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 ΘΕΜΑ: Αιτήματα Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. 
 
 
 Αξιότιμε Υφυπουργέ Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλε. 
 
 Με το παρόν έγγραφο μας, ως Πανελλήνια  Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης αιτούμεθα: 
1. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου  12, που αναγράφει «Η έναρξη των μαθημάτων 

της πρακτικής εκπαίδευσης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, 
πραγματοποιείται μόνο μετά από την περάτωση των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης του 
υποψήφιου οδηγού στην κατηγορία Β και την επιτυχή θεωρητική εξέταση στην κατηγορία αυτή» 
και να γίνει : «Η έναρξη των μαθημάτων της πρακτικής εκπαίδευσης για τη χορήγηση άδειας 
οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, πραγματοποιείται μόνο μετά από την περάτωση των 
μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης του υποψήφιου οδηγού στην κατηγορία Β». Δηλαδή να 
απαλειφθεί η φράση (και την επιτυχή θεωρητική εξέταση στην κατηγορία αυτή) και να παραμείνει 
όπως ισχύει και σήμερα. 

2. Να αυξηθεί το ποσοστό λαθών στις θεωρητικές εξετάσεις για την Β κατηγορία στο 10% όπως ισχύει 
και στις υπόλοιπες κατηγορίες. 

3. Να εκδοθεί από το Υπουργείο σας εγκύκλιο παρόμοια με αυτή της 27ης Δεκεμβρίου του 2016 με αρ. 
Πρωτ. Α3/84335/10300 και ΑΔΑ: 6ΣΞΘ465ΧΘΞ-ΠΣ6, ώστε να δίνει το δικαίωμα στους Εκπαιδευτές 
Οδήγησης, κατόχους σχολών Οδηγών να μπορούν να τροποποιήσουν τον θάλαμο οδήγησης σε 
οχήματα C και CE προσθέτοντας τρίτο κάθισμα ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το 
σημείο 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), διότι η ισχύς της 
συγκεκριμένου εγκυκλίου ήταν μέχρι το 2016. 

  
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 

 
               Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Ο  Γ. Γραμματέας 
        Διαμαντής Ηλιάδης                                                                                              Παναγιώτης Χαρμπής 

file:///C:/Users/sattelite%2017/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/sattelite%2017/AppData/sattelite%2017/AppData/Θανάσης/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/TEMP/www.ekpaideftis.gr
mailto:omospondia2012@gmail.com
mailto:iliadisdiamantis@gmail.com
mailto:charbisp52@gmail.com

