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Θέμα: Πρακτικές εξετάσεις δοκιμασίας και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών..        
………………………………………… 

Κύριε Διευθυντά, μάθαμε ότι προγραμματίστηκαν από την υπηρεσία σας, πρακτικές εξετάσεις 
για απόκτηση άδειας οδήγησης, την Τετάρτη 24/4/2019.  

Σας παρακαλούμε για την αποφυγή ταλαιπωρίας, των πολιτών που έχουν προγραμματιστεί για 
εξετάσεις και προστασία των συναδέλφων μας από ΠΙΘΑΝΌΝ ποινικές ευθύνες, σας παρακαλούμε να 
ελέγξετε: 

1. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που κατατέθηκαν στην υπηρεσία σας για τον 
προγραμματισμό των εξετάσεων εάν καλύπτουν τις απαιτήσεις και είναι σύννομα βάσει 
του ν. 4599/2019; 

2. Ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή του πρώτου μέρους των πρακτικών 
εξετάσεων ο εξεταζόμενος θα είναι μόνος του εντός του οχήματος Πιθανόν στον αστικό 
ιστό πληροί τις προϋποθέσεις που πιθανόν να ζητάει το ασφαλιστικό συμβόλαιο; 

3. Βάσει του ν. 4599/2019, κατά τη διενέργεια της δεύτερης φάσης των πρακτικών 
εξετάσεων, εντός του οχήματος, θα παρευρίσκεται εκπαιδευτής, ο οποίος δεν πρέπει να 
έχει σχέση εργασίας με τη σχολή που έκανε την εκπαίδευση στον εξεταζόμενο.  
Η Υ.Α. 50984 στο άρθρο 29 Υποχρεώσεις εξεταστών δοκιμασίας προσόντων και 
συμπεριφοράς  στη παράγραφο 1 στο εδάφιο β  αναφέρει ότι: ο Β εξεταστής, «Ελέγχει 
ότι ο παριστάμενος εκπαιδευτής κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, άδεια εκπαιδευτή ή 
αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή ή ανανέωση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος εκπαιδευτή, καθώς και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης που εκδίδεται από την 
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & 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 όνομα τους.»  Από όσο γνωρίζουμε η εν λόγω Υ.Α. 50984 δεν έχει 
καταργηθεί με κάποια μεταγενέστερη απόφαση. Πώς λοιπόν  θα πραγματοποιηθούν 
νόμιμα εξετάσεις, με εκπαιδευτή εντός του οχήματος ο οποίος δεν έχει σχέση εργασίας 
με τη σχολή που  ανήκει το όχημα. 

  Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. 
 

Για την Π.Ο.Ε.Ο. 
 
 
        Ηλιάδης  Διαμαντής                                                              Χαρμπής Παναγιώτης 
                 Πρόεδρος                                                                                                         Γενικός   Γραμματέας 
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