
 
  Στο ̟λαίσιο διασφάλισης 
συµ̟εριφοράς ανά την ε̟ικράτεια µετά τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω 
εξυ̟ηρέτησης των υ̟οκείµενων στη
των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς και ενόψει θεσ̟ίσεως 
ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιος τρο̟ο̟οιείτα
 
 Η ̟ερί̟τωση γ «γ) έχει κριθεί α̟ορρι̟τέος σε ………………….. καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιµασίας.»
του σηµείου 3 (̟ερί του άρθρου 4 του 
«γ) έχει κριθεί/κρίνεται α̟ορρι̟τέος σε δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, η άδειά του δύναται να 
ανανεωθεί µόνο µετά α̟ό ε̟ιτυχή δοκιµ
δεύτερο εδάφιο της δεύτερης ̟αραγράφου της
δηµόσιο οδικό δίκτυο της χώρας και κατά τα λοι̟ά
οικείο νοµοθετικό και κανονιστικό ̟λαίσιο

 Κατά τα λοι̟ά, ισχύει η ανωτέρω 
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Θέµα : Τρο̟ο̟οίηση της µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02

6ΕΑ8465ΧΘΞ-ΟΓΖ) του Υφυ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών
Σχετ. : α. Η ̟αρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθµίσεις του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών 

και Μεταφορών και άλλες ε̟είγουσες διατάξεις»
β. Η ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51
ν. 4530/2018 (Α’ 59) και τρο̟ο̟οιήθηκε µε την
40) 
γ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02
ΟΓΖ) του Υφυ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών
δ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/56243/5874/
του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

της οµαλής διενέργειας των δοκιµασιών ̟ροσόντων και 
συµ̟εριφοράς ανά την ε̟ικράτεια µετά τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω α’ σχετικής διάταξης και της 

υ̟οκείµενων στην ανωτέρω β’ σχετική διάταξη κατόχων αδειών οδήγησης
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών οι ο̟οίοι έχουν κριθεί/κρίνονται α̟ορρι̟τέοι σε δοκιµ

̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς και ενόψει θεσ̟ίσεως σχετικής µεταβατικής διάταξης
’ σχετική εγκύκλιος τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως: 

έχει κριθεί α̟ορρι̟τέος σε ………………….. καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιµασίας.»
(̟ερί του άρθρου 4 του νόµου) (σελ. 4 εγκυκλίου), αντικαθίσταται ως εξής

α̟ορρι̟τέος σε δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, η άδειά του δύναται να 
ανανεωθεί µόνο µετά α̟ό ε̟ιτυχή δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο 
δεύτερο εδάφιο της δεύτερης ̟αραγράφου της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου. Η δοκιµασία αυτή

και κατά τα λοι̟ά, σύµφωνα µε το ̟ρο της θέσης σε ισχύ του ν. 4625/2019 
οικείο νοµοθετικό και κανονιστικό ̟λαίσιο.».  

Κατά τα λοι̟ά, ισχύει η ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιος. 
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Τρο̟ο̟οίηση της µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02-09-2019
του Υφυ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών 

του άρθρου 4 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθµίσεις του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών 
και Μεταφορών και άλλες ε̟είγουσες διατάξεις» 

Η ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 (A’ 101) ως αυτή ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 65 του 
και τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟αρ. 8 του άρθρου 4 του ν.

. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02-09-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.
του Υφυ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών 

. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/56243/5874/25-07-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΑΡΜ465ΧΘΞ
γού Υ̟οδοµών & Μεταφορών 

των δοκιµασιών ̟ροσόντων και 
’ σχετικής διάταξης και της 

αδειών οδήγησης άνω 
α̟ορρι̟τέοι σε δοκιµασία 

µεταβατικής διάταξης νόµου, η 

έχει κριθεί α̟ορρι̟τέος σε ………………….. καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιµασίας.» 
αντικαθίσταται ως εξής: 

α̟ορρι̟τέος σε δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, η άδειά του δύναται να 
, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο 

δοκιµασία αυτή διενεργείται στο 
σύµφωνα µε το ̟ρο της θέσης σε ισχύ του ν. 4625/2019 

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

 
 

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ 

 

Πα̟άγου,  11 - 09 - 2019 
 

Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. ̟ροτ. 
Α3/Οικ. 66593/8060     Εξ. ε̟είγον 

 
 
 

Πίνακας α̟οδεκτών 

2019 εγκυκλίου (Α.∆.Α.: 

του άρθρου 4 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθµίσεις του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών 

ως αυτή ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 65 του 
̟αρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 (A’ 

εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΕΑ8465ΧΘΞ-

εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΑΡΜ465ΧΘΞ-Ρ0Φ) 
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Πίνακας α̟οδεκτών: 
(µε ηλ. ταχ.) 
 
Α̟οδέκτες για ενέργεια: 
 
♦ Περιφέρειες της χώρας 
 ▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 
 ▪ Πρ/µενους Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 

   ▪ ∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των εξεταστών της ̟εριοχής αρµοδιότητάς τους)  

♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών 
 ▪ Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών 
  ▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης (g.tasiolambros@yme.gov.gr) 
  ▫ ∆/νση Προϋ̟ολογισµού και ∆ηµ. Αναφορών (∆1) (k.louloudakis@yme.gov.gr) 
  ▫ ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης (∆2) (d18.dir@ggde.gr) 
 ▪ Υ̟ηρεσία Πολιτικής Αερο̟ορίας (ypa@hcaa.gr, governor@hcaa.gr) 
♦ Υ̟ουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (info@yen.gr,  ddy.b@yna.gov.gr) 
♦Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

∆/νση ∆οµών, ∆ιαδικασιών & Αρχείων 
Τµήµα ΚΕΠ (dolkep@ydmed.gov.gr, k.kaparos@ydmed.gov.gr) 
(µε παράκληση για την ενηµέρωση των ΚΕΠ της χώρας) 

♦Υπουργείο Εσωτερικών (info@ypes.gr, d.nasaina@ypes.gr) 
 
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 Μεταφορών (gg@yme.gov.gr) 
  ▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατ/κού Σχεδ/µού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr) 
 ▪ Γενική ∆/νση ∆ράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υ̟οδοµών & Μεταφορών 
  ∆/νση Πολιτικής Ασφάλειας Υ̟οδοµών & Μεταφορών (dpasf@yme.gov.gr)  
 ▪  Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr) 
 ▪ Υ̟ηρεσία Υ̟οστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (∆9) (daslef@yme.gov.gr)   
  
♦ Υ̟ουργείο Προστασίας Του Πολίτη 
 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
 ∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr) 
 
♦ Υ̟ουργείο Υγείας 

∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας (ddy@moh.gov.gr)  
  
♦ Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@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 Α’ 
▪ Τµήµα Β’  
▪ Χρονολογικό αρχείο 
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