
 

 

    
 Με την ̟αρούσα σας ενηµερώνουµε ότι, το σχέδιο νόµου του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & 
Μεταφορών µε τίτλο «∆οκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών, 
άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις» βρίσκεται για ε̟εξεργασία στη
Κεντρική Νοµο̟αρασκευαστική Ε̟ιτρο̟ή (ΚΕ.Ν.Ε)
εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση 
 Στο ως άνω σχέδιο νόµου ̟εριλαµβάνεται 
του άρθρου δεύτερου του ν. 4402/2016 (Α΄ 121) ̟αρατείνεται έως την 31
2018 στους υ̟αλλήλους - εξεταστές υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών θα καταβάλλεται µηνιαία α̟οζηµίωση, 
ό̟ως αυτή έχει καθορισθεί στην κ.υ.α. 75186/10428/15.11.2016 (Β΄4080).
 Η συγκεκριµένη διάταξη έχει ήδη γνωστο̟οιηθεί σε συνάντηση του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών
Μεταφορών µε την Οµοσ̟ονδία 
(Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.). 
 Σηµειώνεται ότι, η αναδροµικ
εξεταστών για την εκτέλεση του έργου της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων 
οδηγών και οδηγών και η ως άνω 
δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών

 
 

 
 
 
 
 
Πίνακας α̟οδεκτών: 
(µε ηλ. ταχ.) 
 
Α̟οδέκτες για ενέργεια: 
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Θέµα : ∆ιενέργεια δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Με την ̟αρούσα σας ενηµερώνουµε ότι, το σχέδιο νόµου του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & 
Μεταφορών µε τίτλο «∆οκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών, 
άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις» βρίσκεται για ε̟εξεργασία στη
Κεντρική Νοµο̟αρασκευαστική Ε̟ιτρο̟ή (ΚΕ.Ν.Ε), ̟ροκειµένου, µετά την ε̟εξεργασία
εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. 

Στο ως άνω σχέδιο νόµου ̟εριλαµβάνεται άρθρο, στο ο̟οίο ορίζεται ότι: «Η ̟ροθεσµία της ̟αρ. 1 
τερου του ν. 4402/2016 (Α΄ 121) ̟αρατείνεται έως την 31η ∆εκεµβρίου 2018. Α̟ό 1η Μαΐου 

εξεταστές υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών θα καταβάλλεται µηνιαία α̟οζηµίωση, 
ό̟ως αυτή έχει καθορισθεί στην κ.υ.α. 75186/10428/15.11.2016 (Β΄4080).». 

Η συγκεκριµένη διάταξη έχει ήδη γνωστο̟οιηθεί σε συνάντηση του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών
Μεταφορών µε την Οµοσ̟ονδία Συλλόγων Υ̟αλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος 

Σηµειώνεται ότι, η αναδροµική καταβολή της µηνιαίας α̟οζηµίωσης
για την εκτέλεση του έργου της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων 

ως άνω ̟αράταση καταβολής της, αφορά σε ̟ραγµατικά διενεργηθείσες 
̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών. 

 
 
 

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 & Οικ. 82184/7853 

 
Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 
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Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

Πα̟άγου   
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∆ιενέργεια δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών

Με την ̟αρούσα σας ενηµερώνουµε ότι, το σχέδιο νόµου του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & 
Μεταφορών µε τίτλο «∆οκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών, 
άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις» βρίσκεται για ε̟εξεργασία στην 

, ̟ροκειµένου, µετά την ε̟εξεργασία του, να 

Η ̟ροθεσµία της ̟αρ. 1 
∆εκεµβρίου 2018. Α̟ό 1η Μαΐου 

εξεταστές υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών θα καταβάλλεται µηνιαία α̟οζηµίωση, 

Η συγκεκριµένη διάταξη έχει ήδη γνωστο̟οιηθεί σε συνάντηση του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών & 
Συλλόγων Υ̟αλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος 

της µηνιαίας α̟οζηµίωσης των υ̟αλλήλων - 
για την εκτέλεση του έργου της δοκιµασίας ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων 

σε ̟ραγµατικά διενεργηθείσες 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ο.Κ.Α. 
 
 

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ 

 

  24 - 10 - 2018 
 

Βαθµ. ̟ροτ. 
 Εξ. ε̟είγον 

 
 
 
 

Πίνακας α̟οδεκτών 

∆ιενέργεια δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών 

ΑΔΑ: 6Δ68465ΧΘΞ-ΞΓΤ
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♦ 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)  
 ▪  Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)  
    
♦ Περιφέρειες της χώρας 
 ▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 
 ▪ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 
  
Εσωτερική ∆ιανοµή:   

▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών  
 ▫ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)  
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr) 
▫ ∆.O.K.A. 

- Τµήµα Β’ 
- Χρονολογικό αρχείο 

 

ΑΔΑ: 6Δ68465ΧΘΞ-ΞΓΤ
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