
α/α Άρθρο Περιγραφή 
Χρόνος 
έκδοσης 

1 Άρθρο 3 § 2 

Καθορισμός, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, αριθμού 
εξεταστών, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης και ανά 
περιφερειακή ενότητα της Χώρας σε διπλάσιο αριθμό του 
απαιτούμενου. 

Το πρώτο 
δίμηνο κάθε 

έτους 

2 Άρθρο 5 § 3α 

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων μετάδοσης και 
καταγραφής, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, κατά τη 
διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης και των δοκιμασιών 
προσόντων και συμπεριφοράς, οι τρόποι επεξεργασίας και 
αποθήκευσης των δεδομένων, η λειτουργία του φορέα 
επεξεργασίας τους, ο χρόνος τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με τη χρήση των μέσων και την επεξεργασία των 
δεδομένων, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του 
ν.2472/1997, καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 

4 μήνες από την 
ισχύ του ΦΕΚ 

3 Άρθρο 5 § 3β 

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών των οπτικοακουστικών 
μέσων μετάδοσης και καταγραφής, διαδικασιών τοποθέτησης και 
έγκρισής τους, όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους, καθώς 
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους 

4 μήνες από την 
ισχύ του ΦΕΚ 

4 Άρθρο 6 § 3 

Καθορισμός ελάχιστου ποσοστού των δειγματοληπτικών ελέγχων 
που διενεργούνται και του καταγεγραμμένου υλικού που 
αξιολογείται, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης της 
εποπτείας του έργου των εξεταστών 

Δεν 
προσδιορίζεται 

5 Άρθρο 7 § 2 
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του πρότυπου ειδικά 
διαμορφωμένου χώρου όπου διενεργούνται οι ειδικές δοκιμασίες 

Δεν 
προσδιορίζεται 

6 Άρθρο 8 § 5 

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών υποσυστημάτων του ενιαίου 
πληροφοριακού συστήματος, οι χρήστες, ο τρόπος πρόσβασης και 
τα δικαιώματα των χρηστών, η δυνατότητα διασύνδεσης και 
λειτουργίας με άλλα συστήματα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 
λειτουργία τους 

Δεν 
προσδιορίζεται 

7 Άρθρο 8 § 7γ 
Καθορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα του Υπουργείου Μεταφορών 

Δεν 
προσδιορίζεται 

8 Άρθρο 9 § 4 
Καθορισμός και κατάταξη παραβάσεων κατά τη διαδικασία 
εξετάσεων, και καθορισμός και διαδικασία επιβολής των 
διοικητικών κυρώσεων και προστίμων 

Δεν 
προσδιορίζεται 

9 Άρθρο 9 § 4 

Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και 
Μεταφορών για καθορισμό, βεβαίωσης των διοικητικών 
προστίμων, η διαδικασία είσπραξης τους, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με την εφαρμογή της 

Δεν 
προσδιορίζεται 

10 Άρθρο 10 § 4 

Καθορισμός απαραίτητων ενεργειών εποπτείας στους εξεταστές, 
στους εκπαιδευτές και στα μέλη των επιτροπών επιτήρησης της 
θεωρητικής εξέτασης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 8, ο τρόπος άσκησης της 
εποπτείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα 

Δεν 
προσδιορίζεται 

 


