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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παπάγου, 19 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Α3/οικ.52343/6151
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
: 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΡΟΣ:

1. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών &
Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας
(µε email)
2. Όλα τα ΚΤΕΟ (∆ηµόσια και Ιδιωτικά) (µε
email)

ΚΟΙΝ.:

1.
2.
3.
4.
5.

Πληροφορίες : Ε. Στάικου
Τηλέφωνο

213130 8501, 210 650 8501

Fax

210 650 8518

Γραφείο Υπουργού (µε email)
Γραφείο Υφυπουργού (µε email)
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα (µε email)
ΣΕΕΥΜΕ (µε email)
Γεν. ∆ιευθυντές Μεταφορών & Επικοινωνιών
Περιφερειών της Χώρας (µε email)
6. ΠΟΕΟ (µε email)

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικά Οχήµατα Κατηγορίας C και CE
ΣΧΕΤ.: α) Η µε αριθµ. πρωτ. Α3/84335/10300/27-12-2016 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών µε Α∆Α: 6ΣΞΘ465ΧΘΞ-ΠΣ6
β) Η µε αριθµ. πρωτ. Α3/67/13/12-2-2016 εγκύκλιος του Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε Α∆Α: ΩΓΨΠ4653ΟΞ-ΘΕ1
γ) Η µε αριθµ. πρωτ. οικ. 51420/2811/20-10-2016 (Β΄3608) απόφαση της Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του σηµείου 5.2 του κεφαλαίου Β του Παραρτήµατος ΙΙ του
π.δ.51/2012 (Α’101) όπως αυτό ισχύει, τα εκπαιδευτικά οχήµατα κατηγορίας C και CE θα πρέπει
να έχουν θάλαµο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του
οδηγού.
2. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λαµβάνοντας υπόψη τη µη προσαρµογή
µέρους των εκπαιδευτικών οχηµάτων κατηγορίας C και CE στην ως άνω απαίτηση και
προκειµένου να µην διαταραχθεί η οµαλή διεξαγωγή της εκπαίδευσης και των δοκιµασιών
προσόντων και συµπεριφοράς (πρακτικής εξέτασης) υποψηφίων οδηγών και οδηγών, τα
εκπαιδευτικά οχήµατα κατηγορίας C και CE τα οποία φέρουν ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου
(∆ΤΕ) και έχουν θάλαµο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
θέσης του οδηγού, χρησιµοποιούνται ως εκπαιδευτικά ακόµα και εάν ο αριθµός των θέσεων ο
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οποίος αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν είναι τρεις (3) σύµφωνα µε τις διατάξεις της
υ.α.51420/2811/20-10-2016 (Β΄3608), έως 31η Οκτωβρίου 2017.
3. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ηµεροµηνίας όσα εκπαιδευτικά οχήµατα
κατηγορίας C και CE δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις ανωτέρω απαιτήσεις, αποσύρονται
υποχρεωτικά από το έργο εκπαίδευσης και δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς (πρακτικής
εξέτασης) υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
4. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας οφείλουν, έως
την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία, να έχουν εκδώσει νέες άδειες κυκλοφορίας των
εκπαιδευτικών οχηµάτων κατηγορίας C και CE, µετά και την

προσκόµιση των απαραίτητων

δικαιολογητικών, που θα αποτυπώνουν τη συµµόρφωση των οχηµάτων µε τις απαιτήσεις του
κεφαλαίου Β του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α’101) όπως αυτό ισχύει λαµβάνοντας υπόψη
και τις διατάξεις της ανωτέρω (γ) σχετικής απόφασης.
5. Τα ΚΤΕΟ έως την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία εφόσον έχει εκδοθεί νέα άδεια
κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εκδίδουν ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ)
εκπαιδευτικού οχήµατος ετήσιας ισχύος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 της
υ.α.35364/4046/2006 (Β΄813) «Καθορισµός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ
του ειδικού τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχηµάτων».
Σε αντίθετη περίπτωση επί του εκδιδόµενου ∆ΤΕ τίθεται από το ΚΤΕΟ η Παρατήρηση:
«Μετά την 1η Νοεµβρίου 2017 ακατάλληλο για εκπαιδευτικό, αν δεν έχει εκδοθεί νέα άδεια
κυκλοφορίας σύµφωνα µε την υ.α.51420/2811/20-10-2016 (Β΄3608)»
Μετά την πάροδο της ανωτέρω καταληκτικής ηµεροµηνίας σε όχηµα που προσέρχεται σε ΚΤΕΟ
για την διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήµατος µη σύµφωνο µε τις
προαναφερθείσες απαιτήσεις, στο εκδιδόµενο ∆ΤΕ µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
σηµειώνεται Σοβαρή Έλλειψη (ΣΕ) στον κωδικό 10101 “Καθίσµατα: Αριθµός που δεν συµφωνεί µε
την

Νοµοθεσία ή την άδεια κυκλοφορίας” του Πίνακα διαβάθµισης των ελλείψεων της

υ.α.44800/123/1985 όπως ισχύει και τίθεται η Παρατήρηση:
«Ακατάλληλο για εκπαιδευτικό - ∆εν πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Για τη γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης
Εσωτερική ∆ιανοµή: Γ.∆.Ο.Α
∆ΟΚΑ/Τµήµα Β’
∆ΕΟΕ/Τµήµα Α’
∆ΤΟ/Τµήµα Α’

Ανθή Καρκαλέτση
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