
Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής νομοσχεδίου βάση πιθανής ισχύος του 

α/α Χρόνος υλοποίησης Ενέργεια Λεπτομέρειες 
1 Έως 28/2/2019 Δημοσίευση ΦΕΚ  

2 
Περίπου από 1/3/2019 έως 
30/4/2019 

Από την δημοσίευση του ΦΕΚ και έως ένα μήνα μετά 
την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης (Νο 3) 

1. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από έναν εξεταστή 
2. Οι δύο φάσεις γίνονται την ίδια μέρα και από τον ίδιο 

εξεταστή  
3. Ο εκπαιδευτής δεν ανήκει στην σχολή οδηγών που 

εκπαιδεύτηκε ο μαθητής 

3 Έως 28/2/2019 
Έκδοση υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του 
άρθρου 3 

Καθορισμός αριθμού εξεταστών ανά κατηγορία και ανά περιφέρεια 

4 
Περίπου από 30/4/2019 έως 
31/5/2019 

Ένα μήνα μετά την δημοσίευση της υπουργικής 
απόφαση (Νο 2) και έως τρεις μήνες μετά 

1. Ο εξεταστής ασκεί αποκλειστικό έργο και επιλέγετε με 
κλήρωση 

2. Οι δύο φάσεις γίνονται την ίδια μέρα και από τον ίδιο 
εξεταστή  

3. Ο εκπαιδευτής δεν ανήκει στην σχολή οδηγών που 
εκπαιδεύτηκε ο μαθητής 

5 Περίπου από 1/6/2019 
Τρείς μήνες μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ και έως την 
εφαρμογή της εποπτείας 

1. Η δοκιμασία διενεργείτε σε δύο στάδια 
2. Οι ειδικές δοκιμασίες διενεργούνται μέσα σε πίστες ή ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους 
3. Ο εκπαιδευτής δεν ανήκει στην σχολή οδηγών που 

εκπαιδεύτηκε ο μαθητής 

6 Περίπου έως 30/6/2019 
Έκδοση υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του 
άρθρου 5 

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού καταγραφής και 
τρόπος καταγραφής και μετάδοσης 

7 Περίπου έως 31/10/2019 
Καταλυτική ημερομηνία για εφαρμογή της απόφασης 
της παραγράφου 3 του άρθρου 5 

Υποχρέωση εξοπλισμού των εκπαιδευτικών οχημάτων με κάμερες 

8 Περίπου 28/02/2020 12 μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ 
Οι εξεταστές πρέπει να βγάλουν διπλώματα όλων των κατηγοριών 
για να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες των εξετάσεων 

9 Περίπου 31/3/2019 Καταλυτική ημερομηνία αίτησης εξεταστώ 
Για την συμμετοχή στις εξετάσεις ανανεώσεων κατόχων άδειας 
οδήγησης άνω των 74 ετών 

10 Περίπου 31/10/2020 Είκοσι μήνες μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ 
Οι ειδικές δοκιμασίες διενεργούνται αποκλειστικά μόνο μέσα σε 
πίστες  

10 Περίπου 31/10/2020 Είκοσι μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ Οι εξετάσεις των δίκυκλων θα διενεργούνται στους ίδιους χώρους 



11 Περίπου έως 28/2/2020 
12 μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ δημιουργείται 
Κέντρο ελέγχου πληροφοριακό σύστημα 

1. Παρακολούθηση εκπαιδευτών, εξεταστών, σχολών οδηγών 
ΚΕΘΕΥΟ  

2. Εκπαίδευση για την καταγραφή διαδικασιών θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης 

3. Προγραμματισμού εξετάσεων 
4. Διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων 
5. Παρακολούθηση εξετάσεων 

12 Δεν προσδιορίζεται Εποπτεία και αξιολόγηση εκπαιδευτών και εξεταστών Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτών και εξεταστών 

 


