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 Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ της 
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.4599/2019 (Α΄40), τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου, 
ήτοι από την 5η Ιουνίου 2019 έως και την εφαρµογή της εποπτείας στο µεταβατικό στάδιο, το έργο 
της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται σε δύο 
διακριτά στάδια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου. Στο 
πρώτο στάδιο εξετάζονται οι δεξιότητες οδήγησης των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών και εφόσον ο 
εξεταζόµενος ολοκληρώσει µε επιτυχία το στάδιο αυτό εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο (πορεία) όπου 
εξετάζονται τα προσόντα και οι δεξιότητες οδήγησης στο δηµόσιο οδικό δίκτυο της χώρας για την 
ολοκλήρωση της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς. 
 Οι ειδικές δοκιµασίες της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς διενεργούνται µέσα σε 
πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών ή σε οδούς που επιλέγονται από τις οικείες 
∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω οδούς επιβάλλονται περιορισµοί ή 
απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχηµάτων κατά τη διάρκεια διενέργειας των ειδικών 
δοκιµασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 52 «Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας» του ν.2696/1999 
(Α΄57) (Κ.Ο.Κ.). 
 Σε περίπτωση αντικειµενικών προβληµάτων υλοποίησης των αναφεροµένων στην 
προηγούµενη παράγραφο και µέχρι τη δηµιουργία των ειδικά διαµορφωµένων χώρων του άρθρου 7 
του ίδιου νόµου, επιτρέπεται η πραγµατοποίηση των ειδικών δοκιµασιών του πρώτου σταδίου, σε 
χώρους κατάλληλους που επιλέγονται από την οικεία Περιφέρεια, µετά από πρόταση της αρµόδιας 
∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. Στους χώρους αυτούς λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 
µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή του νόµου και πρωτίστως η ασφάλεια όλων των 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών καθώς και των λοιπών εµπλεκοµένων στη διαδικασία της 
διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων 
οδηγών και οδηγών.   
 Ειδικά για τις κατηγορίες Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, στους ανωτέρω 
αναφερόµενους χώρους ή πίστες ή οδούς, πραγµατοποιούνται: 

α) Ο έλεγχος: 
• του οχήµατος πριν ξεκινήσει και λοιπές διαδικασίες, 
• των υποβοηθητικών µηχανισµών πέδησης και διεύθυνσης (για τις κατηγορίες C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D και DE), 
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• της συσκευή του ταχογράφου (για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE) 
 β) Η πρακτική εξέταση/προφορικές ερωτήσεις για απόκτηση Π.Ε.Ι. 

γ) Οι ειδικές δοκιµασίες του πρώτου σταδίου: 
• της οπισθοπορείας µε στροφή, 
• της στάθµευσης δεξιά ή αριστερά, 
• της επιτόπου στροφής µε κίνηση προς τα πίσω µόνο για την κατηγορία Β (που αντικαθιστά 
τη δοκιµασία ξεκίνηµα στον ανήφορο), 

• της απόζευξης και ζεύξης (για τις κατηγορίες ΒΕ, C1E, CE, D1E και DE). 
  
 Έως και την 31η Οκτωβρίου 2019, σε όσες Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες της χώρας 
παραταθεί η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 15, οι δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς 
πραγµατοποιούνται, από τους υφιστάµενους την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.4599/2019 
υπαλλήλους - εξεταστές, µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοσίων υπηρεσιών 
και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Έως και την 
προαναφερθείσα ηµεροµηνία, οι δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και 
οδηγών δύναται να διενεργούνται και εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοσίων 
υπηρεσιών, χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης. 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
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Πίνακας αποδεκτών: 
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο /email) 
 
Αποδέκτες για ενέργεια: 
� Περιφέρειες της χώρας 

• Γραφεία Περιφερειαρχών 
• Προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών 
• ∆ιευθύνσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

     (µε παράκληση για την ενηµέρωση των εξεταστών της περιοχής αρµοδιότητάς τους)  
  
Αποδέκτες για κοινοποίηση: 
� Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών 

• Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr) 
• Γραφείο Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr) 
• Γενική Γραµµατεία Μεταφορών  
o Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr) 
o Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας 

(gdsmoa@yme.gov.gr) 
• Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)  

� Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr) 
�  Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (omospondia2012@gmail.com)  
� Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) 

(o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)  
� Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) 

(info@driving.org.gr)  
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:   
∆.O.K.A.-Τµήµα Β’ 
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