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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.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………… 

Ηµ/νία …………… 

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

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ   

.……………….. 

………………… 
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