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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

Χολαργός

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 156
Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός
E-mail: gdme@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ:  Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4599/2019 (Α’ 40) «Δοκιμασία προσόντων 
και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, 
άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»

                     
     Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4599/2019 (Α’ 40) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για 
τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», παρατηρείται διαφοροποίηση κάποιων εξεταστών ως 
προς την εφαρμογή των διατάξεών του, ειδικότερα ως προς την σειρά πραγματοποίησης του 1ου 
και του 2ου σταδίου της δοκιμασίας προσόντων  και συμπεριφοράς .
    Μετά τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη την αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας για την 
διεξαγωγή των εξετάσεων, καθώς και τις προβλεπόμενες από το άρθρο 72 του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνιστούμε σε όλους τους εμπλεκόμενους να λαμβάνουν κάθε 
πρόσφορο μέσο προκειμένου  να εξασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των υποψηφίων και των 
λοιπών εμπλεκομένων στην διαδικασία των εξετάσεων και να αποφεύγεται με κάθε μέσο η 
έκθεση σε κίνδυνο ατόμου ή οχήματος που μπορεί να βρεθεί στο χώρο διεξαγωγής των 
εξετάσεων.  Αυτό άλλωστε προφανέστατα ορίζει ο νόμος με την πρόβλεψη διενέργειας:
          (i) του 1ου σταδίου, ήτοι των ειδικών δοκιμασιών της δοκιμασίας προσόντων και 
συμπεριφοράς, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών, ή σε οδούς που επιλέγονται από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών & 
Επικοινωνιών, στις οποίες επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπολοίπων 
οχημάτων κατά τη διάρκεια αυτών και 
          (ii) του 2ου σταδίου περί εξέτασης γνώσεων και δεξιοτήτων οδήγησης (πορεία) υπό την 
παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή εντός του εκπαιδευτικού οχήματος.
      Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου και προσωπικές ερμηνείες αυτού δεν είναι 
αποδεκτές και εξυπακούεται ότι βαραίνουν προσωπικά τον εξεταστή ή όποιον άλλο υπηρεσιακό 
παράγοντα έχει προβεί σε αυτές, ο οποίος φέρει ακέραια την ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης   
  

                                                                                                           Δόλγυρας Ηλίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α. Για ενέργεια
1. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
      Α. Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης   
      Β. Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
            με την παράκληση:

i. να κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και του 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, οι οποίες απασχολούν υπαλλήλους 
εξεταστές, οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο των πρακτικών εξετάσεων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής

          και
ii. τα οικεία σωματεία  εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών

2. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
       Α. Υπόψη προϊσταμένης Δ/νσης   
       Β.  Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
             (με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία  εκπαιδευτών υποψήφιων 
               οδηγών)
3. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
       Α. Υπόψη προϊσταμένης Δ/νσης   
       Β.  Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
             (με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία εκπαιδευτών υποψήφιων
               οδηγών)
4. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
        Α. Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης   
       Β.  Υπόψη προϊσταμένης τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
             (με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία εκπαιδευτών υποψήφιων
               οδηγών)

      5. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων 
       Α. Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης   
       Β.  Υπόψη προϊσταμένης τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
             (με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία εκπαιδευτών υποψήφιων
               οδηγών )
6.Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
       Α. Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης   
       Β.  Υπόψη προϊσταμένης τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
             (με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία  εκπαιδευτών υποψήφιων
               οδηγών)
7.  Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής 
       Α. Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης   
       Β.  Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
             (με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία  εκπαιδευτών υποψήφιων
               οδηγών) 
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       8.  Δ/νση ΚΤΕΟ 
              Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
      

Β. Για ενημέρωση 
1) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
    i) Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr) 
    ii) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών (gg@yme.gov.gr) 

2) Περιφέρεια Αττικής
i. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
ii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών      
iii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αθηνών 
iv. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών      
v. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών 
vi. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς 
vii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων               
viii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής 
ix. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής 
x. Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Χριστάκη
xi. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
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