδειας.  
Για την ως άνω ̟αράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση α̟ό την αρµόδι
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών. 
Για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, η αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών και 

ενδιαφερόµενο βεβαίωση σύµφωνα µε το σ
υ̟όδειγµα  

Πα̟άγου
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & Α3/Οικ. 47777/5174

∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 

-------------------------------------- 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

Πα̟άγου   
  

8487, 210 650 8487   
  

c.mastoras@yme.gov.gr   

Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου ̟έµ̟του του ν. 4618/2019 (A
̟έµ̟το του ν. 4618/2019 (A’ 89/10-06-2019)  

Ο ν. 4599/2019 (A’ 40/04-03-2019)  
Η ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 (A’ 101) ως αυτή ̟ροστέθηκε µε τ

του ν. 4530/2018 (Α’ 59/30-03-2018) 
Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 28708/3207/18-04-2019 

ΧΟΞ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών 
Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07-03-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 9Ο57465ΧΘΞ

ΖΩ0) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών 
Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 7090/771/29-01-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 

0ΘΨ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών 

4618/2019 «Κύρωση των 
και VI της α̟ό 6.9.2018 Σύµβασης ∆ωρεάς µεταξύ του 

Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την 
τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις». 

, η ισχύς των ο̟οίων αρχίζει α̟ό 

ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των 
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών και υ̟οβάλλουν, α̟ό την 1η Α̟ριλίου 2019 έως και την 31η 
Ιουλίου 2019, στις Υ̟ηρεσίες Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της χώρας αίτηση και τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, κατ’ 
εφαρµογή της ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012, ̟αρατείνεται έως την ηµεροµηνία 

µατισµού της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς. Η ηµεροµηνία αυτή δεν 
δύναται να α̟έχει ̟ερισσότερο α̟ό ̟έντε (5) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της 

Για την ως άνω ̟αράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία 

Υ̟ηρεσία Μεταφορών και 

ενδιαφερόµενο βεβαίωση σύµφωνα µε το συνηµµένο στην 

 

Πα̟άγου,  12 - 06 - 2019 
 

Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. ̟ροτ. 
5174         Εξ. ε̟είγον 

 
 
 
 

Πίνακας α̟οδεκτών 

A’ 89/10-06-2019)  

Η ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 (A’ 101) ως αυτή ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 65 

εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 

2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 9Ο57465ΧΘΞ-

2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: ΩΩΖ7465ΧΘΞ-
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▫ Υ̟οχρεούται να ̟ρογραµµατίζει τον ενδιαφερόµενο έως την αναγραφόµενη στη 
βεβαίωση ηµεροµηνία. 

 
2. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης του ̟ρώτου (1ου) και του δεύτερου (2ου) εδαφίου (άνω των 74 

ετών) της ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 οι ο̟οίοι ε̟ιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα 
έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2019 δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς για την 
ανανέωση της άδειάς τους, δύνανται να α̟ευθύνονται στην οικεία Υ̟ηρεσία Μεταφορών 
και Ε̟ικοινωνιών ̟ροκειµένου να τους χορηγείται βεβαίωση, µε την ο̟οία τους ̟αρέχεται 
το δικαίωµα οδήγησης (οχηµάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της Ελληνικής 
Ε̟ικράτειας έως και την ηµεροµηνία ̟αραλαβής του νέου εντύ̟ου άδειας οδήγησης. 
Για την εφαρµογή της ως άνω διάταξης: 

▫ Ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω δ’ σχετική εγκύκλιο.  
▫ Η αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών χορηγεί άµεσα στον 

ενδιαφερόµενο βεβαίωση σύµφωνα µε το συνηµµένο στην ̟ροαναφερθείσα 
εγκύκλιο υ̟όδειγµα και δύναται να αναζητά τον ̟ροσφορότερο τρό̟ο για την 
ε̟ίτευξη της άµεσης χορήγησης της βεβαίωσης (ό̟ως είναι, µεταξύ άλλων, η 
άµεση α̟οστολή του ̟ρακτικού εξέτασης α̟ό τον εξεταστή στην αρµόδια 
Υ̟ηρεσία). 

 
3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υ̟ο̟ερί̟τωσης ββ της ̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αρ. 2 του 

άρθρου 10 του ν. 4599/2019 (Α΄ 40) καταργούνται. 
Τα καταργηθέντα εδάφια αφορούσαν τον ̟εριορισµό, κατά τον ο̟οίο, ο ̟αριστάµενος 
εκ̟αιδευτής σε δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς δεν ε̟ιτρε̟όταν να ανήκει στη 
Σχολή Οδηγών ̟ου ̟αρείχε στον εξεταζόµενο µαθήµατα θεωρητικής και ̟ρακτικής 
εκ̟αίδευσης και την εξαίρεση α̟ό τον ίδιο ̟εριορισµό των νησιωτικών ̟εριοχών µε µία (1) 
µόνο Σχολή Οδηγών. 
Ως εκ τούτου, α̟ό τη θέση σε ισχύ της ̟αρ. 3 του άρθρου ̟έµ̟του του ν. 4618/2019, στη 
δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίου οδηγού και οδηγού, ̟αρίσταται 
εκ̟αιδευτής της Σχολής Οδηγών στην ο̟οία ανήκει το εκ̟αιδευτικό όχηµα, σύµφωνα 
και µε το ̟ρο της δηµοσίευσης του ν. 4599/2019 σχετικό ̟λαίσιο. 
Κατά τα λοι̟ά, εφαρµόζονται τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω ε’ σχετική εγκύκλιο. 
 

 Παρακαλούνται οι Υ̟ηρεσίες Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της χώρας για την εφαρµογή των ανωτέρω. 

         
 
  

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ 

 
 
 

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

 
 

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ 
 
 
 
Συνηµµένα: 
Υ̟όδειγµα βεβαίωσης 
 
Πίνακας α̟οδεκτών: 
(µε ηλ. ταχ.) 
 
Α̟οδέκτες για ενέργεια: 
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� 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) 
   ♦ Γραφείο Υφυ̟ουργού (yfyp@yme.gov.gr) 
   ♦ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών  
    ▪ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr) 
    ▪ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr) 
   ♦ Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr) 
   ♦ Γραφείο Τύ̟ου (pressyme@gmail.com)  
    

� Περιφέρειες της χώρας 
 ♦ Γραφεία Περιφερειαρχών 
 ♦ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 
    

�  ♦ Πανελλήνια Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (omospondia2012@gmail.com)  
  ♦ Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Υ̟οψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) (o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)  
  ♦ Πανελλήνιος Σύλλογος Εκ̟αιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) (info@driving.org.gr)  
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:   
∆.O.K.A. 
▫ Τµήµα Β’  
▫ Χρονολογικό αρχείο 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία ̟ρογραµµατισµού της 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 ̟αρ. 1 του 
άρθρου ̟έµ̟του του ν. 4618/2019 (A’ 89). 

 

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 ̟έντε (5) µήνες, α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αιτήσεως και των 
α̟αιτούµενων δικαιολογητικών για την ανανέωση.  

 

Οδηγίες ̟ρος τους ενδιαφερόµενους 

▫ Η αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών υ̟οχρεούται να ̟ρογραµµατίζει τον 
ενδιαφερόµενο έως την αναγραφόµενη στην ̟αρούσα βεβαίωση ηµεροµηνία. 

▫ Η ̟αρούσα βεβαίωση ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία ̟ρογραµµατισµού της δοκιµασίας ̟ροσόντων και 
συµ̟εριφοράς, ηµεροµηνία, κατά την ο̟οία, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ̟ροσέρχεται στον 
υ̟οδεικνυόµενο α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία χώρο της δοκιµασίας. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………… 

Ηµ/νία …………… 

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

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ   

.……………….. 

………………… 
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