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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,    21-12-2015                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βαθµός Προτ/τας:  
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Α3/74744/11249 
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 

 
Ταχ. ∆/νση 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 101 91  Παπάγου 
: Ε. Στάικου 
: 213 130 8501, 210 650 8501 
: 210 650 8518 
 

 ΠΡΟΣ: 
 
   

       
 

      

1. Π.Ο.Ε.Ο. 
    Καποδιστρίου 24 
    106 82, Αθήνα  
2. Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών &  
    Επικοινωνιών  
3.Όλες τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών & 
     Επικοινωνιών της χώρας 
 

 
ΘΕΜΑ: Αριθµός θέσεων εκπαιδευτικών οχηµάτων. 

ΣΧΕΤ.: α) Το µε αριθµ. πρωτ. 82/30-11-2015 έγγραφό σας. 
β) Η µε αριθµ. 63370/4209/22-1-2015 εγκύκλιος της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογίας 
Οχηµάτων. 

  
    Σε απάντηση του παραπάνω (α) σχετικού σας εγγράφου που αναφέρεται στο αντικείµενο του 
θέµατος σας επισηµαίνουµε τα εξής: 
    1. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς 
(εκπαιδευτικά οχήµατα), πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα ελάχιστα κριτήρια που προβλέπονται στις 
διατάξεις του σηµείου 5.2 του κεφαλαίου Β του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101). 
Συγκεκριµένα για τα οχήµατα κατηγοριών C και CE, µεταξύ των άλλων προβλέπεται να έχουν 
θάλαµο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον, θέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού. 
Εξάλλου η πρόβλεψη αυτή προϋπήρχε και σε προηγούµενες διατάξεις (εγκύκλιος 
Α2/10838/1833/2-4-97/11/4/1997, Π.∆.181/98 όπως τροποποίησε το π.δ.19/95 και υ.α. 
58930/480/99).      
     2. Αρµοδιότητα για την ταξινόµηση των αναφεροµένων οχηµάτων, έχουν οι οικείες 
∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών εφαρµόζοντας τις διατάξεις του π.δ.51/2012 και της 
υ.α. 50984/7947/2013. Ο δε έλεγχος πλήρωσης των σχετικών προδιαγραφών, άπτεται των 
αρµοδιοτήτων των ΚΤΕΟ δηµοσίων και ιδιωτικών.  
     3. Όσον αφορά δε κατά την διαδικασία της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς για 
εξέταση οχήµατος κατηγορίας C και CE, οι εξεταστές διαπιστώνοντας θάλαµο τριών θέσεων,   
ελέγχουν το ∆.Τ.Ε. στο οποίο αναγράφεται ότι το όχηµα είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικό, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 51/2012. Συνεπώς η έκφραση « µε ανοχή των εξεταστών 
διενεργούνται οι εξετάσεις » στερείται αντικειµένου. 
     4. Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι προ πολλών ετών έχουν κατασκευαστεί φορτηγά οχήµατα µε 
θάλαµο τριών θέσεων, όπως  αποδεικνύεται από αντίστοιχες εγκρίσεις τύπου που έχουν χορηγηθεί 
και σας υπενθυµίζουµε την ανωτέρω (β) σχετική εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογίας Οχηµάτων, 
φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε. 
      
                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 

 
 

 
                      Για τη Γραµµατεία της ∆/νσης 

 
 
                                                                          Ανθή Καρκαλέτση 

 

Εσωτερική διανοµή 
∆OKΑ – Τµήµα Β’ (1)  

                                              Ακριβές Αντίγραφο 

ΑΔΑ: 7Χ8Λ4653ΟΞ-8ΜΕ
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