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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του ν.2696/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει. 
β)  του π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 
2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 
2006, όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 
2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της 
Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2011», όπως ισχύει. 
γ) του π.δ.74/2008 (Α΄112) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 
2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, 
«σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών 
ορισµένων οδικών οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 
εµπορευµάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 
3820/1985 του Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την 
κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου», όπως η οδηγία αυτή 
τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 
2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεµβρίου 2006», όπως ισχύει. 
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄98). 
ε) του άρθρο 1 του ν.4250/2014 (Α’74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις».  
στ) του π.δ.109/2014 (Α΄176) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων». 
ζ) Του άρθρου 3 του π.δ.70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου 
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε 
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού». 
η) Του π.δ.73/2015 (Α΄116) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
θ) Του π.δ.75/2015 (Α΄117) «∆ιορισµός Υφυπουργών». 
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ι) Της υπ’ αριθµ. οικ.68225/1135/9-11-2015 (Β’2405) απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη».  
2. Την ανάγκη για προσαρµογή στο νόµο περί ∆ιοικητικών Απλουστεύσεων, καθώς και 
για τη συµπλήρωση και επικαιροποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας οδήγησης. 
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 

Αποφασίζουµε: 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α 
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως εξής: 

«5. Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόµενος αιτείται την ίδια ηµέρα περισσότερες της 
µίας από τις διαδικασίες που περιγράφονται στη παρούσα, τότε υποβάλλει µία φορά 
την αίτηση και το παράβολο εκτύπωσης της άδειας οδήγησης, πριν την διεκπεραίωση 
των αιτηµάτων του.» 

2. ∆ιαγράφεται η τελευταία υποπερίπτωση: «-Ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι 
γνήσια.» από: 
α) τις παραγράφους 1α, 2α και 3α του άρθρου 2 
β) την παράγραφο α του άρθρου 4 
γ) την παράγραφο 2α του άρθρου 5 
δ) την παράγραφο 2α του άρθρου 6 
ε) την παράγραφο 2α του άρθρου 7 
στ) την παράγραφο 3α του άρθρου 8 
ζ) την παράγραφο 2α του άρθρου 9 
η) την περίπτωση αα της παραγράφου 2α του άρθρου 10 
θ) την παράγραφο 2α του άρθρου 11 
ι) την παράγραφο 1α του άρθρου 12 
ια) την παράγραφο 1α του άρθρου 13 και 
ιβ) την παράγραφο 3α του άρθρου 14. 

3. Στο τέλος της παραγράφου (η) του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση (iv) ως εξής: 
«iv) Αριθµός κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήµατος κατηγορίας ΒΕ.»  

4. Στο τέλος του άρθρου 7, προστίθεται παράγραφος (10) ως εξής:   
«10. Επιτρέπεται η επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης, η οποία έχει µετατραπεί 

σε αντίστοιχης κατηγορίας κράτους έκτος της Ε.Ε., εφόσον υποβάλλει: 
 α)  Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, µε την 

οποία να δηλώνει : 
• Ότι έχει την κανονική του διαµονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του 

σπουδαστή ή του µαθητή, επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από 
την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, 

• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται 
στην περιοχή της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση, 

• Τον  Αριθµό  Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), 
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-µέλους της 

Ε.Ε. εκτός αυτής που αιτείται την επιστροφή. 
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού 

διαβατηρίου ή ατοµικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 1β του άρθρου 2 του παρόντος. 

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δηµόσιο έγγραφο βάσει των κείµενων διατάξεων, 
κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος. 

δ) Την ισχύουσα ξένη άδεια οδήγησης.» 
5. Στην περίπτωση (ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 διαγράφεται η φράση «ανά 

κατηγορία».  
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:  
      «3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι ήδη κάτοχος οποιασδήποτε άδειας 

οδήγησης, την παραδίδει υποχρεωτικά κατά την παραλαβή της νέας άδειας 
οδήγησης. Η ελληνική άδεια οδήγησης ακυρώνεται και φυλάσσεται στον φάκελο του 
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υποψηφίου ενώ η ξένη άδεια οδήγησης, είτε προέρχεται από χώρα της Ε.Ε. είτε 
εκτός, αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή της χώρας έκδοσης της µε σχετική 
ενηµέρωση.» 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ  
1. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 21: «Από τη δηµοσίευση της 

παρούσας, το συνολικό ποσοστό των συµµετεχόντων υπαλλήλων στο βοηθητικό 
έργο εξέτασης υποψηφίων οδηγών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% των ενεργών 
υπαλλήλων εξεταστών που συµµετέχουν στη δοκιµασία προσόντων και 
συµπεριφοράς.», αντικαθίσταται ως εξής: 
«Από τη δηµοσίευση της παρούσας, ανά Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
των Περιφερειών της χώρας, µπορούν να απασχολούνται στο βοηθητικό έργο 
εξέτασης υποψηφίων οδηγών, υπάλληλοι σε ποσοστό µέχρι το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των υπαλλήλων εξεταστών που συµµετέχουν στη δοκιµασία προσόντων και 
συµπεριφοράς. Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο έργο αυτό στο 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, το παραπάνω αναφερόµενο 
ποσοστό εφαρµόζεται επί του συνόλου των υπαλλήλων εξεταστών του 
Υπουργείου.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 21 
διαγράφεται. 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 23 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Ο υποψήφιος υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία µαζί µε τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται και σχετική γνωµάτευση από δευτεροβάθµια 
υγειονοµική επιτροπή.» 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής: 
 «δ) Αριθµός κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήµατος» 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 24, αντικαθίσταται ως εξής: 
 «5. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιείται εντός δεκαπέντε 

(15) ηµερών από την ηµεροµηνία που προσκοµίζεται το ∆.Ε.Ε. για προγραµµατισµό 
στην αρµόδια Υπηρεσία. Με αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη 
δύναται η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς να πραγµατοποιείται και πέρα 
των δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεση του ∆.Ε.Ε. για προγραµµατισµό.» 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: 
 «Είναι επίσης επιθυµητή η πρακτική εκπαίδευσή και η δοκιµασία προσόντων και 

συµπεριφοράς υπό διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας κυκλοφορίας και κατά τη 
διάρκεια της νύχτας.»  

7. Το εδάφιο (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 29 αντικαθίσταται, ως εξής: 
«στ) Ελέγχει τη «Βεβαίωση Ειδικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο) για τη συµµόρφωση των 
εκπαιδευτικών οχηµάτων µε τις προδιαγραφές του π.δ.51/2012 (Α’101)» του 
Παρατήµατος IΧ για τις κατηγορίες BE, C1, C1E, C, CE, D1E, DE, σύµφωνα µε τον 
Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Βαρών Εκπαιδευτικών Οχηµάτων του 
Παρατήµατος VIII.» 

8. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 29 προστίθεται εδάφιο (ζ), ως εξής: 
«ζ) Κατά τη διενέργεια των ειδικών δοκιµασιών Οπισθοπορείας µε στροφή, 
Στάθµευσης δεξιά ή αριστερά και Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%, 
αποτρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, τη χρησιµοποίηση των µηχανισµών υποβοήθησης 
οδηγού (όπως κάµερες, βοµβητές).» 

9. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 29 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Η ως άνω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων, συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου 
∆υναµικού του Υπουργείου.» 

10. H παράγραφος 5 του άρθρου 30 αντικαθίσταται, ως εξής: 
«5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζεται σε κάθε ∆ιεύθυνση Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, ο ανώτατος ηµερήσιος αριθµός επιτροπών για κάθε µήνα του 
έτους, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των εξεταστών και σε κάθε περίπτωση τις 
ανάγκες που υπάρχουν τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, έχοντας σαν αναφορά το 
συνολικό αριθµό επιτροπών τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους. 



4 

 

Ο αριθµός επιτροπών κατανέµεται ισόποσα στις ηµέρες του µήνα. Επιτρέπεται η 
υπέρβαση του ανώτατου ηµερήσιου αριθµού επιτροπών, µέχρι 20% ανά ηµέρα, σε 
έκτακτες περιπτώσεις λόγω αυξηµένων αναγκών.» 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

1. Το πρώτο εδάφιο της «ΟΜΑ∆ΑΣ Α – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» του Παραρτήµατος Ι: «Για όλες …… του υποψηφίου», αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«Σε περίπτωση ανατροπής του δίκυκλου ή πρόκλησης ατυχήµατος, εντός των ειδικά 
διαµορφωµένων χώρων που πραγµατοποιούνται οι ειδικές δοκιµασίες, αποτελούν 
λόγο απόρριψης του υποψηφίου και σηµειώνονται ως «Πρόκληση ατυχήµατος» της 
Οµάδας Β. Σφάλµατα κατά την εκτέλεση των δοκιµασιών της Οµάδας Α που 
εµπίπτουν στις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. δεν σηµειώνονται ως σφάλµατα στην Οµάδα Γ 
και δεν αποτελούν λόγο απόρριψης του υποψηφίου. Η µη ορθή εκτέλεση 
οποιασδήποτε από τις παρακάτω δοκιµασίες συνεπάγεται την απόρριψη του 
υποψηφίου.» 

2. Τα δύο πρώτα εδάφια της «ΟΜΑ∆ΑΣ Α – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» του Παραρτήµατος ΙΙ, αντικαθίσταται ως εξής: 
«Σφάλµατα κατά την εκτέλεση των δοκιµασιών της Οµάδας Α που εµπίπτουν στις 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ. δεν σηµειώνονται ως σφάλµατα στην Οµάδα Γ και δεν 
αποτελούν λόγο απόρριψης του υποψηφίου. Η µη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από 
τις παρακάτω δοκιµασίες συνεπάγεται την απόρριψη του υποψηφίου. 
Οι παρακάτω δοκιµασίες µπορούν να πραγµατοποιούνται και µέσα σε ειδικά 
εξεταστικά κέντρα (πίστες).» 

3. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της Οµάδας Α του Παραρτήµατος III 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«β) Απαραίτητα έγγραφα του οδηγού και του οχήµατος 
Έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων κατά περίπτωση, 
βα) Του οδηγού [Κατάλληλη και ισχύουσα άδεια οδήγησης, Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής Ικανότητας (κωδικός 95), Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης Οδηγού Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR), αν ο οδηγός 
είναι ιδιοκτήτης οχήµατος ∆ηµόσιας Χρήσης πρέπει να κατέχει και την άδεια οδικού 
µεταφορέα εµπορευµάτων ή επιβατών κατά περίπτωση (χωρίς να απαιτείται να τη 
φέρει µαζί του), αν ο οδηγός είναι υπάλληλος πρέπει να έχει και έγγραφα που 
αποδεικνύουν την υπαλληλική σχέση του οδηγού µε τον εργοδότη (βεβαίωση 
σχέσης εργασίας), τα φύλλα καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου ή/και τα 
εκτυπώµατα του ψηφιακού των τελευταίων 28 ηµερών και δικαιολογητικά για 
ενδεχόµενες ηµέρες απουσίας του, τουλάχιστον τρία εφεδρικά φύλλα καταγραφής ή 
την κάρτα οδηγού και δύο εφεδρικά ρολά χαρτιού εκτύπωσης για τον ψηφιακό 
ταχογράφο] και 
ββ) Του οχήµατος [Άδεια κυκλοφορίας, το βιβλιάριο µεταβολών (χωρίς να απαιτείται 
να το έχει µαζί του), Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, Αποδεικτικό πληρωµής τελών 
κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα ελέγχου καυσαερίων, τα έγγραφα 
που απαιτούνται για τη µεταφορά (δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής – τιµολόγιο 
και φορτωτική, λίστα επιβατών κλπ), Βεβαίωση ορθής τοποθέτησης και σωστής 
λειτουργίας της συσκευής του ταχογράφου, Βεβαίωση ορθής τοποθέτησης και 
σωστής λειτουργίας του συστήµατος περιορισµού ταχύτητας (κόφτης) και σήµα 
επικολληµένο στον ανεµοθώρακα (µόνο για τα φορτηγά), Πιστοποιητικό ADR για το 
όχηµα στην περίπτωση µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, Πιστοποιητικό ATP 
για το όχηµα στην περίπτωση διεθνούς µεταφοράς ευπαθών τροφίµων, έγγραφα 
που απαιτούνται για τις διεθνείς µεταφορές (κοινοτική άδεια, άδεια Ε∆ΥΜ, CMR 
κ.λπ.)].» 

4. Το εδάφιο (θ) της περίπτωσης I. (Ενέργειες για την απόζευξη αρθρωτού οχήµατος)  
της παραγράφου 8 της Οµάδας Α του Παραρτήµατος III αντικαθίσταται ως εξής: 
«θ) Αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το ρυµουλκό και ελέγχει αν το 
επικαθήµενο είναι ασφαλισµένο (τάκοι, χειρόφρενο) και σηµασµένο 
(προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας). Σε περίπτωση που οι  κύλινδροι πέδησης 
του επικαθήµενου δεν είναι διπλής ενέργειας, ο υποψήφιος οδηγός οφείλει να  
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σφίξει και το µηχανόφρενο, δεδοµένου ότι οι µικρές µετακινήσεις µπορεί να έχουν 
προκαλέσει κάποια χαλάρωση στην πέδη στάθµευσης.» 

5. Το εδάφιο (ι) της περίπτωσης II. (Ενέργειες απόζευξης συρµού)  της παραγράφου 8 
της Οµάδας Α του Παραρτήµατος III αντικαθίσταται και αναριθµείται ως εξής: 
«θ) Αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το φορτηγό και ελέγχει αν το 
ρυµουλκούµενο είναι ασφαλισµένο (τάκοι, χειρόφρενο) και σηµασµένο 
(προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας). Σε περίπτωση που οι  κύλινδροι πέδησης του 
ρυµουλκούµενου δεν είναι διπλής ενέργειας, ο υποψήφιος οδηγός οφείλει να σφίξει 
και το µηχανόφρενο δεδοµένου ότι οι µικρές µετακινήσεις µπορεί να έχουν 
προκαλέσει κάποια χαλάρωση στην πέδη στάθµευσης.» 

6. Το εδάφιο (ια) της περίπτωσης II. (Ενέργειες απόζευξης συρµού)  της παραγράφου 8 
της Οµάδας Α του Παραρτήµατος III αναριθµείται σε: (ι). 

7. Στην τέταρτη στήλη (Μήκος τουλάχιστον) του Παραρτήµατος VIII αντικαθίσταται η 
φράση: «(Κωδικός 25 ή 27)» µε τη φράση «[Βεβαίωση Ειδικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)]». 

8. Προστίθεται Παράρτηµα IX ως εξής: 
 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
Καταλληλότητα εκπαιδευτικών οχηµάτων κατηγοριών BE, C1E, C, CE, D1E και 

DE 
1. Τα εκπαιδευτικά οχήµατα των κατηγοριών BE, C1E, C, CE, D1E και DE, για τη 

συµµετοχή τους στη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων 
οδηγών, υποχρεούνται να πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
Παράρτηµα ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α’101) και συγκεκριµένα τις απαιτήσεις που αφορούν 
στην ελάχιστη συνολική πραγµατική µάζα του οχήµατος. 

2. Στο πλαίσιο διενέργειας του ειδικού και περιοδικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήµατος, 
όπως αυτός προβλέπεται από την υπ΄ αριθµ. υ.α.35364/4046/2006 (Β’813) και 
συγκεκριµένα στα σηµεία ελέγχου µε κωδικό αριθµό ΕΚΠ.07, ΕΚΠ.08 και ΕΚΠ.09 
απαιτείται από τα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, µαζί µε την έκδοση του ∆ελτίου 
Τεχνικού Ελέγχου και η έκδοση βεβαίωσης της µορφής του Υποδείγµατος που 
ακολουθεί και βεβαιώνει ότι το εκπαιδευτικό όχηµα πληροί τις προϋποθέσεις του 
Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α’101). Ο έλεγχος του σηµείου µε κωδικό αριθµό 
ΕΚΠ.09 συνίσταται στη διαπίστωση της συνολικής µάζας του έµφορτου κατά τον 
έλεγχο, εκπαιδευτικού οχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εκδιδόµενη  βεβαίωση έχει 
την ίδια διάρκεια ισχύος µε το ∆ΤΕ. 

3. Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών οχηµάτων που διαθέτουν ισχύον δελτίο τεχνικού 
ελέγχου, η έκδοση της ως άνω βεβαίωσης, εντάσσεται στο πλαίσιο  έκτακτου ειδικού 
ελέγχου του εκπαιδευτικού οχήµατος που διενεργείται από ∆ηµόσια και Ιδιωτικά 
ΚΤΕΟ και στην περίπτωση αυτή η εκδιδόµενη βεβαίωση ισχύει έως και τη λήξη του 
∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ). 

4. Ειδικότερα και όσον αφορά την πλήρωση των προδιαγραφών του Παραρτήµατος ΙΙ 
του π.δ.51/2012 (Α’101) αναφορικά µε τη φόρτωση και ανάλογα µε τον τρόπο 
φόρτωσης και τον τύπο του φορτίου που χρησιµοποιείται, διακρίνεται σε τρεις 
κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται είναι: 
i)  ∆εξαµενές υγρών 
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές: 
• ∆ιαφανείς δεξαµενές όπου είναι εύκολα ορατή η στάθµη του υγρού 
• Εκ κατασκευής αναγραφή της µέγιστης χωρητικότητας της δεξαµενής 
• Η δεξαµενή να είναι βαθµονοµηµένη  
• Πλήρωση των δεξαµενών υποχρεωτικά µε νερό 
• Πλήρωση των δεξαµενών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% της συνολικής 

χωρητικότητας της δεξαµενής 
ii) Συµπαγή φορτία 
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές: 
• Περιγραφόµενα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις) 
• Περιγραφή του υλικού το οποίο θα πρέπει να είναι τετραγωνικής ή ορθογώνιας 

διατοµής 
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• Ελάχιστη µάζα ανά µονάδα φορτίου 500 κιλά. Επιτρέπεται και µόνο για την 
εκπλήρωση της ελάχιστης συνολικής µάζας η χρήση µίας µονάδας φορτίου 
µάζας µικρότερης των 500 κιλών. 

iii) Φορτίο κυβισµένο  
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές: 
• Φορτίο χύδην από το ίδιο υλικό ή 
• Φορτίο σε συσκευασίες µε το ίδιο περιεχόµενο ή 
• Κοµµάτια από το ίδιο υλικό 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περιγραφή του υλικού, αριθµητική καταγραφή των 
συσκευασιών και διαστάσεις του φορτίου. 

5. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το φορτίο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµο 
και µετρήσιµο από τους εξεταστές και για το λόγο αυτό µε ευθύνη του εκπαιδευτή το 
εκπαιδευτικό όχηµα θα πρέπει να διαθέτει σκάλα για την πρόσβαση στην καρότσα 
και µέτρο (5µετρο), για την επιβεβαίωση των διαστάσεων του φορτίου. 

6. Στην περίπτωση που εξεταστής υποψηφίων οδηγών εγείρει αµφιβολίες σχετικά µε τη 
συνολική µάζα του έµφορτου οχήµατος, δύναται να ζητήσει πριν ή κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης τη ζύγιση του οχήµατος στο πλησιέστερο ΚΤΕΟ ή σε οποιαδήποτε 
λειτουργούσα γεφυροπλάστιγγα. 

7. Σηµειώνεται δε ότι, εφόσον το απόβαρο (για παλαιοτέρου τύπου άδειες 
κυκλοφορίας) ή η µάζα του οχήµατος εν κυκλοφορία µε το αµάξωµα και µε το 
σύστηµα ζεύξης στην περίπτωση ρυµουλκού οχήµατος (σηµείο G στις νεωτέρου 
τύπου άδειες κυκλοφορίας) που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, είναι 
µεγαλύτερο ή ίσο από την ελάχιστη επιτρεπόµενη µάζα που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101) για την κατηγορία του 
οχήµατος, τότε δεν απαιτείται φόρτωση στο όχηµα ούτε η ζύγισή του. Στη βεβαίωση 
που εκδίδεται από το ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ και στο σηµείο Γ του πίνακα αυτής 
αντί της αναγραφής «Μάζα έµφορτου οχήµατος κατά τον έλεγχο» θα αναγράφεται 
«Μάζα οχήµατος (απόβαρο) όπως λαµβάνεται από την άδεια κυκλοφορίας», στο δε 
σηµείο ∆ «Περιγραφή φορτίου και διαστάσεις κατά τον έλεγχο» θα αναγράφεται: 
«∆εν απαιτείται η τοποθέτηση φορτίου». 

8. Η ορθή φόρτωση του οχήµατος γίνεται µε ευθύνη του εκπαιδευτή, χρησιµοποιώντας 
τα κατάλληλα µέσα πρόσδεσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Τ.Ε.Ο) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.∆.51/2012 (Α’101) 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΕΟ…………………………………………………………….. 
 
1) (Τόπος …………………………), σήµερα την (ηµεροµηνία ………….), κατόπιν ελέγχου 
των σηµείων ΕΚΠ. 07, ΕΚΠ. 08 και ΕΚΠ. 09 στο όχηµα µε τα ακόλουθα στοιχεία:    
α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας) ...………………………………………………. 
β. Αριθµός πλαισίου (VIN) ………………………………………………………………. 
γ. Είδος οχήµατος………....….……………………………[αναγράφεται κατά περίπτωση: 

φορτηγό, ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης  κεντροαξονικό ρυµουλκούµενο, 
ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο)] 

δ. Αριθµός κυκλοφορίας…………………………………  
 
2) ∆ιενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος στα σηµεία ΕΚΠ. 07, ΕΚΠ. 08 και ΕΚΠ. 09 της υπ. 
αριθµ. υ.α.35364/4046/2006 (Β’813) όπως ισχύει, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν: 

 
3) Το όχηµα αποτελεί µέρος συνδυασµού οχηµάτων (συρµού) µε ενιαία άδεια 
κυκλοφορίας και συνδυάζεται µε ……………………… (αναγράφεται το είδος του οχήµατος 
βάσει της 1.γ). 

 
ΟΙ ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΕΣ 

Ο Ελεγκτής 
 

Ο Προϊστάµενος 
 

                                                     
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΤΕΟ                                             Ηµεροµηνία ισχύος 

 

Α. Μέγιστο Μήκος Οχήµατος:  
Β. Μέγιστο Πλάτος Οχήµατος:  
Γ. Μάζα Έµφορτου Οχήµατος κατά τον Έλεγχο:  
∆. Περιγραφή Φορτίου και διαστάσεις κατά τον 

έλεγχο: 
Περίπτωση Φορτίου i, ii: 
• Αριθµός δεξαµενών ή συµπαγών φορτίων 
• ∆ιαστάσεις δεξαµενών ή συµπαγών 
φορτίων 

• Υλικό δεξαµενής ή συµπαγούς φορτίου 
 
Περίπτωση Φορτίου iii: 
• ∆ιαστάσεις κυβισµένου φορτίου 
• Είδος φορτίου 
• Υλικό 
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ΑΡΘΡΟ 4 
Ισχύς 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ 

 

 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 
             Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ 
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