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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

-------------------------------------Ταχ. Δ/νση
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
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: 10191, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
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: 213 130 8487, 210 650 8487
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Αριθμ. Πρωτ.
Α3/οικ.30622/3535

Βαθμ. προτ.
Επείγον

Προς: Πίνακας αποδεκτών

: Πιστοποίηση καταλληλότητας εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων
: α. Το άρθρο 11 «Τεχνικός Έλεγχος Εκπαιδευτικών Οχημάτων» του π.δ. 208/2002 (Α’
194) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
β. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της κ.υ.α. οικ. 49372/3352/2017 (Β’ 2726)
«Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων
τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας
2009/40/ΕΚ»

Με αφορμή αιτήματα από Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών και Σχολές Οδηγών
αναφορικά με τον τρόπο πιστοποίησης της καταλληλότητας των εκπαιδευτικών
μοτοποδηλάτων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τις δοκιμασίες προσόντων και
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, δεδομένου ότι στη χώρα μας δεν διενεργείται
ακόμη περιοδικός τεχνικός έλεγχος μοτοποδηλάτων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα.
Μέχρις ότου καθιερωθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος μοτοποδηλάτων στη χώρα μας:
Τα εκπαιδευτικά μοτοποδήλατα, προκειμένου να ενταχθούν για πρώτη φορά στο έργο της
εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, υπόκεινται υποχρεωτικά σε
επιθεώρηση από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδει σχετική
βεβαίωση καταλληλότητας ετήσιας ισχύος. Η βεβαίωση αυτή, την οποία φέρουν τα υπόψη
μοτοποδήλατα, επιδεικνύεται υποχρεωτικά στην εξεταστική επιτροπή προς έλεγχο πριν την
έναρξη της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
Μετά τη λήξη της ως άνω βεβαίωσης και έκτοτε, τα εκπαιδευτικά μοτοποδήλατα φέρουν
υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του κατόχου τους με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,
ετήσιας διάρκειας, στην οποία δηλώνεται ότι το μοτοποδήλατο έχει συντηρηθεί κατάλληλα και
είναι κατάλληλο από τεχνικής απόψεως για την εκπαίδευση και τη διενέργεια δοκιμασιών
προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και γενικότερα για να
κυκλοφορεί στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας. Η δήλωση αυτή καθώς και η τελευταία
χρονικά εκδοθείσα από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών βεβαίωση
καταλληλότητας επιδεικνύονται υποχρεωτικά στην εξεταστική επιτροπή προς έλεγχο πριν την
έναρξη της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
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Από εκδόσεως της παρούσας, παύουν να εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα σε
προγενέστερες εγκυκλίους αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος. Βεβαιώσεις
καταλληλότητας εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων που έχουν τυχόν εκδοθεί από Υπηρεσίες
Μεταφορών & Επικοινωνιών και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έκδοση της παρούσας,
εξακολουθούν να ισχύουν έως την αναγραφόμενη στις ίδιες ημερομηνία λήξης ισχύος τους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ
Πίνακας αποδεκτών:
(με ηλ. ταχ.)
Αποδέκτες για ενέργεια:
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις & Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(με παράκληση για την ενημέρωση των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους)
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
➢ Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
▪ Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
▪ Γραφείο Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
▫ Γραφείο Γενικού Γραμματέα (gg@yme.gov.gr)
▫ Πρ/μενο Γενικής Δ/νσης Στρατ/κού Σχεδ/μού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας
(gdsmoa@yme.gov.gr)
▫ Γενική Δ/νση Οχημάτων & Εγκαταστάσεων
◦ Πρ/μενο Γενικής Δ/νσης (gdoe@yme.gov.gr)
◦ Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (dteo@yme.gov.gr)
➢ Εθνική Αρχή Διαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr)
➢ Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Πρ/μένους Γενικών Δ/νσεων Μεταφορών & 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)
Εσωτερική Διανομή:
Δ.O.K.A.
▫ Τμήμα Β’
▫ Χρονολογικό αρχείο
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