
 

 

    

   
 Σας ενηµερώνουµε ότι στο ΦΕΚ 
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης 
οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις»
 
 Με τις διατάξεις του ως άνω νόµου 
και δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και 
µερικώς η διαδικασία διενέργειας 
άδειας οδήγησης κατόχων ̟ου έχουν συµ̟ληρώσει την ηλι
η ο̟οία είχε θεσ̟ιστεί µε το άρθρο 65 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και 
άλλες διατάξεις». 

 Στο ̟λαίσιο διασφάλισης της ορθής και οµαλής εφαρµογής των διατάξεων του 
νεοδηµοσιευθέντος νόµου, θα σας α̟οσταλεί άµεσα διευκρινιστική εγκύκλιος. 

 Οι διατάξεις του νέου νόµου τίθενται σε εφαρµογή 
8η Μαρτίου 2019 οι θεωρητικές εξετάσεις και οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 
υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών διενε
σχετικό νοµοθετικό και κανονιστικό ̟λαίσιο

 

 
 

Πίνακας α̟οδεκτών: 
(µε ηλ. ταχ.) 
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Θέµα : ∆ηµοσίευση του ν. 4599/2019 (A’ 40)

υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών 
διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις»

Σχετ. : Ο ν. 4599/2019 (A’ 40/04
οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις 
άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Σας ενηµερώνουµε ότι στο ΦΕΚ 40 Α’/04-03-2019 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 4599/2019
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης 
οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις». 

νόµου θεσ̟ίζεται νέο σύστηµα διενέργειας θεωρητικών εξε
δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και 

µερικώς η διαδικασία διενέργειας δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 
έχουν συµ̟ληρώσει την ηλικία των εβδοµήντ

άρθρο 65 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και 

Στο ̟λαίσιο διασφάλισης της ορθής και οµαλής εφαρµογής των διατάξεων του 
θα σας α̟οσταλεί άµεσα διευκρινιστική εγκύκλιος. 

Οι διατάξεις του νέου νόµου τίθενται σε εφαρµογή α̟ό την 12η Μαρτίου 2019. Έως και την 
οι θεωρητικές εξετάσεις και οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 

υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργούνται σύµφωνα µε το ̟ρο της δηµοσίευσης του νόµου 
κό νοµοθετικό και κανονιστικό ̟λαίσιο. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ο.Κ.Α.

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ

Πα̟άγου, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & Α3/Οικ. 18079/1976

∆/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   
  

4599/2019 (A’ 40) «∆οκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 
υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες 
διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις» 

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» 

4599/2019 «∆οκιµασία 
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης 

θεωρητικών εξετάσεων 
δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και τρο̟ο̟οιείται 

για την ανανέωση της 
α τεσσάρων (74) ετών, 

άρθρο 65 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και 

Στο ̟λαίσιο διασφάλισης της ορθής και οµαλής εφαρµογής των διατάξεων του 
θα σας α̟οσταλεί άµεσα διευκρινιστική εγκύκλιος.  

η Μαρτίου 2019. Έως και την 
οι θεωρητικές εξετάσεις και οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 

̟ρο της δηµοσίευσης του νόµου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ο.Κ.Α. 
 
 

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ 

 

,   05 - 03 - 2019 
 

Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. ̟ροτ. 
Α3/Οικ. 18079/1976     Εξ. ε̟είγον 

 
 
 
 

Πίνακας α̟οδεκτών 

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

«∆οκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων 
οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις 
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Α̟οδέκτες για ενέργεια: 
 
♦ Περιφέρειες της χώρας 
  ∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
 (µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των εξεταστών της ̟εριοχής αρµοδιότητάς τους)  
  
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση: 
 
♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών 

 ▪ Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr) 
 ▪ Γενική Γραµµατεία Υ̟ουργείου 
  Υ̟ηρεσία Υ̟οστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (∆9)  
  (g.grimanellis@yme.gov.gr, daslef@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)  
    

♦ Υ̟ουργείο Προστασίας Του Πολίτη 
 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
 ∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr) 
 

♦ Περιφέρειες της χώρας 
 ▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 
 ▪ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 
  
♦ Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr, mfarantou@eaee.gr)  
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:   
∆.O.K.A. 
▪ Τµήµα Β’  
▪ Χρονολογικό αρχείο 
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