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Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

: ∆ηµοσίευση του ν. 4625/2019 (A’ 139) «Ρυθµίσεις του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών &
Μεταφορών και άλλες ε̟είγουσες διατάξεις»
: Η αριθµ. ̟ρωτ.
Α3/56243/5874/2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΑΡΜ465ΧΘΞΡ0Φ) του
Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών

Σας ενηµερώνουµε ότι στο ΦΕΚ 139 Α’/ 31-08-2019 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 4625/2019 «Ρυθµίσεις
του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & Μεταφορών και άλλες ε̟είγουσες διατάξεις».
Με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 & 5 του ως άνω νόµου ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας
του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & Μεταφορών.
Συνο̟τικά αφορούν στη ρύθµιση θεµάτων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών ̟ροσόντων
και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών, τη θέσ̟ιση της συστάσεως ε̟ιτρο̟ής για την
αναµόρφωση του ̟λαισίου εκ̟αίδευσης και εξέτασης των υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και τη
χορήγηση άδειας οδήγησης, τη θέσ̟ιση της συστάσεως ∆ευτεροβάθµιων Ιατρικών Ε̟ιτρο̟ών
(∆.Ι.Ε.) για την ιατρική εξέταση των υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών, την ε̟ικαιρο̟οίηση
διατάξεων του ν. 2696/1999 (Α’ 57) (Κ.Ο.Κ.) και του ̟.δ. 51/2012 (Α’ 101) και τέλος τη ρύθµιση του
ζητήµατος της µηνιαίας α̟οζηµίωσης των υ̟αλλήλων - εξεταστών για τη συµµετοχή τους στη
διενέργεια των δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς καθώς και των οικείων ελεγκτικών
οργάνων.
Ειδικότερα, θεσ̟ίζονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
1. ∆ύο (2) µέρες α̟ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νέου νόµου καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 & 14 και οι ̟αρ. 2 & 3 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019. Α̟ό 3 Σε̟τεµβρίου
2019 οι θεωρητικές εξετάσεις και οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς των υ̟οψηφίων
οδηγών και οδηγών διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟.δ. 51/2012 (Α’ 101) και της
υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) ως αυτές τρο̟ο̟οιούνται µε τις διατάξεις του νέου νόµου.
Ε̟ισηµάνσεις
Α̟ό την ̟ροαναφερθείσα ηµεροµηνία και έκτοτε:
! Μετά την κατάργηση, κατά τα ̟ροαναφερόµενα, της ̟αρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4599/2019,
̟αύουν να α̟αιτούνται τα ̟ρόσθετα αναγκαία µέτρα της ιδίας διάταξης για τη διενέργεια
των θεωρητικών εξετάσεων υ̟οψήφιων οδηγών και οδηγών.
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.
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! Μετά την κατάργηση, κατά τα ̟ροαναφερόµενα, του άρθρου 12 του ν. 4599/2019, το ο̟οίο
̟ροσέθετε νέα ̟αρ. 12 στο άρθρο 21 της υ.α. 50984/7947/2013, ̟αύει να εφαρµόζεται ο
̟εριορισµός, κατά τον ο̟οίο, τα µέλη των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών ε̟ιτήρησης της
θεωρητικής εξέτασης δεν συµµετέχουν ως εξεταστές στο έργο της δοκιµασίας ̟ροσόντων
και συµ̟εριφοράς.
! Κατά τη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς εκτελούνται οι ειδικές δοκιµασίες ̟ου
καθορίζονται στην υ.α. 50984/7947/2013.
Συνε̟ώς, ε̟ανέρχεται η ειδική δοκιµασία «Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης ̟ερί̟ου 10%»,
ό̟ου διενεργείται και ̟αύει να εκτελείται η ειδική δοκιµασία «Ε̟ιτό̟ου στροφή µε
κίνηση ̟ρος τα ̟ίσω».
! Η δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, συµ̟εριλαµβανοµένων των ειδικών
δοκιµασιών αυτής, διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟.δ. 51/2012 και της υ.α.
50984/7947/2013, ό̟ως και ̟ρο της θέσης σε ισχύ του ν. 4599/2019, ενδεικτικά:
▫ στο δηµόσιο οδικό δίκτυο της χώρας
▫ υ̟ό την ̟αρουσία του εκ̟αιδευτή και της εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής εντός του
εκ̟αιδευτικού οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιµασίας.
▫ σε ένα στάδιο, ̟λην αυτής των δίκυκλων
! Πριν την έναρξη της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς ε̟ιδεικνύονται στην
εξεταστική ε̟ιτρο̟ή ̟ρος έλεγχο όλα τα α̟αιτούµενα έγγραφα - δικαιολογητικά ως αυτά
καθορίζονται στην υ.α. 50984/7947/2013.
Μετά την κατάργηση, κατά τα ̟ροαναφερόµενα, της ̟αρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019,
το ε̟ιδεικνυόµενο στην εξεταστική ε̟ιτρο̟ή ασφαλιστήριο συµβόλαιο δεν α̟αιτείται να
εµ̟εριέχει τις ̟ρόσθετες ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις της ιδίας διάταξης και ̟ροφανώς
̟αύει να εφαρµόζεται η α̟αίτηση της συµ̟λήρωσης του φακέλου του ενδιαφεροµένου (ο
ο̟οίος τηρείται στην αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών) µε το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο.
2. Α̟ό την 1η Νοεµβρίου 2019, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
4599/2019 ως αυτή αντικαθίσταται (α̟ό την ̟ροαναφερθείσα ηµεροµηνία) µε την ̟αρ. 2 του
άρθρου 1 του νέου νόµου, καθορίζεται νέα µηνιαία α̟οζηµίωση ύψους διακοσίων ̟ενήντα (250)
ευρώ για τους υ̟αλλήλους - εξεταστές ̟ου συµµετέχουν στο έργο των δοκιµασιών ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των ∆ηµοσίων Υ̟ηρεσιών και
̟έραν του χρόνου ̟ου καλύ̟τεται α̟ό υ̟ερωριακή α̟ασχόληση, η ο̟οία καταβάλλεται υ̟ό τον
όρο ότι ο αριθµός των συµµετοχών κάθε υ̟αλλήλου - εξεταστή δεν θα είναι µικρότερος των ̟έντε
(5) µηνιαίως, ̟εριορίζεται αναλόγως σε ̟ερί̟τωση µικρότερου αριθµού, ενώ σε ̟ερί̟τωση
µεγαλύτερου αριθµού για λόγους υ̟ηρεσιακών αναγκών, δεν καταβάλλεται α̟οζηµίωση.
3. Α̟ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου, στο έργο των δοκιµασιών ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς συµµετέχουν:
! οι υ̟άλληλοι - εξεταστές, οι ο̟οίοι έχουν α̟οκτήσει, ο̟οιαδή̟οτε χρονική στιγµή έως την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4599/2019, δικαίωµα διενέργειας δοκιµασιών ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση της ̟εριοδικής ε̟ιµόρφωσής τους σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις
! οι υ̟άλληλοι ̟ου εντάσσονται εφεξής στο υ̟όψη έργο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
οι ο̟οίοι ανήκουν οργανικά και υ̟ηρετούν στις Υ̟ηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων των
Περιφερειών της χώρας καθώς και στις Υ̟ηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών του
Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & Μεταφορών ως αυτή ορίζεται στο ̟.δ. 123/2017 (Α’ 151)
«Οργανισµός του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών και Μεταφορών» για την ̟εριοχή χωρικής
αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Ένα (1) µήνα α̟ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νέου νόµου, ήτοι α̟ό την 1η Οκτωβρίου
2019 το έργο της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών
διενεργείται υ̟ό την ̟αρουσία δύο (2) υ̟αλλήλων - εξεταστών.
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Έως και την 30ή Α̟ριλίου 2020, στο ̟λαίσιο διασφάλισης της εξυ̟ηρέτησης των υ̟οψηφίων
οδηγών και οδηγών και της οµαλής υλο̟οίησης της διαδικασίας διενέργειας δοκιµασιών
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς ανά την ε̟ικράτεια, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση του οικείου
Περιφερειάρχη, οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς δύναται να διενεργούνται υ̟ό την
̟αρουσία ενός (1) υ̟αλλήλου - εξεταστή.
Άρθρο 2
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών συστήνεται ε̟ιτρο̟ή µε αντικείµενο την
ε̟εξεργασία και υ̟οβολή ολοκληρωµένης εισήγησης για την αναµόρφωση του ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει
την εκ̟αίδευση και εξέταση υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης.
Το έργο της ε̟ιτρο̟ής αυτής ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών α̟ό τη
σύστασή της, µε δυνατότητα ̟αράτασης του εν λόγω διαστήµατος για τρεις (3) ε̟ι̟λέον µήνες µε
α̟όφαση του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών και Μεταφορών.
Άρθρο 3
Στις έδρες των Υ̟ηρεσιών Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των
Περιφερειών της χώρας, συστήνονται ∆ευτεροβάθµιες Ιατρικές Ε̟ιτρο̟ές (∆.Ι.Ε.) για την ιατρική
εξέταση υ̟οψηφίων οδηγών ή οδηγών.
Οι ιατρικές εξετάσεις των υ̟οψηφίων οδηγών ή οδηγών, έως την έναρξη λειτουργίας των
∆.Ι.Ε., διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ̟.δ. 51/2012.
Άρθρο 4
1.

Καταργούνται οι ̟αρ. 7 και 8 του άρθρου 40 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) και ε̟οµένως ̟αύει να
υφίσταται η α̟αγόρευση της κυκλοφορίας των ελαφριών και βαριών τετράτροχων µοτοσικλετών
̟ου είναι εξο̟λισµένες µε κινητήρα εσωτερικής καύσης µε κυλινδρισµό έως 125 κυβικά εκατοστά
σε ασφαλτοστρωµένες οδούς και χώρους ̟ου εφαρµόζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Ο.Κ., ως αυτή ̟ροστέθηκε µε την
̟αρ. 2 του άρθρου 4 του νόµου, οχήµατα ειδικής κατηγορίας ̟ου έχουν χαρακτηριστεί είτε ως
ειδικοί ελκυστήρες, είτε ως µηχανήµατα έργων - µετατο̟ιστικά βαρέων αντικειµένων και
κυκλοφορούν α̟οκλειστικά εντός εγκαταστάσεων λιµένων ή αερολιµένων δύναται να
οδηγούνται α̟ό οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης κατηγορίας CE ή οδηγούς κατόχους αδειών
οδήγησης µηχανηµάτων έργων.
3. Η ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 (Α’ 101) ως αυτή ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 65 του ν.
4530/2018 (Α’ 59) καταργείται, µε αντίστοιχη αναρίθµηση της ̟αρ. 4 σε ̟αρ. 3.
Με την ως άνω καταργηθείσα διάταξη είχε θεσ̟ιστεί η υ̟οχρέωση των κατόχων ο̟οιασδή̟οτε
κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων
(74) ετών, να υ̟όκεινται σε δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς για κάθε κατηγορία ̟ου
ε̟ιθυµούν να ανανεώσουν.
Σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στην µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/56243/5874/2019 εγκύκλιο
(Α.∆.Α.: 6ΑΡΜ465ΧΘΞΡ0Φ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & Μεταφορών, δεν εφαρµόζεται ̟λέον η
διενέργεια δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης
των υ̟όψη κατόχων, εξαιρουµένης της ̟ερί̟τωσης κατόχου ̟ου έχει κριθεί α̟ορρι̟τέος σε
δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς.
Στην ̟ερί̟τωση ενδιαφεροµένου στην καταργούµενη ρύθµιση ̟ου έχει υ̟οβάλλει αίτηση µε
τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας οδήγησης και:
α) δεν έχει διενεργηθεί δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, η άδειά του ανανεώνεται
αυτοδικαίως µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου εντύ̟ου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 7 του ̟.δ. 51/2012 (Α’ 101) ή
β) έχει διενεργηθεί ε̟ιτυχής δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, συνεχίζεται και
ολοκληρώνεται η διαδικασία µέχρι ̟αραλαβής του νέου εντύ̟ου της άδειας οδήγησης µε
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου εντύ̟ου, αυτή της τελευταίας ε̟ιτυχούς δοκιµασίας
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς ο̟οιασδή̟οτε κατηγορίας ή αυτή της λήξης της ̟ροηγούµενης
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άδειας οδήγησης εφόσον η ε̟ιτυχής δοκιµασία έχει διενεργηθεί ̟ριν τη λήξη της ̟ροηγούµενης
άδειας ή
γ) έχει κριθεί α̟ορρι̟τέος σε δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, εφαρµόζεται αναλογικά
η διάταξη της ̟αρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) και η άδειά του δύναται να ανανεωθεί µόνο µετά α̟ό ε̟ιτυχή
δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, η ο̟οία διενεργείται σε εκ̟αιδευτικό όχηµα της
κατηγορίας για την ο̟οία έχει ζητήσει την ανανέωσή της και µε την υ̟οχρεωτική ̟αρουσία
εκ̟αιδευτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιµασίας.
Ε̟ισηµαίνεται ότι το ̟αράβολό για τον ̟ρογραµµατισµό της δοκιµασίας ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς ε̟ιστρέφεται στους αναφερόµενους στην ̟αρούσα ̟αράγραφο σύµφωνα µε
τις οικείες διατάξεις. Εξαιρούνται της ε̟ιστροφής, τα ̟αράβολα των ενδιαφεροµένων ̟ου
έχει ήδη διενεργηθεί ε̟ιτυχής ή µη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, καθώς και
αυτών ̟ου ̟ρογραµµατίστηκαν και δεν διενεργήθηκε η δοκιµασία µε δικιά τους
υ̟αιτιότητα.
4. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 17 του ̟.δ. 51/2012, ως αυτή τρο̟ο̟οιείται
µε την ̟αρ. 4 του άρθρου 4 του νέου νόµου:
! Ιατρός, ο ο̟οίος κρίνει ικανό υ̟οψήφιο οδηγό ή οδηγό ̟ου δεν ̟ληροί τις ελάχιστες
α̟αιτούµενες ̟ροδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήµατος ΙΙΙ
του ιδίου διατάγµατος, ̟αρα̟έµ̟εται α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών και
Ε̟ικοινωνιών στα αρµόδια όργανα για ενδεχόµενη ̟αράβαση της ̟αρ. 3 του άρθρου 5 του ν.
3418/2005 (Α’ 287) ή/και των άρθρων 217 & 221 του Ποινικού Κώδικα και ε̟ιβάλλονται οι
̟ροβλε̟όµενες α̟ό τους νόµους αυτούς κυρώσεις.
! Ανεξάρτητα α̟ό τις ως άνω κυρώσεις, καταγγέλλεται α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία Μεταφορών
και Ε̟ικοινωνιών η σύµβαση του συγκεκριµένου ιατρού, ο ο̟οίος δεν δικαιούται ̟λέον να
συµβληθεί µε καµία Υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών για τη διενέργεια ιατρικής
εξέτασης υ̟οψηφίων οδηγών ή οδηγών.
Άρθρο 5
Έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους υ̟αλλήλους - εξεταστές ̟ου
συµµετέχουν στη διενέργεια των δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς καθώς και στα οικεία
ελεγκτικά όργανα η µηνιαία α̟οζηµίωση ̟ου καθορίζεται στην ̟αρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
4599/2019.
Παρακαλούνται όλες οι αρµόδιες Υ̟ηρεσίες ̟ου α̟οστέλλεται η ̟αρούσα για την εφαρµογή
των ανωτέρω και ιδιαίτερα οι Υ̟ηρεσίες Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας για την ενηµέρωση των εξεταστών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ
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ΑΔΑ: 6ΕΑ8465ΧΘΞ-ΟΓΖ

Πίνακας α̟οδεκτών:
(µε ηλ. ταχ.)
Α̟οδέκτες για ενέργεια:
♦ Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Πρ/µενους Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
▪ ∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των εξεταστών της ̟εριοχής αρµοδιότητάς τους)
♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
▪ Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης (g.tasiolambros@yme.gov.gr)
▫ ∆/νση Προϋ̟ολογισµού και ∆ηµ. Αναφορών (∆1) (k.louloudakis@yme.gov.gr)
▫ ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης (∆2) (d18.dir@ggde.gr)
▪ Υ̟ηρεσία Πολιτικής Αερο̟ορίας (ypa@hcaa.gr, governor@hcaa.gr)
♦ Υ̟ουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (info@yen.gr, ddy.b@yna.gov.gr)
♦Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
∆/νση ∆οµών, ∆ιαδικασιών & Αρχείων
Τµήµα ΚΕΠ (dolkep@ydmed.gov.gr, k.kaparos@ydmed.gov.gr)
(µε παράκληση για την ενηµέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
♦Υπουργείο Εσωτερικών (info@ypes.gr, d.nasaina@ypes.gr)

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 Μεταφορών (gg@yme.gov.gr)
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατ/κού Σχεδ/µού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)
▪ Γενική ∆/νση ∆ράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υ̟οδοµών & Μεταφορών
∆/νση Πολιτικής Ασφάλειας Υ̟οδοµών & Μεταφορών (dpasf@yme.gov.gr)
▪ Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)
▪ Υ̟ηρεσία Υ̟οστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (∆9) (daslef@yme.gov.gr)
♦ Υ̟ουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
♦ Υ̟ουργείο Υγείας
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας (ddy@moh.gov.gr)
♦ Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr)
♦ 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 Α’
▪ Τµήµα Β’
▪ Χρονολογικό αρχείο
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