
    

       
 Στο ̟λαίσιο διασφάλισης της ορθής και ενιαίας εφαρµογής της ανωτέρω 
συνέχεια των διαλαµβανοµένων στην ̟αρ. 1 του Κεφαλαίου Β «Θεωρητικές εξετάσεις» της ανωτέρω 
σχετικής εγκυκλίου, διευκρινίζεται ότι,
µέτρα (κλωβός διακο̟ής ασύρµατης ε
συσκευών ε̟ικοινωνίας και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου µέσου, το ο̟οίο καθιστά διαβλητή ή 
εµ̟οδίζει τη διαδικασία), οι θεωρητικές εξετάσεις υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργούνται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 22 «Θεωρητική εξέταση υ̟οψηφίων οδηγών» της 
υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκ̟αίδευση και εξέταση υ̟οψηφίων οδηγών 
µοτο̟οδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων».
 Ε̟ισηµαίνεται, σε κάθε ̟ερί̟τωση, η αναγκ
Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας για την 
συντοµότερη λήψη των υ̟όψη µέτρων.

 

 
 

 
 
Πίνακας α̟οδεκτών: 
(µε ηλ. ταχ.) 
 

 
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 : Εφαρµογή της διάταξης της 

αναγκαίων µέτρων για την
διενέργειας θεωρητικών εξετάσεων

Σχετ. : α. Η ̟αρ. 4 του άρθρου 5 του ν
συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, 
άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις»
β. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07
του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & Μεταφορών

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Στο ̟λαίσιο διασφάλισης της ορθής και ενιαίας εφαρµογής της ανωτέρω α
συνέχεια των διαλαµβανοµένων στην ̟αρ. 1 του Κεφαλαίου Β «Θεωρητικές εξετάσεις» της ανωτέρω 
σχετικής εγκυκλίου, διευκρινίζεται ότι, µέχρις ότου ληφθούν τα οριζόµενα στην ίδια διάταξη αναγκαία 
µέτρα (κλωβός διακο̟ής ασύρµατης ε̟ικοινωνίας, α̟ενεργο̟οίηση των κινητών τηλεφώνων, όλων των 
συσκευών ε̟ικοινωνίας και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου µέσου, το ο̟οίο καθιστά διαβλητή ή 

οι θεωρητικές εξετάσεις υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργούνται 
τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 22 «Θεωρητική εξέταση υ̟οψηφίων οδηγών» της 

υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκ̟αίδευση και εξέταση υ̟οψηφίων οδηγών 
µοτο̟οδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων». 

Ε̟ισηµαίνεται, σε κάθε ̟ερί̟τωση, η αναγκαιότητα άµεσων ενεργειών εκ µέρους των Υ̟ηρεσιών 
Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας για την 

λήψη των υ̟όψη µέτρων. 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ
 
 
 

Πα̟άγου
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & Α3/Οικ. 20176

∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

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

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Πίνακας α̟οδεκτών
Πα̟άγου   

  
8487, 210 650 8487   

  
c.mastoras@yme.gov.gr   

  
Εφαρµογή της διάταξης της  ̟αρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4599/2019 (

για την α̟ρόσκο̟τη, οµαλή και διαφανή τήρηση της διαδικασίας
θεωρητικών εξετάσεων υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών 

Η ̟αρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 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» 

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

α’ σχετικής διάταξης και σε 
συνέχεια των διαλαµβανοµένων στην ̟αρ. 1 του Κεφαλαίου Β «Θεωρητικές εξετάσεις» της ανωτέρω β’ 

µέχρις ότου ληφθούν τα οριζόµενα στην ίδια διάταξη αναγκαία 
α̟ενεργο̟οίηση των κινητών τηλεφώνων, όλων των 

συσκευών ε̟ικοινωνίας και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου µέσου, το ο̟οίο καθιστά διαβλητή ή 
οι θεωρητικές εξετάσεις υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργούνται 

τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 22 «Θεωρητική εξέταση υ̟οψηφίων οδηγών» της 
υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκ̟αίδευση και εξέταση υ̟οψηφίων οδηγών 

αιότητα άµεσων ενεργειών εκ µέρους των Υ̟ηρεσιών 
Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας για την κατά το δυνατόν 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

ΜΑΣΤΟΡΑΣ 

 

Πα̟άγου,  12 - 03 - 2019 
 

Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. ̟ροτ. 
20176/2192         Εξ. ε̟είγον 

 
 
 
 

Πίνακας α̟οδεκτών 

4599/2019 (A’ 40) ̟ερί λήψης 
α̟ρόσκο̟τη, οµαλή και διαφανή τήρηση της διαδικασίας 

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

(Α.∆.Α.: 9Ο57465ΧΘΞ-ΖΩ0) 
Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & Μεταφορών  
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Α̟οδέκτες για ενέργεια: 
 
♦ Περιφέρειες της χώρας 
  ∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
   
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση: 
 
♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών 
 ▪ Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)   
 ▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών  
  ▫ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr) 
  ▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)   
 ▪ Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)  
    
♦ Περιφέρειες της χώρας 
 ▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 
 ▪ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 
 
♦  
▪ Πανελλήνια Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (omospondia2012@gmail.com)  
▪ Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Υ̟οψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) (o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)  
▪ Πανελλήνιος Σύλλογος Εκ̟αιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) (info@driving.org.gr) 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:   
∆.O.K.A. 
▪ Τµήµα Β’  
▪ Χρονολογικό αρχείο 

ΑΔΑ: ΩΣ0Π465ΧΘΞ-ΦΘΙ


