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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Παπάγου,       31-10 -2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ     Βαθμός Προτ/τας:  
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: B2/78557/7644 
 
Ταχ. Δ/νση  
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
FAX        

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 156 69  Παπάγου 
: Δ. Παρασκευόπουλος 
: 2106508500 
: 2106508518 

  
 ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 

 
 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

 

ΘΕΜΑ: 
 
 
 ΣΧΕΤ:    

Διευκρινίσεις για τα Προγράμματα Θεωρητικής Εκπαίδευσης που διεξάγονται από τα 
Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) 
 
α) Το π.δ.208/2002 (Α΄194) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
β) Η υ.α.60864/6794/2003 (Β΄1569)  
γ) Η υπ. αρίθμ. πρωτ. 75128/8385/11-12-2003 εγκύκλιος. 
δ) To υπ. αρίθμ. πρωτ. 494072/96515/4-10-2018, έγγραφό της Διεύθυνσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης. 
 

Σε συνέχεια γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων από Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών 

& Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, όπου ζητούνται μεταξύ άλλων 

διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των Προγραμμάτων Θεωρητικής 

Εκπαίδευσης και του Βιβλίου Μητρώου Μαθητών Θεωρητικής Εκπαίδευσης, από τα Κέντρα 

Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), σας ενημερώνουμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με το εδάφιο β, της παραγράφου 2, του άρθρου 9 του (α) σχετικού, σε 

συνδυασμό με τα (β) και (γ) σχετικά, το Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης μπορεί να 

αφορά και μεγαλύτερη της εβδομάδας χρονική περίοδο (όπως, μηνιαίο, εξαμηνιαίο, ετήσιο) 

και πρέπει να είναι αναρτημένο σε εμφανή θέση στο χώρο υποδοχής του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή 

της Σχολής Οδηγών. Σε κάθε περίπτωση το Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης πρέπει 

να είναι αναλυτικό, να περιλαμβάνει δηλαδή την ημερομηνία και ώρα διδασκαλίας κατά 

μάθημα και να αναφέρει για κάθε μάθημα και ώρα διδασκαλίας τον διδάσκοντα. Η ύλη που 

διδάσκεται αναφέρεται στο άρθρο 19 της υ.α.50984/7947/2013 (Β'3056) και στο 

Παράρτημα 5 του (α) σχετικού. 

Το Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & 

Επικοινωνιών την τελευταία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη 

εφαρμογής του.  
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Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη τροποποίησης του Προγράμματος Θεωρητικής 

Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του (β) σχετικού.  

Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη ημερομηνία δεν αποστέλλεται από τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. 

αναλυτικό Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & 

Επικοινωνιών, εξυπακούεται ότι δεν υφίσταται για τη συγκεκριμένη ημερομηνία 

Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης οπότε δεν επιτρέπεται κανένας μαθητής να 

παρακολουθήσει Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης αλλά ούτε και να συμπληρώνεται 

το Βιβλίο Μητρώου Μαθητών Θεωρητικής Εκπαίδευσης. 

2. Σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του (α) σχετικού σε 

συνδυασμό με τα (β) και (γ) σχετικά, στο Βιβλίο Μητρώου Μαθητών Θεωρητικής 

Εκπαίδευσης  καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο, 

πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας), η ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος, η 

συμφωνημένη αμοιβή ανά ώρα. 

3. Στην περίπτωση που έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών αναλυτικό 

Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης και δεν παρουσιαστεί είτε κάποιος από τους 

μαθητές/τριες είτε κανένας μαθητής/τρια, αναγράφεται τότε υποχρεωτικά στο Βιβλίο 

Μητρώου Μαθητών Θεωρητικής Εκπαίδευσης είτε ως απών/απούσα είτε ουδείς μαθητής, 

κατά περίπτωση.  

4. Σε περίπτωση  διόρθωσης στην καταχώρηση του βιβλίου αυτό πραγματοποιείται μόνο με 

στυλό και μονογραφή δίπλα από τον υπεύθυνο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και ποτέ με διορθωτικό 

υλικό. 

5. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο (γ) σχετικό. 

 

Η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται υποχρεωτικά δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έκδοσή της. 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και Σχολών Οδηγών.  
 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

Αποδέκτες για ενέργεια: 

Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας 

Αποδέκτες για κοινοποίηση: 

1. Πολ. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών 
3. Γεν. Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας 
4. Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών 
5. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας 
6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδηγών (Π.Ο.Ε.Ο.) 

  7. Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Σ.Ε.Ο.) 
8. Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) 
 

Εσωτερική Διανομή: 
ΔΟΚΑ - Τμήμα Β’ (1) 
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