
 

 

  
  Σε συνέχεια της ανωτέρω γ’ σχετικής εγκυκλίου, σ
2019 δηµοσιεύτηκε η µε αριθµό 
αριθµού εξεταστών υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιµασία ̟ροσόντων και 
συµ̟εριφοράς», η ο̟οία έλαβε αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης 
 Υ̟ενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
̟αρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4599/2019 (
νόµου (έναρξη 3ου µεταβατικού σταδίου)
υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται 
Υ̟ηρεσίας Μεταφορών & Ε̟/νιών
3 του άρθρου 3 του ν. 4599/2019) του οικείου Περιφερειάρχη ̟ερί ε̟ιλογής εξεταστών κατηγοριών 
ΠΕ ή ΤΕ (ή αν δεν υ̟άρχουν τέτοιοι, κατηγορίας ∆Ε) 
δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς
 Κατό̟ιν των ανωτέρω, ε̟ισηµαίνεται η αναγκαιότητα άµεσων ενεργειών σας για τη
διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής 
 Μ̟ορείτε να αναζητήσετε τη νεοδηµοσιευθείσα υ.α. στο δικτυακό τό̟ο του Εθνικού 
Τυ̟ογραφείου, καθώς και στο δικτυακό τό̟ο του ̟ρογράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ό̟ου έχει αναρτηθεί 
µε Α.∆.Α. 6ΘΑ∆465ΧΘΞ-Σ3Π. 

   

 
 

 
Πίνακας α̟οδεκτών: 
(µε ηλ. ταχ.) 
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Θέµα : ∆ηµοσίευση της µε αριθµό
Σχετ. : α. Ο ν. 4599/2019 (

υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες 
διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις»
β.  Η υ.α. Α3/19384/2119/
υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς
γ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 36334/4021/10
1ΦΖ) του Γενικού Γραµµατέα
δ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07
ΖΩ0) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

’ σχετικής εγκυκλίου, σας ενηµερώνουµε ότι στο ΦΕΚ 
Α3/19384/2119/2019 υ̟ουργική α̟όφαση µε θέµα

αριθµού εξεταστών υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιµασία ̟ροσόντων και 
αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.∆.Α.) 6ΘΑ∆465ΧΘΞ

ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 3 του άρθρου 3 και την
99/2019 (A’ 40), τρεις (3) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του ιδίου 

νόµου (έναρξη 3ου µεταβατικού σταδίου), το έργο της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 
υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται µε την ̟αρουσία ενός (1) εξεταστή της ο

νιών, ο ο̟οίος κληρώνεται α̟ό τους ορισµένους µε την α̟όφαση (̟αρ. 
) του οικείου Περιφερειάρχη ̟ερί ε̟ιλογής εξεταστών κατηγοριών 

ΠΕ ή ΤΕ (ή αν δεν υ̟άρχουν τέτοιοι, κατηγορίας ∆Ε) µε κύριο και α̟οκλειστικό έργο τη διενέργεια 
δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς. 

Κατό̟ιν των ανωτέρω, ε̟ισηµαίνεται η αναγκαιότητα άµεσων ενεργειών σας για τη
έγκαιρης και ορθής υλο̟οίησης των ̟ροαναφερθεισών α̟αιτήσεων.

Μ̟ορείτε να αναζητήσετε τη νεοδηµοσιευθείσα υ.α. στο δικτυακό τό̟ο του Εθνικού 
Τυ̟ογραφείου, καθώς και στο δικτυακό τό̟ο του ̟ρογράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ό̟ου έχει αναρτηθεί 

  
Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  

Ε. ΠΑΡΙΣΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ

Πα̟άγου
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & Α3/Οικ. 38919

∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

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

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

Πα̟άγου   
  

, 210 650 8487   
  

c.mastoras@yme.gov.gr    

µε αριθµό Α3/19384/2119/2019 (Β’ 1715) υ̟ουργικής α̟οφάσεως
4599/2019 (A’ 40/04-03-2019) «∆οκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 

υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες 
διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις» 

Α3/19384/2119/2019 (B’ 1715/16-05-2019) «Καθορισµός αριθµού
υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς

̟ρωτ. Α3/Οικ. 36334/4021/10-05-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 696∆465ΧΘΞ
1ΦΖ) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών 

αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07-03-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 9Ο57465ΧΘΞ
Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών  

στο ΦΕΚ Β’ 1715/16-05-
υ̟ουργική α̟όφαση µε θέµα «Καθορισµός 

αριθµού εξεταστών υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιµασία ̟ροσόντων και 
6ΘΑ∆465ΧΘΞ-Σ3Π. 

̟αρ. 3 του άρθρου 3 και την ̟ερί̟τωση β της 
τρεις (3) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του ιδίου 

το έργο της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 
την ̟αρουσία ενός (1) εξεταστή της οικείας 

ο ο̟οίος κληρώνεται α̟ό τους ορισµένους µε την α̟όφαση (̟αρ. 
) του οικείου Περιφερειάρχη ̟ερί ε̟ιλογής εξεταστών κατηγοριών 

µε κύριο και α̟οκλειστικό έργο τη διενέργεια 

Κατό̟ιν των ανωτέρω, ε̟ισηµαίνεται η αναγκαιότητα άµεσων ενεργειών σας για τη 
ρθεισών α̟αιτήσεων.  

Μ̟ορείτε να αναζητήσετε τη νεοδηµοσιευθείσα υ.α. στο δικτυακό τό̟ο του Εθνικού 
Τυ̟ογραφείου, καθώς και στο δικτυακό τό̟ο του ̟ρογράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ό̟ου έχει αναρτηθεί 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ 

 

Πα̟άγου,   17 - 05 - 2019 
 

Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. ̟ροτ. 
38919/4338 Εξ. ε̟είγον 

 
 
 
 

Πίνακας α̟οδεκτών 

(Β’ 1715) υ̟ουργικής α̟οφάσεως 

«∆οκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 
υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες 

Καθορισµός αριθµού εξεταστών 
υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς» 

2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 696∆465ΧΘΞ-

(Α.∆.Α.: 9Ο57465ΧΘΞ-

ΑΔΑ: 6ΟΚΠ465ΧΘΞ-ΟΥΟ
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Α̟οδέκτες για ενέργεια: 
 
� Περιφέρειες της χώρας 
 Γραφεία Περιφερειαρχών 
     
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 
 ♦ Πρ/µενοι  Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 
  
Εσωτερική ∆ιανοµή:   
∆.O.K.A. 
▫ Τµήµα Β’  
▫ Χρονολογικό αρχείο 

ΑΔΑ: 6ΟΚΠ465ΧΘΞ-ΟΥΟ
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