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Εξ. ε̟είγον

Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

: Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4599/2019 (Α’ 40) «∆οκιµασία ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης
οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις»
19023/2039/07
εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 9Ο57465ΧΘΞ9Ο57465ΧΘΞ
: α. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07-03-2019
ΖΩ0) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & Μεταφορών
β. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 20176/2192/12-03-2019
20176/2192/12
εγκύκλιος (Α.∆.Α.: ΩΣ0Π465ΧΘΞΩΣ0Π465ΧΘΞ
ΦΘΙ ) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών

Mεε αφορµή γρα̟τά και ̟ροφορικά ερωτήµατα α̟ό Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
και λοι̟ούς εµ̟λεκοµένους Φορείς, µε γνώµονα τη διασφάλιση της ορθής, οµαλής και ενιαίας
εφαρµογής των διατάξεων του ν. 4599/2019 (Α’ 40),
40) ιδιαίτερα κατά το ̟ρώτο (1ο) µεταβατικό
στάδιο και σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στις ανωτέρω α’ & β’’ σχετικές εγκυκλίους,
εγκυκλίους
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 6 του άρθρου 4 και στην ̟αρ. 2 του άρθρου 10 του νέου
νόµου, οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης
διενεργούνται α̟ό έναν εξεταστή.
H ως άνω α̟αίτηση εφαρµόζεται και στις ̟ερι̟τώσεις δευτεροβάθµιων ε̟ιτρο̟ών δοκιµασίας
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς,
συµ̟εριφοράς, το έργο των ο̟οίων καθορίζεται στο άρθρο 21 της υ.α.
50984/7947/2013 (Β΄3056).

2.

Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρ. 3 του κεφαλαίου Ζ της ανωτέρω α’ σχετικής
εγκυκλίου, µε ευθύνη του εκ̟αιδευτή, ̟ριν την έναρξη της δοκιµασίας ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς του ενδιαφεροµένου, συµ̟ληρώνεται ο φάκελός του ο ο̟οίος τηρείται στην
αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο (του
ενδιαφεροµένου ή του εκ̟αιδευτικού οχήµατος) µε τις ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις της ̟αρ.
10 του άρθρου 4 του νόµου.
Η αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών διασφαλίζει, κατό̟ιν ελέγχου,
ελέγχ
ότι, το
συµβόλαιο ̟εριέχει τις υ̟όψη ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις και ακολούθως ̟ροβαίνει
στον ̟ρογραµµατισµό της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς,
συµ̟εριφοράς διασφαλίζοντας
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ε̟ι̟λέον ότι, η ηµεροµηνία ̟ρογραµµατισµού είναι εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος
του συµβολαίου.
Η κατά τα ανωτέρω α̟αίτηση για τη συµ̟λήρωση, µε ευθύνη του εκ̟αιδευτή, του φακέλου
του ενδιαφεροµένου και ο ε̟ακόλουθος έλεγχος α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία ̟ριν την
έναρξη της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, τηρείται και στις ̟ερι̟τώσεις
ενδιαφεροµένων ̟ου έχουν ̟ρογραµµατιστεί έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου.
Ε̟ισηµαίνεται ότι, στη σχετική διάταξη του νόµου ̟ερί ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων
(̟αρ. 10 του άρθρου 4) δεν υ̟άγονται οι κάτοχοι άδειας οδήγησης του ̟ρώτου και του
δευτέρου εδαφίου της ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 (Α’ 101) [άνω των εβδοµήντα
τεσσάρων (74) ετών].
3.

Ό̟ως ήδη έχει ε̟ισηµανθεί στο κεφάλαιο Γ της ανωτέρω α’ σχετικής εγκυκλίου, α̟ό τη
δηµοσίευση του νόµου και έως την έναρξη του 3ου µεταβατικού σταδίου [τρεις (3) µήνες α̟ό
την έναρξη ισχύος του νόµου], οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς διενεργούνται στο
δηµόσιο οδικό δίκτυο της χώρας.
Η λήψη όλων των α̟αιτούµενων ενεργειών εκ µέρους των Υ̟ηρεσιών Μεταφορών &
Ε̟ικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας, ̟ροκειµένου, µε την έναρξη του 3ου
µεταβατικού σταδίου, να καταστεί δυνατή η διενέργεια ειδικών δοκιµασιών ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς στις οδούς ε̟ιλογής των ιδίων Υ̟ηρεσιών, α̟οτελεί υ̟οχρέωση ̟ου α̟ορρέει
α̟ευθείας α̟ό τη σχετική διάταξη του νόµου (̟ερί̟τωση γ της ̟αρ. 2 του άρθρου 10).
Σηµειώνεται ότι, στις εν λόγω ε̟ιλεχθείσες οδούς ε̟ιβάλλονται ̟εριορισµοί ή α̟αγόρευση
κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 1 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., µε βάση
µελέτες ̟ου έχουν εκ̟ονηθεί α̟ό ή για λογαριασµό των αρµοδίων οικείων Τεχνικών
Υ̟ηρεσιών. Για την εγκατάσταση των ̟ροβλε̟όµενων µέτρων σήµανσης, τυγχάνουν
εφαρµογής τα οριζόµενα στην ̟αρ. 2 του άρθρου 10 του Κ.Ο.Κ..

4.

Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρ. 1 του κεφαλαίου Ζ της ανωτέρω α’ σχετικής
εγκυκλίου, οι εξεταστές, οι ο̟οίοι, έως την 4η Μαρτίου 2019, διενεργούσαν εξετάσεις σε όλες τις
κατηγορίες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 5 του Παραρτήµατος IV του ̟.δ. 51/2012 (Α’
101), εξακολουθούν να δύνανται να διενεργούν εξετάσεις σε όλες τις κατηγορίες για χρονικό
διάστηµα ενός (1) έτους α̟ό την έναρξη ισχύος του νόµου. Προκειµένου να δύνανται να
διενεργούν εξετάσεις στις διάφορες κατηγορίες µετά το ̟έρας του ̟ροαναφερθέντος
διαστήµατος, υ̟οχρεούνται, µέσα στο ίδιο διάστηµα, να α̟οκτήσουν την κατά τα οριζόµενα
στο σηµείο 2.3 «Ισοδυναµίες» του ̟αραρτήµατος IV του ως άνω ̟ροεδρικού διατάγµατος και
την α̟όφαση οικ. Α3/13948/1902/2014 (Β’ 633) ̟ροβλε̟όµενη άδεια οδήγησης.
Οι υ̟άλληλοι ̟ου έχουν ενταχθεί στο έργο των δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς µετά
τη θέση σε ισχύ (19-01-2013) του ̟.δ. 51/2012 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην α̟όφαση οικ.
Α3/13948/1902/2014, οι ο̟οίοι, έως την 4η Μαρτίου 2019, διενεργούσαν εξετάσεις στις
κατηγορίες για τις ο̟οίες κατείχαν την κατά τα οριζόµενα στο σηµείο 2.3 «Ισοδυναµίες» του
̟αραρτήµατος IV του ιδίου διατάγµατος και την ίδια α̟όφαση ̟ροβλε̟όµενη άδεια οδήγησης,
εξακολουθούν να δύνανται να διενεργούν εξετάσεις στις ίδιες κατηγορίες.

5.

Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρ. 2 του κεφαλαίου Β της ανωτέρω α’ σχετικής
εγκυκλίου, µε το άρθρο 12 του ν. 4599/2019 ̟ροστίθεται νέα ̟αρ. 12 στο άρθρο 21 της υ.α.
50984/7947/2013, στην ο̟οία ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι, τα µέλη των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών
ε̟ιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης δεν συµµετέχουν ως εξεταστές στο έργο της δοκιµασίας
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς.
Ο ως άνω ̟εριορισµός δεν εφαρµόζεται στις ̟ερι̟τώσεις θεωρητικής εξέτασης για χορήγηση
Πιστο̟οιητικού Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής ε̟ιµόρφωσης, η ο̟οία διενεργείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις της ̟αρ. 5 του άρθρου 6 του ̟.δ. 74/2008
(Α΄112) και του άρθρου 3 της υ.α. 29898/3378/2016 (Β΄1318).

2

ΑΔΑ: 6ΑΛΧ465ΧΘΞ-7ΡΕ

6.

Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρ. 2 του κεφαλαίου Α της ανωτέρω α’ σχετικής
εγκυκλίου, η διενέργεια δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς των ενδιαφεροµένων
γίνεται α̟οκλειστικά µε τα οχήµατα και τις µοτοσικλέτες των Σχολών ̟ου έχουν ̟αράσχει τη
θεωρητική και ̟ρακτική εκ̟αίδευση, ειδάλλως οι ενδιαφερόµενοι αυτοί δεν µ̟ορούν να
συµµετάσχουν στις δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, εξαιρουµένων των κατόχων
άδειας οδήγησης του ̟ρώτου και του δευτέρου εδαφίου της ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ.
51/2012 [άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών].
Στην ̟ερί̟τωση ενδιαφεροµένου στον ο̟οίο έχει ̟αρασχεθεί θεωρητική ή και ̟ρακτική
εκ̟αίδευση α̟ό ̟ερισσότερες της µίας (1) Σχολές, η διενέργεια δοκιµασιών ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς γίνεται α̟οκλειστικά µε το όχηµα/µοτοσικλέτα της Σχολής η ο̟οία έχει
̟αράσχει (ολοκληρώσει) την α̟αιτούµενη ̟ρακτική εκ̟αίδευση στον ενδιαφερόµενο ακριβώς
̟ριν αυτός ̟ροσέρθει στην αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών ̟ροκειµένου να
̟ρογραµµατιστεί για τη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς.

7.

Στην ̟αρ. 4 του κεφαλαίου Α της ανωτέρω α’ σχετικής εγκυκλίου, στο ̟εδίο «Οδηγίες
εφαρµογής», η λέξη «ανανέωση» αντικαθίσταται µε την ορθή λέξη «χορήγηση».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ο.Κ.Α.

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ

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 & Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)
♦ Γενική Γραµµατεία Υ̟ουργείου
▪ Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης (g.tasiolambros@yme.gov.gr)
▫ ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης (∆2) (d18.dir@ggde.gr)
▪ Υ̟ηρεσία Υ̟οστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (∆9) (daslef@yme.gov.gr)
▪ Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)
Υ̟ουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
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Περιφέρειες της χώρας
♦ Γραφεία Περιφερειαρχών
♦ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr, mfarantou@eaee.gr)
♦ 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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