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Θέμα: Ερώτημα για πρακτικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν  στον τομέα ευθύνης σας μετά την 
.           εφαρμογή του ν. 4599/2019. 
 
 

Από πληροφορίες συναδέλφων μας, μάθαμε ότι στον τομέα ευθύνης της υπηρεσίας σας 
πραγματοποιήθηκαν πρακτικές εξετάσεις μετά την εφαρμογή του νέου ν. 4599/2019. 

Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε επίσημα ως υπηρεσία για τα κάτωθι: 
1. Αν κατά την ώρα των πρακτικών εξετάσεων  τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το ν. 4599/2019 

για την παρουσία εκπαιδευτή οδήγησης, ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα στο 
δεύτερο στάδιο εξέτασης και δεν επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον 
υποψήφιο οδηγό μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. 

2. Αν ο παριστάμενος εκπαιδευτής κατά την ώρα του δεύτερου σταδίου της πρακτικής εξέτασης 
ανήκε στη σχολή οδηγών που εκπαίδευσε τον μαθητή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας; 

3. Και αν δεν άνηκε ο εκπαιδευτής στη σχολή οδηγών όπως προβλέπει ο ν. 4599/2019,  πώς  
αντιμετωπίσατε το πρόβλημα του ελέγχου, που δημιουργείται από την Υ.Α. 50984, που είναι σε 
ισχύ και δεν έχει καταργηθεί με κάποια άλλη και συγκεκριμένα στο άρθρο 29, παράγραφος β 
που αναφέρει ρητά ότι κατά την πρακτική εξέταση χρειάζεται: φωτοαντίγραφο βεβαίωσης που 
εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα 
αναφέρονται όλοι οι εκπαιδευτές που συνδέονται με την παριστάμενη Σχολή Οδηγών με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εξαιρουμένων των εκπαιδευτών (φυσικών προσώπων) που η 
παριστάμενη Σχολή λειτουργεί στο όνομά τους. 
 
 

 
 

Για την Π.Ο.Ε.Ο. 
 

 
 
        Ηλιάδης  Διαμαντής                                                              Χαρμπής Παναγιώτης 
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