
          

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Παπάγου,       10- 9- 2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βαθμός Προτ/τας:  
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:Δ30/Β2-49524/5841 
 
Ταχ. Δ/νση  
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
FAX        

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 156 69  Παπάγου 
: Δ. Παρασκευόπουλος 
: 2106508500 
: 2106508518 

  
 ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 

 
 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

 
ΘΕΜΑ: 
 
 ΣΧΕΤ: 

Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση 
 
 α) Η υπ’ αριθμ.  Δ30/β3-13153/1633 /5-6-2020, εγκύκλιο του Υπουργείου   
Υποδομών και Μεταφορών «Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με 
χρηματοδοτική μίσθωση» 
β)  Το υπ’ αρίθμ.πρωτ.594045/14-08-2020 έγγραφό της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού τομέα Αθηνών, λήψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (e-mail) 
 

 
Κατόπιν τηλεφωνικών και γραπτών ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω (α) σχετικό, 

σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου αυτού εκ παραδρομής αναγράφηκε η 

λέξη « μισθώτρια » αντί της ορθής που είναι « εκμισθώτρια » οπότε το  συγκεκριμένο 

εδάφιο της ανωτέρω εγκυκλίου αναδιατυπώνεται ως εξής: 

…..« Στην περίπτωση αυτή στην άδεια κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος 

αναγράφεται ως κάτοχος η εκμισθώτρια εταιρεία….» 

2. Οι δύο βασικές κατηγορίες χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι: 

α) Οι χρηματοδοτικές ή κεφαλαιουχικές μισθώσεις. 

β) Οι λειτουργικές ή διαχειριστικές μισθώσεις. 

Οι σύγχρονες συνθήκες επέβαλαν την ανάπτυξη νεότερων και ειδικότερων μορφών 

Leasing. Σε αυτές τις μορφές αναφέρεται η σχετική εγκύκλιος μεταξύ των εταιρειών 

Leasing και Σχολών Οδηγών και μόνο.  

3.Τα εκπαιδευτικά οχήματα ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην κατοχή της εκάστοτε 

Σχολής Οδηγών που τα χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του 

π.δ.208/2002(ΦΕΚ194/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει… 
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..…« 7. Άδειες κυκλοφορίας εκπαιδευτικών οχημάτων, για την εξυπηρέτηση 

αποκλειστικά και μόνον των αναγκών της μέλλουσας να λειτουργήσει σχολής οδηγών, 

χορηγούνται χωρίς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις για τη 

χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και 

λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, εφόσον καταβληθούν οι προβλεπόμενες από τις ειδικές 

διατάξεις οικονομικές επιβαρύνσεις.»……Οπότε η μίσθωση εκπαιδευτικού οχήματος 

μεταξύ Σχολών Οδηγών δεν επιτρέπεται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος. 

 

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

   

  Εμ. Παρίσης 

  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

Αποδέκτες για ενέργεια: 

Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας 

Αποδέκτες για κοινοποίηση: 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού 
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών 
4. Γεν. Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας 
5. Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
6. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας 
7. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδηγών (Π.Ο.Ε.Ο.) 
8. Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) 
9. Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Σ.Ε.Ο.) 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
ΔΟΚΑ - Τμήμα Β’ (1) 
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