
Πρόταςη αναμόρφωςησ θεςμικού πλαιςύου 
χορόγηςησ αδειών ςε υποψόφιουσ οδηγούσ:

•για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τησ διαφϊνειασ των  
διαδικαςιών

•την ενύςχυςη τησ οδικόσ αςφϊλειασ

•την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των πολιτών

•την καλύτερη λειτουργύα των υπηρεςιών

Διεύθυνςη
Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

Αναβϊθμιςη ποιότητασ εξεταςτών και του ϋργου των 
εξετϊςεων, διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τησ 
διαφϊνειασ ςτισ εξετϊςεισ υποψηφίων οδηγών



Οι αδυναμίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων

 Αδυναμύα του υφιςτϊμενου μηχανιςμού, ελϋγχου των 
εξετϊςεων υποψηφύων οδηγών

 Ανυπαρξύα μηχανιςμού διαπύςτωςησ τησ ικανότητασ 
καθενόσ εξεταςτό διενϋργειασ αντικειμενικών και 
ςύμφωνα με την οριζόμενη διαδικαςύα εξετϊςεων

 Διαδικαςύα εξετϊςεων που δε διαςφαλύζει τη διαφϊνεια 
και την ποιότητα των εξετϊςεων

 Έλλειψη απαραύτητων τακτικών επιμορφωτικών 
ςεμιναρύων ςτουσ εξεταςτϋσ

 Έλλειψη ποιοτικόσ και επαρκούσ εκπαύδευςησ και 
εξϋταςησ ανϊδειξησ νϋων εξεταςτών



Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Εξεταςτϋσ
 Σα θϋματα αρχικόσ επιμόρφωςησ, περιεχομϋνου εκπαύδευςησ, μετεκπαύδευςησ, 

πιςτοπούηςησ εξεταςτών, επιτόρηςησ, προςόντων, καθορύζονται από το ΤΤΜκΔ ςτην υπό 
εναρμόνιςη οδηγύα 2006/126.

 Δημιουργύα μηχανογραφικόσ εφαρμογόσ παρακολούθηςησ και υλοπούηςησ τησ 
διαδικαςύασ χορόγηςησ ϊδειασ υποψηφύου οδηγού από την ϋκδοςη του εντύπου (Δελτύο 
Εκπαύδευςησ – Εξϋταςησ υποψηφύου οδηγού) ϋωσ και την χορόγηςό τησ. 

Μϋςω τησ μηχανογραφικόσ εφαρμογόσ επιτόρηςησ τησ διαδικαςύασ των εξετϊςεων, 
εκπαιδευτών, εξεταςτών, ποιότητασ των εξεταςτών, επιχειρεύται και η μεύωςη 
γραφειοκρατικών διαδικαςιών. υγκεκριμϋνα θα δύνεται η δυνατότητα καθοριςμού τησ 
ημερομηνύασ και τησ θϋςησ τησ Επιτροπόσ εξϋταςησ ςτην πορεύα από τον εκπαιδευτό του 
υποψ. οδηγού, το ύδιο δε και για την ημερομηνύα θεωρητικόσ εξϋταςόσ του (όμερα αυτό 
γύνεται με την παρουςύα του εκπαιδευτό ςτην αρμόδια ΝΤ). Οριςμόσ μελών επιτροπών 
εξετϊςεων και ςτισ 3 φϊςεισ (θεωρητικό, δοκιμαςύεσ, πρακτικό) μηχανογραφικϊ ςε όλη τη 
χώρα, με χρόςη του προγρ/τοσ ATLAS και αντύςτοιχη επϋκταςη δυνατοτότων του.

ε ςυνεργαςύα με το Τπ. Πρ. του Πολύτη που εκδύδει τισ ϊδ. οδόγηςησ θα ρυθμιςτεύ η 
αποςτολό απευθεύασ από το προαναφερόμενο Τπ. ςτον πολύτη τησ ϊδειασ (ςόμερα γύνεται 
μϋςω τησ Ν.Τ.)



Προτεινόμενες ρυθμίσεις
Η Μηχανογραφικό εφαρμογό θα επιτρϋπει:

1. Έκδοςη του ΔΕΕ του υποψηφύου οδηγού ςτη Νομ. Τπηρ. Μ και Ε
2. Καταγραφό κϊθε ώρασ (ημερομηνύα ώρα) θεωρητικόσ και πρακτικόσ εκπαύδευςησ υποψηφύου οδηγού, 

πριν την ϋναρξη τησ
3. Καθοριςμόσ θεμϊτων θεωρητικόσ εξϋταςησ
4. Καταγραφό επιτροπόσ εξετϊςεων (τόποσ)
5. Ηλεκτρονικό κλόρωςη εξεταςτών θεωρητικόσ και πρακτικόσ εξϋταςησ ανϊ επιτροπό πανελλαδικϊ 

(ςόμερα γύνεται ςε οριςμϋνεσ μόνο Νομαρχύεσ με το πρόγραμμα «ATLAS» για την πρακτικό εξϋταςη)
6. Καταχώρηςη αποτελεςμϊτων εξϋταςησ υποψηφύου οδηγού από το ΔΕΕ (αποτελϋςματοσ, παρατηρόςεων, 

ώρασ εξϋταςησ, εξεταςτών, εκπαιδευτό)
7. τατιςτικό επεξεργαςύα αποτελεςμϊτων θεωρητικόσ και πρακτικόσ εξϋταςησ
8. Καταχώρηςη αποτελεςμϊτων επιθεωρητών
9. υνεργαςύα μηχ/κού ςυςτόματοσ με τη Διεύθυνςη Διαβατηρύων του Τπ. Πρ. του Πολύτη για την ϋκδοςη 

τησ ϊδειασ οδόγηςησ

Σο βόμα 1 θα ειςϊγεται ςτο ςύςτημα από τη Ν. Τ Μ και Ε.
Σα βόματα 2 και 4 από τη χολό εκπαύδευςησ
Σο βόμα 3 και 5 από το φορϋα (αφού πρώτα η ΝΤ ϋχει ειςϊγει τουσ κωλυόμενουσ εξεταςτϋσ)
Σο βόμα 6 από το φορϋα ςτον οπούο εύτε θα ςτϋλνεται φωτοαντύγραφο ό fax του κϊθε ΔΕΕ με scanner από 

το Ν.Τ. ΜΕ (θα χρειαςτεύ και τροποπούηςη του ΔΕΕ για να εύναι πιο εύκολα επεξεργϊςιμο 
μηχανογραφικϊ)

Σα βόματα 7 και 8 από το Υορϋα
Σο βόμα 9 από τη Ν.Τ.
Όταν για ϋνα ΔΕΕ δεν ϋχει ολοκληρωθεύ κϊποιο από τα πρώτα 6 βόματα δεν θα εκδύδεται η ϊδεια οδόγηςησ.



Προτεινόμενες ρυθμίσεις

 Ριζικό αλλαγό ςτη διαδικαςύα τησ θεωρητικόσ και πρακτικόσ εξϋταςησ 
των υποψηφύων οδηγών.

Α. Θεωρητικό
 Βιντεοςκόπηςη εξϋταςησ
 ύςτημα απενεργοπούηςησ κινητών
 Μηχανογραφικό παρακολούθηςη αποτελεςμϊτων (επόπτεσ υπϊλληλοι / 

ποςοςτό επιτυχύασ)
 Κεντρικό Μηχανογραφικό ςύςτημα και όχι server ςε κϊθε Νομαρχιακό 

Τπηρεςύα  Μεταφορών όπωσ ιςχύει ςόμερα.
 Με το πϋρασ τησ θεωρητικόσ εκπαύδευςησ θα παραδύδεται ενημερωτικό 

ϋντυπο ςτον υποψόφιο οδηγό που με ςυνοπτικό τρόπο θα τον πληροφορεύ:
- Για τη διαδικαςύα τησ εξϋταςησ ςε κϊθε φϊςη (Ειδικού ελιγμού – Πορεύα) με 

ανϊλυςη των παρατηρόςεων του ΔΕΕ
- Για τα δικαιώματϊ του κατϊ την εξϋταςη
- ε ποια υπηρεςύα δύναται ν’ απευθυνθεύ ςε περύπτωςη που εκτιμόςει η 

διαδικαςύα που ακολουθόθηκε ό η ςυμπεριφορϊ εξεταςτών ό εκπαιδευτό 
κατϊ την εξϋταςη του δεν εύναι ςύμφωνη με τα αναφερόμενα ςτο 
προαναφερόμενο ϋντυπο.



Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Β. Ειδικού ελιγμού (δοκιμαςύεσ)

Πύςτεσ
Τλοπούηςη τησ υφιςτϊμενησ νομοθεςύασ για διενϋργεια των ειδικών ελιγμών ςε 
πύςτεσ. Μϋχρι ςόμερα δημιουργόθηκαν ό ολοκληρώνονται πανελλαδικϊ 6 κρατικϋσ 
πύςτεσ.
Με δεδομϋνη την αδυναμύα κρατικόσ χρηματοδότηςησ ϊλλων τϋτοιων 
εγκαταςτϊςεων προτεύνεται η δυνατότητα ανϊπτυξησ και από Δόμουσ και ιδιώτεσ 
με προώποθϋςεισ.

 Φωροθϋτηςη περιοχών που δύναται να αναπτυχθούν από τισ Τπηρεςύεσ 
Μεταφορών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικόςεων με κριτόρια την απόςταςη από 
την Πρωτεύουςα ενόσ Νομού, την εξυπηρϋτηςη από Μ.Μ.Μ.

 Προδιαγραφϋσ που θα καθοριςτούν από το Τπουργεύο Τποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων (απλϋσ και χαμηλού κόςτουσ)

 Αδειοδότηςη (ύδρυςη και λειτουργύα) από Τπηρεςύεσ Μεταφορών των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικόςεων

 Καθοριςμόσ κανόνων λειτουργύασ από το Τπουργεύο Τποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων

 Δεςμευτικό ςύμβαςη μεταξύ Νομαρχιακών Τπηρεςιών Μεταφορών και Ιδιώτη ό 
Δόμου για το ύψοσ χρηματικού τιμόματοσ που θα καταβϊλλεται για την εξϋταςη 
από τον υποψόφιο οδηγό ςτον ιδιοκτότη τησ πύςτασ (το καθοριςμϋνο ωσ μϋγιςτο 
από το Τπουργεύο Τποδομών Μεταφορών και Δικτύων) καθώσ και για τουσ 
κανόνεσ λειτουργύασ που οφεύλει να τηρεύ ο ιδιοκτότησ τησ πύςτασ.



Προτεινόμενες ρυθμίσεις
Διαδικαςύα εξϋταςησ των ειδικών ελιγμών ςε πύςτα
 Ο υποψόφιοσ θα επιτρϋπεται: 

 να τισ πραγματοποιόςει με οποιαδόποτε αυτοκύνητο αντύςτοιχησ κατηγορύασ και προδιαγραφών για την οπούα εξετϊζεται, 
εφόςον ο ιδιοκτότησ του οχόματοσ του το παραχωρεύ εγγρϊφωσ και αναλαμβϊνει την ευθύνη για οποιαδόποτε βλϊβη εύναι 
ςυνϋπεια τησ εξϋταςησ 

 χωρύσ την παρουςύα ςτην εξϋταςη του εκπαιδευτό του. 

 τουσ ειδικούσ ελιγμούσ ςτο όχημα κατϊ την εξϋταςη θα βρύςκεται μόνο ο υποψόφιοσ οδηγόσ του.
 Προώπόθεςη για να εξεταςτεύ υποψόφιοσ οδηγόσ ςτουσ ειδικούσ ελιγμούσ ςε Πύςτα εύναι η βεβαύωςη τησ χολόσ 

Εκπαύδευςόσ του ότι παρακολούθηςε ανελλιπώσ τον ελϊχιςτο αριθμό απαιτούμενων μαθημϊτων και ότι εύναι ϋτοιμοσ για 
εξετϊςεισ απόκτηςησ τησ ϊδειασ οδόγηςησ.

 Επύςησ θα επιτρϋπεται ςτισ πύςτεσ η εξϊςκηςη υποψηφύων οδηγών με οποιαδόποτε αυτοκύνητο εύτε με τη βοόθεια του 
εκπαιδευτό του, εύτε με τη βοόθεια ϋμπειρου οδηγού (3 χρόνια δύπλωμα αντύςτοιχησ κατηγορύασ).

 την περύπτωςη εξϊςκηςησ με μη εκπαιδευτικό όχημα θα πρϋπει ο υποψόφιοσ να φϋρει ϋγγραφη ϊδεια του ιδιοκτότη του 
οχόματοσ (όπωσ και για την περύπτωςη τησ εξϋταςησ) που θα επιτρϋπει τη χρόςη για το ςκοπό τησ εξϊςκηςησ του 
αυτοκινότου και τον ϋμπειρο οδηγό που θα καθοδηγεύ τον υποψόφιο ςτην πύςτα ςε περύπτωςη που δεν εύναι ο ύδιοσ ο 
ιδιοκτότησ του οχόματοσ.

 Σο τύμημα για εξϊςκηςη ςτην πύςτα να εύναι ελεύθερο.
 Για να ξεκινόςει ςε ϋνα Νομό η εξϋταςη των ειδικών ελιγμών ςε πύςτα θα πρϋπει αυτό να διαθϋτει ικανό αριθμό θϋςεων 

εξϋταςησ για κϊθε δοκιμαςύα.
 ε κϊθε Νομό θα μπορούν να αδειοδοτηθούν όλεσ οι πύςτεσ που πληρούν τισ απαιτόςεισ που τύθενται από το Τπουργεύο 

Τποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την Τπηρεςύα Μεταφορών και Επικοινωνιών (Προδιαγραφϋσ, Κανόνεσ, Σύμημα, 
Φωροθϋτηςη) και να αναπτυχθούν ςε δεύτερο ςτϊδιο και ςε περιοχϋσ των νϋων Δόμων που δημιουργούνται 
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ) για την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των πολιτών.

 Για τον ϋλεγχο τησ διαφϊνειασ των εξετϊςεων προτεύνεται:
 Βιντεοςκόπηςη εξϋταςησ.
 Μηχανογραφικό παρακολούθηςη αποτελεςμϊτων εξετϊςεων (Πύςτα, υποψόφιοσ, εκπαιδευτόσ, εξεταςτϋσ)



Προτεινόμενες ρυθμίσεις

 Οφϋλη από την προτεινόμενη ρύθμιςη:
 Αποφυγό παρεμβϊςεων από τον εκπαιδευτό.
 Με τον καθοριςμό μικρού τιμόματοσ που θα καταβϊλει ο υποψόφιοσ για 

τη χρόςη τησ πύςτασ, η επανεξϋταςη ςε περύπτωςη αποτυχύασ θα ϋχει 
αςόμαντο οικονομικό κόςτοσ εν αντιθϋςει με ότι ςυμβαύνει ςόμερα.

 Από πλευρϊσ ψυχολογύασ του υποψηφύου θα αιςθϊνεται πιο ϊνετα και 
θα μπορεύ να αποδώςει καλύτερα γιατύ ςτο αυτοκύνητο θα βρύςκεται 
μόνοσ του.

 ε περύπτωςη επιτυχύασ του, ψυχολογικϊ αποφορτύζεται (ϋχει όδη 
τελειώςει επιτυχώσ τισ 2 από τισ 3 φϊςεισ τησ εξϋταςησ) και ςτην 3η

φϊςη πορεύα το ϋργο του εύναι ελαφρύτερο.
 Καθιςτϊ πιο αξιόπιςτη την επόμενη φϊςη τησ πορεύασ γιατύ ο υποψόφιοσ 

που ϋχει περϊςει τουσ ειδικούσ ελιγμούσ, αντικειμενικϊ ϋχει δεθεύ με τουσ 
μηχανιςμούσ του αυτοκινότου, τη χρόςη τουσ και τη γεωμετρύα του 
οχόματοσ.

 Σο μϋτρο εξυπηρετεύ πϋραν τησ διαφϊνειασ , οικονομικό ανϊπτυξη 
(επενδύςεισ) και θϋςεισ εργαςύασ τόςο κατϊ την καταςκευό όςο και κατϊ 
τη λειτουργύα των εγκαταςτϊςεων.



Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Γ. Πορεύα
 Η εξϋταςη ςτην πορεύα γύνεται όπωσ προβλϋπεται παρουςύα του 

εκπαιδευτό και με το εκπαιδευτικό όχημα.
 Οι προβλεπόμενεσ ελϊχιςτεσ ώρεσ θεωρητικόσ και πρακτικόσ 

εκπαύδευςησ ςε χολό Εκπαύδευςησ Οδηγών να παραμεύνουν ωσ 
ϋχουν.

 Με μηχανογραφικό εφαρμογό θα παρακολουθούνται τα 
αποτελϋςματα των εξετϊςεων. Από την ανϊλυςη των 
μηχανογραφημϋνων αποτελεςμϊτων θα μπορούν να 
ςυμπεραύνονται ςτοιχεύα ςχετικϊ με την αντικειμενικότητα και 
την ποιότητα των εξετϊςεων.

 Από τα αποτελϋςματα που προκύπτουν από τη μηχανογραφικό 
εφαρμογό, οι εξεταςτϋσ που παρουςιϊζουν ακραύα αποτελϋςματα 
(επιτυχόντων, απορριφθϋντων) ςε ςχϋςη με τισ μϋςεσ τιμϋσ που 
παρουςιϊζονται πανελλαδικϊ  θα επιτηρούνται από τον 
εξουςιοδοτημϋνο από το ΤΤΜκΔ Υορϋα Εποπτεύασ των 
εξετϊςεων.



Προτεινόμενες ρυθμίσεις

 Ορύζεται Υορϋασ εποπτεύασ το ΕΕΤΜΕ και δημιουργεύται ειδικό ώμα Επιθεωρητών

 Μηχανογραφικό παρακολούθηςη και του ϋργου των επιθεωρητών του Υορϋα Εποπτεύασ

 Καθοριςμόσ διαδικαςιών ελϋγχου του ϋργου των εξεταςτών και απομϊκρυνςόσ τουσ από 
το ώμα ςε περύπτωςη κακόσ εκτϋλεςησ των καθηκόντων τουσ.

 Πόθεν ϋςχεσ όλων των εξεταςτών

 υνεχόσ ενημϋρωςη των οδηγών για αλλαγϋσ ςτον Κ.Ο.Κ. και για θϋματα αςφαλούσ και 
οικολογικόσ οδόγηςησ μϋςω εντύπων και των Μ.Μ.Ε.

 Μεταφορϊ τησ διαδικαςύασ χορόγηςησ αδειών οδόγηςησ και κυκλοφορύασ 
μοτοποδηλϊτων από το Τπ. Προςτ. του Πολύτη ςτο ΤΤΜκΔ

 Να εξεταςτεύ  με το Τπ. Παιδεύασ δια Βύου Μϊθηςησ και Θρη/των, η ςύνδεςη τησ οδόγηςησ 
ποδηλϊτου με την ειςαγωγό μαθόματοσ κυκλοφοριακόσ Αγωγόσ ςε τϊξεισ τησ Α’ βϊθμιασ
και Β’ βϊθμιασ εκπαύδευςησ


