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ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: ΩΔ6Α465ΧΘΞ-Σ9Β

Παπάγου,

4-6-2021

Βαθμός Προτ/τας:
Αριθμ. Πρωτ.: Δ30/Β5/145800

Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για πραγματοποίηση θεωρητικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου.
ΣΧΕΤ:

α) Η υπ. αριθμ. κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/16-4-2021 (Β΄1558)
β) Η υπ. αριθμ. κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/21-5-2021 (Β΄2141)
γ) Η υπ. αριθμ. Δ30/Α3/112239/27-04-2021 εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και
Μεταφορών
δ) Το υπ. αρίθμ. πρωτ. 156813/24-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
ε) Το υπ. αρίθμ. πρωτ. 80/12-5-2021 ερώτημα της Π.Ο.Ε.Ο.

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών (δ) και (ε) καθώς και πολλών τηλεφωνικών
ερωτημάτων, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
α) Με την (α) σχετική απόφαση εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα που
πραγματοποιούνται δια ζώσης, δόθηκε η δυνατότητα για την πραγματοποίηση και
θεωρητικών μαθημάτων εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου). Διευκρινήσεις για την
πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως θεωρητικών μαθημάτων δόθηκαν με τη (γ) σχετική
εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
β) Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής θα
πρέπει να βρίσκεται πάντοτε και να διδάσκει από το χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή της
Σχολής/Κέντρου Π.Ε.Ι.
γ) Οι μαθητές του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή της Σχολής/Κέντρου Π.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κάμερα και μικρόφωνο, τα
οποία πέραν των αναγκών της εκπαίδευσης, θα μπορούν να ενεργοποιούνται οποιαδήποτε
στιγμή για έλεγχο και πιστοποίηση.
δ) Δεν έχει ορισθεί ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων μαθητών όταν βρίσκονται σε εξ
αποστάσεως θεωρητική εκπαίδευση από ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή Σχολή/Κέντρο Π.Ε.Ι.
ε) Οι αρμοδιότητες που έχουν οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Μεταφορών των
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας κατά τη διάρκεια διενέργειας των θεωρητικών
μαθημάτων μέσω διαδικτύου, στους οποίους κοινοποιείται η πρόσκληση προς τους
εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στο μάθημα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, έχουν ενημερωτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα.
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Σημειώνεται ότι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης για λόγους εποπτείας της διαδικασίας
θεωρητικής εκπαίδευσης μπορεί (εφόσον είναι δυνατόν από την κοινοποιηθείσα
πρόσκληση) να επισκεφθεί την πλατφόρμα εξ αποστάσεως θεωρητικής εκπαίδευσης
αλλιώς μεταβαίνει στο χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή της Σχολής/Κέντρου Π.Ε.Ι. κατά τη
διενέργεια της θεωρητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα. Και στις δυο
περιπτώσεις ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης (ή όποιος άλλος έχει οριστεί) μπορεί να
ταυτοποιήσει τους μαθητές από τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), εφόσον
απαιτείται η έκδοσή τους, σε συνδυασμό με το βιβλίο μητρώο θεωρητικής εκπαίδευσης /
παρουσιολόγιο, την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο/άδεια οδήγησης και με την
ενεργοποίηση των προσωπικών καμερών των μαθητών.
Ο Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννης Κεφαλογιάννης

Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(με την παράκληση για την άμεση ενημέρωση των Σχολών/Κέντρων της περιοχής
αρμοδιότητάς τους)

Αποδέκτες για κοινοποίηση
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
• Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
• Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
• Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
• Προϊστάμενο Γεν. Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
Εθνική Αρχή Διαφάνειας (grammateia@aead.gr)
Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
❖ ▪ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
(omospondia2012@gmail.com)
▪ Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
(o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)
▪ Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής
(Π.Σ.Ε.Ο.) (info@driving.org.gr)

