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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παπάγου, 22 Απριλίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ TEXNIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθ.Πρωτ.: οικ.32873/345
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες
: Β. Πετρέα
ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Τηλέφωνο
: 210 650 8125
: 210 650 8596
Fax
: dteo@yme.gov.gr
e-mail

ΘΕΜΑ : ∆ηµοσίευση κοινής υπουργικής απόφασης µε αρ. πρωτ. 49462/538/18/9-4-2019 (B΄ 1172) των
Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών :
«Επιµόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών
ΚΤΕΟ» (Α∆Α: 6ΑΦΖ465ΧΘΞ-37Τ)
1. Σας ενηµερώνουµε ότι από την έναρξη ισχύος της απόφασης του θέµατος καταργείται η µε αριθµ.
πρωτ.: 7737/939/2013 (Β΄ 302) κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) καθώς και η τροποποίησή της µε
την µε αριθµ. πρωτ. 19755/2578/2013 (Β΄ 1001) απόφαση.
2. Με την εν λόγω απόφαση ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην επιµόρφωση και πιστοποίηση του
ελεγκτικού προσωπικού των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι :
α) Οι προς πιστοποίηση ελεγκτές ΚΤΕΟ πρέπει να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης ισχύουσας άδειας
οδήγησης πριν την συµµετοχή τους στις εξετάσεις. Επιπρόσθετα οι ελεγκτές βαρέων οχηµάτων
πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C ή D ενώ οι ελεγκτές δικύκλων τρικύκλων, ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας A.
β) Η επιµόρφωση του ελεγκτικού προσωπικού των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ διακρίνεται σε
τρία (3) προγράµµατα επιµόρφωσης που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο συγκεκριµένων κατηγοριών
οχηµάτων ήτοι :
• «Αρχική επιµόρφωση ελαφρών οχηµάτων»,
• «Πρόσθετη επιµόρφωση βαρέων οχηµάτων» και
• «Πρόσθετη επιµόρφωση δικύκλων - τρικύκλων».
Επισηµαίνεται ότι στο πρόγραµµα επιµόρφωσης για τα βαρέα, αυξάνονται οι ώρες θεωρητικής
εκπαίδευσης από τριάντα έξι (36) σε σαράντα δύο (42), λόγω αύξησης της ύλης, καθώς και οι ώρες
πρακτικής εκπαίδευσης από έξι (6) σε είκοσι τέσσερις (24).
γ) Θεσπίζεται η αίτηση του υποψήφιου ελεγκτή, υπόδειγµα της οποίας παρατίθεται στο παράρτηµα
ΧΙΙ, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ενώ ταυτόχρονα
αιτείται και την πιστοποίησή του.
Προσδιορίζεται χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής των
εξετάσεων εντός του οποίου, υποβάλλεται η αίτηση µε τα δικαιολογητικά προκειµένου να µην
χάνεται το δικαίωµα συµµετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις. ∆ίνεται η δυνατότητα στον
υποψήφιο έως και πέντε (5) ηµέρες το αργότερο, πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων,
να προβεί σε συµπληρωµατική υποβολή κάποιου επιπρόσθετου δικαιολογητικού, κατόπιν
υπόδειξης της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (∆36) του Υπουργείου.
δ) Οι θεωρητικές εξετάσεις διενεργούνται µέσω αυτοµατοποιηµένου Πληροφοριακού συστήµατος
εξέτασης µε την ονοµασία «Μηχανογραφικό Σύστηµα Θεωρητικής Εξέτασης Ελεγκτών ΚΤΕΟ»
(ΜΣΘΕΕΚΤΕΟ). Μέχρι την υλοποίησή του, η διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων
πραγµατοποιείται γραπτώς, µέσω κατάλληλης µηχανογραφικής εφαρµογής παραγωγής
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ερωτηµατολογίων της κάθε εξέτασης ελαφρών και βαρέων οχηµάτων αντίστοιχα. Οι βάσεις
δεδοµένων των ερωτηµατολογίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ), για την έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των υποψηφίων, µε
σηµειωµένη την ορθή απάντηση της κάθε ερώτησης.
Τίθενται ρητά τόσο η υποχρέωση παραµονής των δύο (2) τελευταίων υποψηφίων στη θέση
εξέτασής τους έως και την συµπλήρωση και παράδοση του ερωτηµατολογίου του τελευταίου
υποψηφίου στην επιτροπή, όσο και ότι, το γεγονός της παραβίασης των διατάξεων της οριζόµενης
διαδικασίας από τους υποψήφιους, οδηγεί στην απόρριψη αυτών και επιπλέον στην απώλεια του
δικαιώµατος συµµετοχής σε επόµενες εξετάσεις για ένα (1) έτος.
ε) Ως επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που απαντά σωστά τουλάχιστον στις τριάντα έξι (36)
ερωτήσεις από σαράντα (40) κάθε ερωτηµατολογίου αντί των τριάντα πέντε (35), που ίσχυαν µέχρι
τη δηµοσίευση της παρούσης.
στ) Η συµπληρωµατική επιµόρφωση του Τεχνικού ∆ιευθυντή παρέχεται αποκλειστικά από τους
εγκεκριµένους φορείς απευθείας στον ίδιο.
Στην περίπτωση εταιρίας οµίλου ΚΤΕΟ, ως εκπαιδευτής για την παροχή της συµπληρωµατικής
επιµόρφωσης ορίζεται ο Τεχνικός ∆ιευθυντής ή άλλος εργαζόµενος όπως αυτό προβλέπεται, κάθε
συγκεκριµένου ΚΤΕΟ όπου αυτός απασχολείται.
Η συµπληρωµατική επιµόρφωση των ελεγκτών ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ που απασχολούνται σε άλλες
Υπηρεσίες λόγω µη λειτουργίας ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ ή των ελεγκτών Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οι οποίοι όµως
απέχουν του τεχνικού ελέγχου, παρέχεται από άλλο ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ της χώρας ή
εναλλακτικά από εγκεκριµένο φορέα επιµόρφωσης.
ζ) Η έγκριση των φορέων επιµόρφωσης του ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ, όπως αυτοί έχουν οριστεί
στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης, χορηγείται µε σχετική απόφαση που
εκδίδεται πλέον, από το Γενικό Γραµµατέα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
η) Στο άρθρο 9 προστέθηκε µεταβατική διάταξη για τους υποψηφίους που έχουν µεν επιτύχει σε
θεωρητικές εξετάσεις πριν τη δηµοσίευση της εν λόγω απόφασης και χωρίς όµως αυτοί να έχουν
πιστοποιηθεί. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, οι παραπάνω υποψήφιοι µπορούν να πιστοποιηθούν µε
τη προσκόµιση της απαιτούµενης κατά περίπτωση κατηγορίας οχήµατος/ων ισχύουσας άδειας
οδήγησης εντός αποκλειστικού διαστήµατος ενός (1) εξαµήνου από τη δηµοσίευσή της .
Επιπρόσθετα στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι για τους υποψηφίους που είχαν επιµορφωθεί (είτε µε
το αρχικό επιµορφωτικό σεµινάριο ελαφρών οχηµάτων είτε µε το πρόσθετο επιµορφωτικό
σεµινάριο βαρέων οχηµάτων) αλλά είχαν απορριφθεί σε προγενέστερες από την έναρξη ισχύος της
εν λόγω απόφασης εξεταστικές περιόδους, ή δεν συµµετείχαν σε αυτές και προκειµένου αυτοί να
λάβουν µέρος σε θεωρητικές εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση εγκεκριµένου φορέα
επιµόρφωσης µε την οποία να αποδεικνύεται η επιµόρφωσή τους στην επιπλέον θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση, λόγω τροποποίησης της ύλης ελαφρών οχηµάτων (προσθήκη ενοτήτων 15
και 16 Παράρτηµα Ι) ή τροποποίησης των ωρών βαρέων οχηµάτων (αύξηση ωρών από 42 σε 66).
Επισηµαίνεται ότι, προ της διενέργειας του ανωτέρω επιµορφωτικού προγράµµατος, για τη
χορήγηση της υπόψη βεβαίωσης, πρέπει να υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
(∆36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ., η έναρξη και το πέρας αυτού.
θ) Οι ελεγκτές ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ που είναι κάτοχοι ισχύοντος Πιστοποιητικού ελαφρών
ή βαρέων οχηµάτων και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραµµα πρόσθετης επιµόρφωσης
δικύκλων - τρικύκλων συνολικής διάρκειας µικρότερης των 24 ωρών και επιθυµούν να
επεκτείνουν την πιστοποίησή τους και στους ελέγχους κατηγορίας δικύκλων - τρικύκλων, πρέπει
να προσκοµίσουν βεβαίωση παρακολούθησης από εγκεκριµένο φορέα επιµόρφωσης που να αφορά
στην επιπλέον θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην οποία δεν είχαν επιµορφωθεί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ
Ακριβές αντίγραφο

Ε. Χατζηκυριακίδου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια:
Περιφέρειες της χώρας
α)
β)
γ)
δ)

Γενικοί ∆/ντές Μεταφορών και Επικοινωνιών (µε τηλεοµοιότυπο)
∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
Λειτουργούντα ∆ηµόσια ΚΤΕΟ (µε τηλεοµοιότυπο)
∆ιεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

Λειτουργούντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
∆/νση Εποπτείας και Ελέγχου (για την ενηµέρωση των εγκεκριµένων φορέων επιµόρφωσης)
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων
Μόνιµη Οµάδα Εργασίας για την Επιµόρφωση και Πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των
∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (Υπόψη κ. Αργύρη Βερόγκου)
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
• Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
α)
β)
γ)
δ)
ε)

•

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Μεταφορών
Γενική ∆/νση Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων
Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Ταχ. ∆/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Μαρούσι 151 22

•

Σωµατεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
-Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας tsakiris@kteohellas.gr
-Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος” ikteo-k@otenet.gr
-Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ info@kteo-gr.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1) ∆.Τ.Ε.Ε.Ε.Ο.
2) TMHMA A΄ (2)
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