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ΚΟΙΝ. Πίνακα Αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινίσεις για τη δυνατότητα εκπαίδευσης-εξέτασης µε εκπαιδευτικά οχήµατα  

                κατηγορίας C & CE κατά το  χρονικό διάστηµα 01-07-17 έως 19-07-17 

Σχετ,      1. Η µε αριθµ.πρωτ.Α3/67/13/12-02-16 εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδοµών,  

                  Μεταφορών & ∆ικτύων (Α∆Α: ΩΓΨΠ4653ΟΞ-ΘΕ1) 

               2.. Η µε αριθµ.πρωτ.οικ..51420/2811/20-10-16 (ΦΕΚ3608/B/16) απόφαση της  

                   Υφυπουργού Υποδοµών,  Μεταφορών & ∆ικτύων 

               3.Η µε αριθµ.πρωτ.Α3/84335/10300/27-12-16 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδοµών 

                  & Μεταφορών (Α∆Α: 6ΣΞΘ465ΧΘΞ-ΠΣ6) 

              4. Η µε αριθµ.πρωτ.Α3/οικ.52343/6151/19-07-17 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδοµών 

                  & Μεταφορών (Α∆Α: ΩΓ25465ΧΘΞ-ΩΩΙ) 

 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και ιδίως του (4) σχετικού και µε αφορµή οχλήσεις- 

ερωτήµατα που δεχόµαστε από ενδιαφερόµενους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών και υποψήφιους 

οδηγούς, οι οποίοι είτε αιτούνται τον προγραµµατισµό πρακτικών εξετάσεων, δηλώνοντας ότι η 

απαιτούµενη πρακτική εκπαίδευση υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 01-07-17 έως  και 

την 19-07-17, είτε αιτούνται την αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τη µη 

πραγµατοποίηση εξετάσεων κατηγορίας C & CE, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, παρακαλούµε να 

έχουµε τις απόψεις σας για τα παρακάτω : 

� Εάν µαθήµατα που πραγµατοποιήθηκαν στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε 

µεταξύ της καταληκτικής ηµεροµηνίας του (3) σχετικού και της νέας οριζόµενης µε το 

(4) σχετικό, ορθά πραγµατοποιήθηκαν και µπορούν να ληφθούν υπόψη για τον 

προγραµµατισµό σε πρακτική εξέταση των υποψηφίων . 

� Σε περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιήθηκαν πρακτικές εξετάσεις, κατά τις πρώτες 

επόµενες ηµέρες της καταληκτικής ηµεροµηνίας του (3) σχετικού, επειδή τα 

εκπαιδευτικά οχήµατα που προσκοµίστηκαν κατά τις εξετάσεις δεν είχαν 

προσαρµοστεί στα απαιτούµενα (νέα άδεια κυκλοφορίας, καταλληλότητα κ.λ.π.) 

καλούνται οι υποψήφιοι, ενώ δεν ευθύνονται για τις ρυθµίσεις- ενέργειες της 

διοίκησης, να επανεξεταστούν ένα µήνα µετά. Όπως γνωρίζετε, ο προγραµµατισµός 

των εξετάσεων πραγµατοποιείται έως και τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία εξέτασης, 

άρα οι υπό συζήτηση εξετάσεις είχαν προγραµµατιστεί πριν την 30-06-17. 

� Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

του (3) σχετικού και της νέας οριζόµενης µε το (4) σχετικό, συµπληρώθηκε σε 

ορισµένες περιπτώσεις η προβλεπόµενη τριετής χρονική ισχύς των ∆ΕΕ ορισµένων 

υποψηφίων για απόκτηση άδεια οδήγησης κατηγορίας C & CE, µε αποτέλεσµα να µην 

είναι εφικτή σήµερα η εξέτασή τους και να απαιτείται η επανάληψη  της διαδικασίας 



(ιατρικές εξετάσεις, έκδοση νέου ∆ΕΕ, θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση κ.λ.π.) 

εξ΄αρχής. 

 

 

Άποψή µας για τα παραπάνω είναι ότι, επειδή τυχόν αδυναµίες της διοίκησης δεν είναι επιτρεπτό 

να επιβαρύνουν τους πολίτες  : 

� για µεν την πρώτη περίπτωση, επειδή και από τη διατύπωση του (4) σχετικού, 

θεωρούµε ότι  προκύπτει στην ουσία µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας από   

30-06-17 σε  31-10-17 για τη δυνατότητα των υπό συζήτηση εκπαιδευτικών οχηµάτων 

να λειτουργούν ως εκπαιδευτικά,  πρέπει να γίνει αποδεκτή η εκπαίδευση υποψηφίων 

οδηγών που πραγµατοποιήθηκε κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα 

� για µεν τη δεύτερη περίπτωση να µην ισχύσει ο περιορισµός του ενός µηνός για την 

επανάληψη της εξέτασης και να υπάρξει δυνατότητα άµεσου προγραµµατισµού για 

τους ενδιαφερόµενους και τέλος 

� για την τρίτη περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα για ικανό χρονικό διάστηµα (πιθανά 

είκοσι ηµερών) να γίνονται αποδεκτά από τις υπηρεσίες τα ∆ΕΕ που έληξαν από        

30-06-17 έως 19-07-17 και αναφέρονται σε υποψηφίους απόκτησης άδειας οδήγησης 

κατηγορίας C & CE . 

 

Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να µην δηµιουργηθούν δυσλειτουργίες και περαιτέρω 

ταλαιπωρία των ενδιαφεροµένων πολιτών παρακαλούµε να έχουµε τις απόψεις σας το 

συντοµότερο δυνατό. 

 

    

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  

                                                                                                         της Γενικής ∆/νσης    

  

 

          ∆όλγυρας Ηλίας  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

1. Περιφέρεια Αττικής 

      

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη 

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεντρικού Τοµέα Αθηνών       

3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νότιου Τοµέα Αθηνών  

4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βόρειου Τοµέα Αθηνών       

5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ ∆υτικού Τοµέα Αθηνών  

6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιώς  

7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων                

8. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ανατολικής Αττικής  

9. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ ∆υτικής Αττικής  

10. Γραφείο Εντεταλµένης Συµβούλου κας Χριστάκη Μαρίας  

11. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα  

12. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών  

            Για την ενηµέρωση των αρµοδίων υπαλλήλων  και των οικείων σωµατείων εκπαιδευτών 

13. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών 



      Για την ενηµέρωση των αρµοδίων υπαλλήλων  και των οικείων σωµατείων εκπαιδευτών 

14. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βόρειου Τοµέα Αθηνών 

      Για την ενηµέρωση των αρµοδίων υπαλλήλων  και των οικείων σωµατείων εκπαιδευτών 

15. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

      Για την ενηµέρωση των αρµοδίων υπαλλήλων  και των οικείων σωµατείων εκπαιδευτών 

16. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων  

     Για την ενηµέρωση των αρµοδίων υπαλλήλων  και των οικείων σωµατείων εκπαιδευτών 

17. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. ∆υτικής Αττικής   

     Για την ενηµέρωση των αρµοδίων υπαλλήλων  και των οικείων σωµατείων εκπαιδευτών 

18. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  

      Για την ενηµέρωση των αρµοδίων υπαλλήλων  και των οικείων σωµατείων εκπαιδευτών 

 

 

2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης 

omospondia2012@gmail.com 
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