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Τoυ Σι,ιlμαTεiou με τηv επωvυμiα κEvωοη ΕκπαlδεUτωv oδηγιi:v Auτoκιvdτωv Kα|

MoτοoυκλετΦν Aθηvαζ), πoU εδρε0ει αrηv AΘηvα (B.Mελd 13, Χoλαργ6q) καl

εKπρoσωπεiταl v6μlμα

ΓlΑ THN AKYPCIΣH

Τηg υπ.αρlΘ. 51961/6826112'9.2007 Aπ6φαoηζ τoU Yπoυργo0 MεταφoρΦv Kαl

Eπlκolvιrlvt(bv, με τiτλo <<KαΘl€ρωoη oυαrηματog κυρΦoεωv τωv EκπαlδευτΦv

Yπoψηφiιυv oδηγιilv, Σ1oλΦv oδηγιilv κα| K€vτρωv Θεωρητtκηg ΕκπαiδεUσηg

Yπoψηφiι.,lν oδηγΦν (KEΘEYo)>l (ΦEK 1884114'9.07' Tε0xoζ B,).

Mε τηv ωE αvω πρooβαΜoμεvη απ6φαoη, με τiτλo <KαΘl6ριυoη oυατ(ματog

κυρΦoεαlv τωv Εκπαιδευτιilv Yπoψηφiωv oδηγΦv, Σxoλιilv oδηγιilv καl Kεvτρωι,

Θεωρητικηg ΕκπαiQεUσηζ Yπoψηφiωv oδηγΦv (KEΘEYO)>, Θεαrτioτηκαν δlαταξεrg

πoυ αφoρo0v τoυE εKπα|δεUτ6E υπoψηφiωv oδηγΦv αυτoκtvητωv. Εlδlκoτερα, To

αρΘρo 1 oρiζει δtαταξειg γ|α τα Πεlθαρ1lκα Συμβo0λισ, τo αρθρο 2 γIα τιg Kυριiloεlq

εκπαlδευτιilv υπoψηφΙι,ι,lv oδηγΦv' τo dρθρo 3 γlα τlg Kυριiloειg Σ1oλιilv oδηγΦv καr

K€vτριυv Θεωρητικηg Eκπαiδεuoηg Yτroψηφiιυv oδηγΦv (KEΘEYO), τo αρΘρo 4 για

τηv Kληoη σε απoλoγΙα Kαl τo αρΘρo 5 Mεταβατlκεg Δlαταξεlg. Τo Σωματεio μαg

απoτελεi Πρωτoβαθμ|α επαγγελματικη ορYαvωση (εvωoη) εκπαlδευτιirv oδηγΦv

αυτoκιvητωv K.xt μoτoαuκλετιilv τηE AΘηvαE, lδρ0Θηκε τo.1955 καl λεlτoυργεi εκτoτε

f,1ovταg, κατα τo Kαταoτατtκo του. oκoτ16, μεταξ0 αλ\ωv, τηv μελ€τη, ιlπoατnρlξη

και πρoαγωγη τωι-, olκovoμlκΦv, κo]vωv|κΦv καl επαγγελματlκΦv σUμφερovτωv Τωv

μελιi:v τηζ Kαι την επiλυoη με vδμιμεg εv6ργεlεζ τωv επαγγελματικΦv ζητηματωv Tωv

μελΦv. Ωg εκ τoυτou, f1ουμε πρoφαv6g €woμo oυμφ6ρov Y|α τηv ακ0ρωoη τηq

πρooβαMo μεvη E ατroφαoη6.

ΛoΓo| AKYPΩΣΕΩΣ

1oζ ΛoΓoΣ : YΠEPBAΣH ΝoMoΘEΤ|KHΣ E-oYΣloΔoΤHΣHΣ
H πρooβαλλoμεvη εκδoΘηκε καθ,υπερβαση τηζ voμoΘετικηE εξouoιoδδτηoηg, διoτl :



' Στo πρooiμlo Tηζ απ6φαoηE oρiζεται oτl : o Yπoυργog Mεταφoρω\,..:κα| lιΕπlκoιvωvιΦv ExoιrrαE uπoψη 1. ΤlE δlατdξεlE α.Tηζ παραγραφoυ 6 τou αρΘρoυ 94 
., \

τou v.2696/1999 <K0ρωoη τou KΦδκα oδrκηg Kυκλoφoρiαg> (ΦEK s7lA)'oπωE
αvτtκατασTιiΘηκε με τηv παρ.2 τou αρθρoυ 85 τou ν.3542t20ο7 (ΦEK 5O/A,). β.τηEπαραγραφou 10 τoυ dρΘρoυ 15 τoυ ν.35Μt20O7 <Σιjoταση AρΧηζ γΙα τηv καταvoμη
τoυ δlαΘ€σ|μou xρ6voυ Χρησηζ στoUζ εMηvlκoυE αερofuμ€vεζ καt dΜε6 δlαταξεlE>(ΦEK 4oΙA').

ol εξoυoloδoτlκ6g δlατιiξεlg, δυvdμεl τωv oπo[ωv εκδoΘηκε η πρooβαM6μεvη' €1ouvωζ εξηζ : H παρ. 6 τoυ αρθρoυ 94 τoυ v. 2696/1999, oπω5 τρoπoπolηΘηκε καl
ιoxOεl, oρiζεl oτι : <<Mε απ6φαoη τoυ Yπouργo0 Mεταφoριilv και Επlκolvωvlιirv
καΘoρΙζovrαl Tα τηg εκπαiδεUσηζ καl κατdρτlσηζ τωv Uπoψξφrωv εκτrαlδευτΦv ταlv
υπoψηφιαlv oδηγΦv και oδηγΦv, o| προιiπoΘfoεlg, η δlαδlκασΙα, Τα απα|τoυμεvα
δlκαloλoγητrκα, η oovΘεoη τωv εξεταατlκΦv επlτρoπΦv κα| -oλα τα θ€ματα πoυ
αφoρo,v τov τρoπo εξEταoηζ γ|α τη Xoρηγηαη dδεlαq εκπαlδευτη υπoψη'ι}lωv
oδηγιilv αυτoκlvητωv κα| μoτoolκλετΦv, καθιbζ καl Τα τωv δlolκητlκΦv καl κυριiloiωv
Y|α τoUζ παραβdτεs τωv δlατdξεωv τηg απ6φασηζ αuτηg.>
H παρ. 10 τoυ αρΘρoυ 15 τou ν.3534Ι2oa7 oρiζει6τl : <<H παρoxη Θεωρητlκηζ.Kα|
πρακτlκηE εκπαΙδευoηζ σΓΓo εκπαlδεuτεg oδηγηoηE δεv μπoρεi vα uπερραivεl
oυvoλlκd τlg δεκατfσσερ!ζ (14) εκπαlδευτtκ6E Φρεξ ημερηoiιυg. H παραβαoη τηg
παρoUoαg δlαταξη5 επIoυρεl δlοlκητlκι1g κυριboaE, ποU Θα καΘoρloΘoιiv μεαπ6φαoη τoυ Yπoυργou MεταφoρΦv καl EπlκolvιυvlΦv.>

A. Aπ6 T|ζ πρoαvαφερoμεvεE δrατciξεlE πρoκ0πτεl oτl η voμoΘετlκη εξouorcδoτηoη
δ[δεταl γΙα vα καθoρroΘεΙ o τρ6πo9 με Tov oπoΙov Θα εκπαlδε,o,α| .κα|
καταρτ[ζovΤαt ot uπoψξφlol εκπαlδεuτ€g oδηγΦv, πo|εζ πρoιiπoθEσεtζ απαtτo,vταi
γ|α vα λdβouv μερoζ oε εξεταoε|ζ rτρoκεlμEvoυ vα λαfuuv qδεια εκτrαlδευτη, πotα
εivαl τα απαραiτητα δtκαloλoγητlκα καt η διαδlκααiα γ|α Tη συμμετoχη oτls εv λoγω
εξετdoεl6, πolα η oιivΘεοη τωv εξεταoτlκιilv επlτρoπΦv πoU Θα δlεvεργo6v αυτεg,
καΘΦE και ο| δlolκητlκεg κυρΦαεlE Y|α ToUζ παραβdτεζ τωv διαταξεωv τηζ
υπoυργlκηg απoφαoηg.

oπωg πρoκ,πτεt απo απλη αvdγvωoη τoU περlεxoμ.voυ τηζ, η πρooβαλλoμεvη
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: opiζd,;Tα σXετ|Kd με την επβoλη κυρωσεωv σToUζ εKπα|δεUτ6q uπoψηφiωv oδηγΦv
,,l1,o 

..o,oβdoag κατd την αoκηoη τoυ επαγγfλματog τoUζ, δηλαδη oε παραβdoειg

πoυ τυ16ν Θα υπoπθooυv ot εκπαιδευτθg oδηγΦv κατα τηv εκπαiδεUση. κατdρτloη

καl τη oυμμετo1η σε εξετασε|ζ 6Χ| τιυv iδlωv, ωζ εκπαIδευoμεvωv και εξεταζ6μεvιυv 
'

6πωqoαφΦgoρiζεlηεξouoοδoτtκηδnταξη(παρ.6τoυαρθφυ94τoυν.2696/99,

oπιrlg τρoπoπolηΘηκε με τηv παp.2 τoυ αρθρου 85 τou ν.354212o07), αλλα τωv

υπoψηφiωv oδηγιυv-μαθητιilv τoUζ. EπioηE, oρiζεl κυpΦoεlg πoυ επrβdλλovταt oτιg

Σxoλιig oδηγΦν Kαl τα K€vτρα Θεωρητlκηζ Eκπαiδευoηg Yπoψηφiωv oδηγιi'v

(KΕΘΕYο), παρδτt ol ωζ αvω εξoυαlοδοτlκf'g δlατdξειg δεv oμιλoOv καΘ6λoU Ylα

Σxoλ6g oδηγΦv καl KEΘEΥo. Eiναl oαφδg 6τl η πρooβαΜ6μεvη απoφααη υπερ6βη

την εξoυoloδ6τηoη του voμoυ καr 6ρtoε αvτικεiμεvo τελεiωg δlαtpoρετlκo.

Elδlκ6τερα, με To αρΘρo 2 τηζ πρooβαλλoμεvηE, πρoβλ6τrovται κυρΦσειζ πoU

επlβαλλovται σToυζ εκπαtδευτ€q υπoψηφiωv oδηγΦv , ηδη αoκoι3vτεg τo επαγγελμα,

λoγω καταδΙκηq ToUζ σε δlαφoρα πolvlκd αδlκηματα , γlα παραπτΦματα 6πoυ τυ1ov

υπoπiτπoυv κατd τηv εκπαiδευση η τι5 εξετ6σεlζ τωv υπoψηφlωv oδηγΦv κλπ. Mε

τo dρΘρo 3 πρoβλfπovτα| λ6γoι αvdκληoηζ η αφαiρεσηζ Tηζ αδεlαg iδρυoηg και

- λειτoυργΙαq Σxoληq oδηγιilv η K6vrρoυ Θεωρητlκξg Eκταiδευoηq YτroψηφΙωv

oδηγΦv (KEΘEYo). Mε τo dρθρo 4 oρiζεταl πρoΘεoμΙα γ|α την υπoβoλ( fvαrαoηE

κατd τηE πρdξηs πoυ επlβdλλεl την ποιvη , καΘΦg καt πρoθεαμiα γlα αoκηoη τoυ

δικαιιi:ματog πρoηγo0μεvηg ακρoαoη5 ΤοU εκπαlδευτη υπoψηφiωv oδηγΦv. Mε τo

dρΘρo5oρiζovrαμεταβατικθEδlαταξει6oOμφωvαμεTlζoπoiεgo]ηδη
εκκρεμo0oεE στα Πρωτoβαθμlα καl ΔευτερoβαΘμrα ΠειΘαρ1ηικα Συμβo0λια

υπoΘθαεlE κρivovται με τ|ζ δrατιiξεrq τηg πρooβαλλoμεvnζ.

Oμιυζ oε καμια απo τιq διατdξειg τroυ Θεαπiζa η πρooβαM6μεvη, δεv αvαφερovτα|

τα ooα ορiζa η εξoυoloδoτrκη δlαταξη τηζ παρ. 6 τoυ αρθρoυ 94 τoυ v.2696/99 ,

δηλαδη αυτα πoυ αφoρoσv Tηv εκπαiδευoη Kα| τ|ζ εξετdoειg τωv εKπαιδευτΦv

υπoψηφiωv oδηγΦv, πρoκεlμfvoυ αυτoi ol iδιol vα αποκτησouv τηv αδεlα αoκηαηg

τoU επαγγ€λματο6 τoυg' κα! ol κυρΦoεrg λoγω παραβααεωv σTlζ oπo[εg αυτof

υπoπiπτoυv κατd τη διαρκεlα τηE εκπαiδεUσηζ, κατdρτloηζ και σUμμετo1ξE τoUζ στ|ζ

εξεταoεIg για τη ληψη dδεια αoκηoει,ι.lg ετrαγγθλματo5 Eκπαlδευτη YπoψηφΙιοv

oδηγιilv- AvτΙΘετα, πρoβλθπovται dMα θθματα, oπιυg πρoαναφfρθηκαv, πoυ κεivταt

εκτ69 τηg νoμoΘετικηg εξoυoιoδoTησηζ.



B. Περαιτ€ριυ, ol εξoυoιοδoτlκEg δlαταξειg βαoεl τωv oποiιυv

πρooβαΜoμεvη' δεv πρoβλ€τoυv 6τl καθορiζovταl πεlΘαρ1ικ66 κυριοoεIg καl 6τl

σUγκρoTofyrαl ΠεlΘαρ1lκd Συμβo0λlα γ|α τουζ παμβdτεζ τωv δlατdξεωv τ{r1v πρoζ

fκδoοη απoφdoεων. T6oo η παρ. 6 τoυ dρ.94 τoυ v.2696/99' 6πω9 Tρoπoπolηθηκε

καt lo;10εI, ooο καl η παρ. 1O τoυ dρ. 15 του ν.3534/2007 oρiζoυv μ6νo διοικητικθg

κυριiloειg , oι oπoiεg Θα καΘoριoΘoilv με ατrδφαση τoU Yπoυργoυ,

Oμωζ, η πρoαβαΜ6μενη α. με τo dρΘρο 1 oρiζει τη oυγκρ6τηαη ΠεrΘαρxlκιilv

Συμβoυλiωv , με 6ργo <<τηv εκδΙκαση τωv παραβdoει,.lv Kαι τηv επιβoλη τωv

oxετtκΦv κυριiloεωv, 6πιοE αυτεg πρoβλεπovταl στηv παρoιioα ατrδφαoη> κα|

β. με τηv παρ.14 τoυ αρΘρoυ 2 oρΙζει επlfuλη τωv κυριilσεωv oριoμ6vι.rlv

παραβdoεωv τοU iδloυ αρΘρoU με τελεoiδrκη απ6φαoη τoυ αρμoδloυ ΠειΘαρ;1ικo0

Συμβoυλioυ.

Eivαl φαvερo και π<iλl δτι η πρooβαM6μεvη υπερtβη τη voμoθετικη εξoυoloδδτηoη

Kα] θεαπroε oυγκρ6τηoη oργαvωv (ΠaΘαρxlκιbv Συμβoυλiωv) Kαl τηv επιβoλη

πεlθαρxlκΦv κυρΦoεωv απ.αUτd, 1ωρig vα uπαρ1ε| η πρoζ τo0τo εξoυoiα απo τo

v6μo.

Γlα τoυg λ6γoυ9 αυτo06, η πρooβα}ιλ6μενη απoφαoη κεΙταl εκτ6g voμoΘετlκηg

εξoυoloδ6τησηζ καl πρ6πεl vα ακυριr:Θεi.

2os ΛoΓoΣ : ΠAPABAΣH THΣ APXI-{Σ T|-{Σ ANAΛoΓlKoTHτAΣ

H πρooβα}"λδμεvη πdoxεl λoγω παραβαoηζ τηζ αρΧηζ τη9 αvαλoγικoτηταE τoυ

αρΘρou 25 τoυ Συvrαγματog , δι6τι α. περ|oρiζεl υπ€ρμετρα τη δυvατoτητα Tωv

εκπαtδευτιbv υπoψηφiωv oδηγΦv vα αμυvιJoυv με τηv αoκηoη τoU δtκαlΦματog

τrρoηγo0μεvηE ακρoασηζ (παρ.3 τou αρΘρoυ 2) καl β. Θεαπiζεl πolv€g υπ6ρμετρη9

βαρυτηταg oε o1€oη με τηv πρooβoλη, η oπoiα επ6ρ1εταl oτo o0αrημα εξεταoεωv

υπoψηφiωv oδηγΦv απo τηv παραβαoη πoU δlαπραxΘηκε. H παραβαoη αυτη

εvτoπiζεταr ιδΙιυ6 στιζ παραγραφoυg 3,4,5,6,7,8'9,10,11,13 τoU αρΘρoυ 2 τηζ

πρooβαλλoμEvηg , καl εlδικ6τερα :

Παρ.3 τoυ dρΘρoυ 2 : Στηv περiπτιυoη τηζ προσωρlvηE αφαΙρεσηζ.τηg αδaαq

εκπαιδευτη, αv παι]oa vα πληρo0ταl oπotαδηπoτε απo τlE λoπ69 πρoUπoθEοεIg



ζ Tηζ, o εKπα|δεUτηζ δεv €1εl το δrκαiωμα πρoηγo0μεvηE ακρ6ασηζ τoU

ψ€οoυ 4, δtoτt η κληoη oε απoλoγΙα πρlv τηv επlβoλη τηE κ0ρωoηE γivεταl για T|ζ
παραβαoεtζ τωv παραγριiφιιιν 4 Ειυ5 καl .13 του αρΘρoυ 2 τηζ πρoαβαλλoμ€vηE.
Στηv περΙτπωoη αυτη 6μωζ η αφαiρεαη τηg αδεlαE δεv αrηρΙ,ζεταl σε αvτlκεlμεvlκα
δεδoμ6vα, δ16τl εfvαl δuvατov vα oυμπληρωΘo,v oι τυx6v εMεiπoυoεE
πρoιJπoΘεoεlg εφooov κληΘεi o εvδlαφερδμενog εκπαlδευτηζ ιrπoψηφiωv oδηγΦv.
TEτorα δυvατoτητα δεv τoυ δiδεταl με τηv πρooβαM6μεvη, αvriΘετα τoυ αφαlρεfταt η
αδεlα.

ΣτlE περιτπιi:oεlg Tωv παραγραφιυv 4,5,6,7 καl 8 τoυ dρΘρoυ 2, η πρooβαλλoμ€vη
αvαφθρετα| σε παραβαoεrE Tωv εκπαlδευτΦv κατα τη διαρκεlα iιυv εξετdσεωv τuJv
uτroψηφiιυv oδηγΦv, €vαvτl Tωv υπoψηφΙωv oδηγιilv-εξεταζoμεvulv η τωv
εξετααrιi:v. ol δlαταξε6 αuτ6E αvαφ6ρovrα| σε παρακρατηση κα] μη τrαραδoση τoU
δελτioυ εκτrαiδευoηs καt εξ6ταoηE (ΔEE) αrov κdτo1o τoυ' πou απoδεδεlγμεvα τo
ζητηoε (παρ.4), δlακoπη τηt πρακτlκηE εξιlταoηE απο τov εκπαlδευτr1 καl dρvηoη
ouvεxiαεωE με uπαlτloτητα ToU (παρ.5), παρ€μβαoη μεταξ0 εξεταoτη Kα|
εξεταζ6μεvou με αvoiκεlα και αδlκαloλ6γητη αvriδραoη αrlg εvroλEE τoυ εξεταoτη
(παρ.6), παρEμβααη με σκoπo τηv υπoβoηΘηση τoU εξεταζ6μεvoυ κατα τηv εξfταoη
(παρ.7), απρεπη σUμπερtφoρd τou εκπαlδευτη πρos τov εξετααrη η εξεταζoμεvo
(τrαρ.8). Σε oλεE τlE παραπαvω παραγρdφoυζ , εvιil uπdρ1εl αvαγκη απoδεiξεωg
τLυv πραγματlκΦv γεγov6τωv πoU σUvlστoΟv τηv παραβαoη , τηζ σUμτrερrφoρσg τou
εκπαlδεuτη καl τηE υπαlτloτηταg τoυ, λογω τωv οπoiι,.lv επlβdMεTαl η κ0ραloη, παρα
ταGτα καμld δlαδlκαoΙα απoδεiξεωE δεv oρiζεταl, επoμfvωg ol κuρΦoεlg εivαl
αυΘαiρετεg.

Στηv περiτrrωoη μαλroτα τηζ παραγραφou .l3 τoυ iδιoυ αρθρoU, η κ0ρωoη εivαl
τελεiι,lg αυΘαiρετη καl αvτiΘεTη σTηv αρXη τηg αvαλoγlκ6τηταg, διoτι εivql 6λω9
αoρloτη καl αvυπ6στατη η περ|γραφη τηζ παραβαoηg. Συγκεκριμ€vα, δεv εivαl
δυvατ6v o εκπαtδευτηg vα (παραπεμφΘεi τελεoiδlκα αε δΙκη γlα τα αδlκηματα Tηs
δωρoδοκiαE η απoπε|ραζ δωρoδoκiαq εξεταoτΦv>l , δεδoμ€voυ oτl ωE γvιυoτovεivαl δuvατη μovov η fκδooη τελεoiδlκηg απoφαoηg τθτolαg δiκηE. Εαv εwoεi ηπρooβαM6μεvη oτl o εκπαlδευτηg τrαραπ€μπεTα| σε δiκη oτο δε0τερo βαθμo (πρos
fκδooη τελεoiδlκηE απoφαoηE) καl o.αυτη τη δiκη εvδε1oμ€vωE αΘι-ιxυΘεi, τo1ε εivαt
φαvερ6 oτr η κ0ρωoη Tηζ oρ|σTlκηE αφαiρεσηζ τηE ιiδεlαE εκπαlδευτ[ εivαl oλωE



UπερβoλIκη καl αvrΙΘεTη με τηv αρ1η τou dβρου 25 παρ.1 τou Συvrdγματoζ.

EπioηE, ol κυριiloεts πoU επlβdΜovται απ6 πE παρ.4 Eιrlg καl 13 τoυ dρΘρoυ 2

εivαt uπθρμετρεE oε o}6oη με τιs αvαφεβμεvεζ παραβdoεg , δεδoμ6voυ 6τI

επlftiMoυv αφαiμoη τηζ αδaα5 εκπαtδευτη απ6 6vα μηvα τo λry6τερo, μ$1ρl διio

θτη.

Γlα τoυg λoγouE αυτo05 η πρooβα}iloμεvη παραβαivεl τηv αρ1η τηg αvαλoγlκ6τηταE

καl ωζ εκ τo0τoυ πρ6τrεl v,ακυριυΘεi.

Eπεlδη η παρo0oα εivαl voμlμη καl βιiolμη.

Γ|A ToYΣ ΛoΓoYΣ AYΤOYΣ

ZHΤAME

Nα γivεl δεκτη η αiτηoη μαg αυτ(. Nα ακυρωΘεi η πρooβαλλ6μεvη υπ,αρlθ.

51961/6826112.9.2007 (ΦEK B,, αρ.1884/14.9.07) απoφααη τoU Yπoυργoυ

MεταφoρΦv καl EπlκoιvωvlΦv καl

Nα καταδlκαoτεiτo αvτΙδlκo Δημ6olo oτη δlκααrικη μαg δαπdvη.

Avτiκλητo oρiζoυμε τηv δlκηγoρo Mαρiα Σιo0γγαρη, A.M.1860 Δ.Σ.Π.,

Γ,Σετπεμβρioυ 8, AΘηvα, τηλ.21 05227 832.

AΘηvα, 12.11.2007

H πληρεξoυoiα δlκηγoρoξ
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