
    
 
 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
συνδυασµό µε τα διαλαµβανόµενα 
Κεφαλαίου ∆ της ανωτέρω δ’ σχετικής εγκυκλίου, 
σταδίου του ως άνω νόµου, ήτοι, 
µεταβατικό στάδιο, οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών 
διενεργούνται σε δύο (2) διακριτά 
4 του ιδίου νόµου.  
 Α̟ό την ̟ροαναφερθείσα ηµεροµηνία, ο
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς διενεργούνται

� σε ε̟ιλεγµένες α̟ό τις οικείες
ε̟ιβάλλονται, κατά τη διάρκεια των ειδικών δοκιµασιών,
κυκλοφορίας των υ̟όλοι̟ων οχηµάτων σύ
ε̟ισηµανθεί α̟ό 07-03-2019 µε την ανωτέρω 

� σε ε̟ιλεγµένους α̟ό την οικεία Περιφέρεια 
αρµοδίων Υ̟ηρεσιών Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
α̟αραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή τ
̟ρωτίστως η ασφάλεια των υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και των λοι̟ών εµ̟λεκοµένων 
στη διαδικασία (αφορά τις
υλο̟οίησης της διαδικασίας 

  
 Κατό̟ιν των ανωτέρω, ̟αρακαλ
ενιαίας εφαρµογής των εν λόγω ρυθµίσεων, της εξυ̟ηρέτησης των υ̟οκείµενων ̟ολιτών και µε 

 
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 : ∆ιενέργεια ειδικών δοκιµασιών 

οδηγών και οδηγών α̟ό 
Σχετ. : α. Ο ν. 4599/2019 (Α’ 40)

β. Η µε αριθµό ̟ρωτ.  Α3/40465/4596/04
του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών 
γ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ.42126/4611/31
2ΘΧ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών 
δ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07
ΖΩ0) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση γ της ̟αρ. 2 του άρθρου 10
συνδυασµό µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω β’ σχετική εγκύκλιο και την ̟αρ. 2 του 

’ σχετικής εγκυκλίου, α̟ό ενάρξεως του τρίτου (
α̟ό την 5η Ιουνίου 2019 έως και την εφαρµογή της ε̟ο̟τείας στο 
ς ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών 

(2) διακριτά στάδια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ̟αρ. 2 και 3 του άρθρου 

Α̟ό την ̟ροαναφερθείσα ηµεροµηνία, οι ειδικές δοκιµασίες (1ο στάδιο) 
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς διενεργούνται: 

ε̟ιλεγµένες α̟ό τις οικείες Υ̟ηρεσίες Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών οδούς, στις ο̟οίες
διάρκεια των ειδικών δοκιµασιών, ̟εριορισµοί ή α̟αγόρευση 

κυκλοφορίας των υ̟όλοι̟ων οχηµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ.
2019 µε την ανωτέρω β’ σχετική) ή 

ε̟ιλεγµένους α̟ό την οικεία Περιφέρεια κατάλληλους χώρους, µετά 
Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών, στους ο̟οίους 

α̟αραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή των οικείων διατάξεων 
̟ρωτίστως η ασφάλεια των υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και των λοι̟ών εµ̟λεκοµένων 

αφορά τις ̟εριοχές, στις ο̟οίες υφίστανται αντικειµενικ
διαδικασίας διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών σε ε̟ιλεγµένες οδούς).

αρακαλείστε, στο ̟λαίσιο διασφάλισης της ορθής, οµαλής και 
ενιαίας εφαρµογής των εν λόγω ρυθµίσεων, της εξυ̟ηρέτησης των υ̟οκείµενων ̟ολιτών και µε 
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8487, 210 650 8487   
  

c.mastoras@yme.gov.gr   
  

ειδικών δοκιµασιών δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων 
α̟ό ενάρξεως του τρίτου µεταβατικού σταδίου του

Ο ν. 4599/2019 (Α’ 40) 
Η µε αριθµό ̟ρωτ.  Α3/40465/4596/04-06-2019 εγκύκλιος  (Α∆Α: 

του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών  
. Α3/οικ.42126/4611/31-05-2019 εγκύκλιος (Α∆Α: ΩΖΓΖ465ΧΘΞ

2ΘΧ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών  
. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07-03-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 9Ο57465ΧΘΞ

ΖΩ0) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών   

̟ερί̟τωση γ της ̟αρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4599/2019, σε 
’ σχετική εγκύκλιο και την ̟αρ. 2 του 

τρίτου (3ου) µεταβατικού 
έως και την εφαρµογή της ε̟ο̟τείας στο 

ς ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών 
στάδια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ̟αρ. 2 και 3 του άρθρου 

στάδιο) των δοκιµασιών 

Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών οδούς, στις ο̟οίες 
̟εριορισµοί ή α̟αγόρευση 

µφωνα µε το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ. (είχε 

µετά α̟ό ̟ρόταση των 
λαµβάνονται όλα τα 

ων οικείων διατάξεων και 
̟ρωτίστως η ασφάλεια των υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και των λοι̟ών εµ̟λεκοµένων 

αντικειµενικά ̟ροβλήµατα 
διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών σε ε̟ιλεγµένες οδούς). 

είστε, στο ̟λαίσιο διασφάλισης της ορθής, οµαλής και 
ενιαίας εφαρµογής των εν λόγω ρυθµίσεων, της εξυ̟ηρέτησης των υ̟οκείµενων ̟ολιτών και µε 

 

Πα̟άγου,   11 - 06 - 2019 
 

Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. ̟ροτ. 
/5152    Εξ. ε̟είγον 

 
 
 
 

Πίνακας α̟οδεκτών 

̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων 
του ν. 4599/2019 

(Α∆Α: ΩΜΩΡ465ΧΘΞ-2ΝΙ) 

2019 εγκύκλιος (Α∆Α: ΩΖΓΖ465ΧΘΞ-

2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 9Ο57465ΧΘΞ-
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βασικό γνώµονα την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, να µας ενηµερώσετε λε̟τοµερώς, 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στη δ/νση dok@yme.gov.gr, το αργότερο έως την 14η Ιουνίου 
2019, αναφορικά µε την υλο̟οίηση, α̟ό την 5η Ιουνίου 2019, στις ̟εριοχές χωρικής σας 
αρµοδιότητας, της διενέργειας, κατά τα ανωτέρω, των ειδικών δοκιµασιών σε οδούς ή 
κατάλληλους χώρους. 
 Ε̟ι̟λέον, σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν έχετε ̟ροβεί σε υλο̟οίηση, να µας ενηµερώσετε για τις 
αιτίες, τις ενέργειες στις ο̟οίες έχετε ̟ροβεί και ̟ως αντιµετω̟ίζετε ̟ιθανά ̟ροβλήµατα ̟ρος 
εξυ̟ηρέτηση, άµεσα, των ̟ολιτών.  

 
  

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 
 Πρ/µενοι  Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 
     
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) 
          

� Περιφέρειες της χώρας 
 Γραφεία Περιφερειαρχών 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:   
∆.O.K.A. 
▫ Τµήµα Β’  
▫ Χρονολογικό αρχείο 
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