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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 
 
ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων για τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 

 
Με αφορμή ερωτήματα και προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν κατά το πρόσφατο 

σεμινάριο των εξεταστών υποψηφίων οδηγών, υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, στις      
19-01-2015 κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν οι παρακάτω οδηγίες – διευκρινίσεις με στόχο την 
ομοιογενή πρακτική και την απρόσκοπτη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων 
οδηγών. 

 Προκειμένου να διασφαλίζεται η απαίτηση της εξέτασης του υποψηφίου με 
όχημα ίδιου τύπου ως προς την ύπαρξη συμπλέκτη ή όχι με αυτό που 
εκπαιδεύτηκε, όπως εξάλλου προβλέπεται και στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 24, 
παρ. 10 και άρθρο 26 παρ. 9 της αριθμ. Α3/οικ.50984/7947/2013 ΥΑ) 
επισημαίνεται ότι  
 Κατά την έκδοση του ΔΕΕ του υποψηφίου πρέπει να δηλώνεται από τον 

ενδιαφερόμενο ότι επιθυμεί την εκπαίδευση και εξέτασή του και συνεπώς 
τη χορήγηση σε αυτόν άδεια οδήγησης οχήματος χωρίς ποδόπληκτρο ή 
χειρομοχλό συμπλέκτη. 

 Στην περίπτωση αυτή κατά την έκδοση του ΔΕΕ ο αρμόδιος υπάλληλος 
αναγράφει στο ΔΕΕ είτε τον κωδικό 078 είτε την φράση «εκπαίδευση και 
εξέταση με όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη» 
υπογράφοντας και σφραγίζοντας το ΔΕΕ δίπλα στην εγγραφή αυτή. 

 Η εξέταση υποψηφίου με όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό 
συμπλέκτη επιτρέπεται εφεξής μόνο εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις και υπάρχει σχετική εγγραφή στο ΔΕΕ από τον αρμόδιο για 
την έκδοση του ΔΕΕ υπάλληλο. 

 Σε περίπτωση αντικατάστασης του ΔΕΕ για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. μεταφορά 
φακέλου από άλλη ΥΜΕ, συμπλήρωση των διαθέσιμων γραμμών του, αλλαγή 
αιτήματος κ.λ.π.) το παλαιό ΔΕΕ επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο νέο, όπως 
προβλέπεται και στη σχετική διάταξη (άρθρο 2 παρ. 5 και άρθρο 26 παρ. 3,4 της 
αριθμ. Α3/οικ. 50984/7947/2013 ΥΑ). Στην περίπτωση αυτή στο νέο ΔΕΕ 
αναγράφεται η φράση «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΕΕ ΛΟΓΩ…………» και σφραγίζεται και υπογράφεται 
από τον αρμόδιο για την έκδοση του ΔΕΕ υπάλληλο. 

 Υπενθυμίζεται ότι για την διευκόλυνση της παρακολούθησης και της 
ηλεκτρονικής καταχώρησης στο μηχανογραφικό σύστημα του ΥΠΟΜΕΔΙ 
προβλέπεται σειρά κωδικών οι οποίοι αφορούν σε περιορισμούς για ιατρικούς ή 
διοικητικούς λόγους. Οι κωδικοί αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα I 
του ΠΔ 51/2012. 
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Ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω ορισμένοι εξ’ αυτών που χρησιμοποιούνται 
συχνότερα και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους εξεταστές κατά τη 
διενέργεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου. 
    - κωδικός 01.01  οδήγηση με γυαλιά 
    - κωδικός 01.02  οδήγηση με φακούς επαφής 
    - κωδικός 01.06  οδήγηση με γυαλιά ή φακούς επαφής 
    - κωδικός 106  περιορισμός στην επέκταση της άδειας σε επαγγελματική  
                                  κατηγορία  για ιατρικούς λόγους 

- κωδικός 107  χρονικός περιορισμός στη διοικητική ισχύ της κατηγορίας 
της  άδειας για ιατρικούς  λόγους 

 
Παρακαλούμε για την εφεξής απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω από τους αρμόδιους 

υπαλλήλους για την αποφυγή παρενεργειών κατά τη διαδικασία των δοκιμασιών προσόντων 
και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και ταλαιπωρίας των εμπλεκομένων στη 
διαδικασία. 

 
       Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

                                                                                                         της Γενικής Δ/νσης    
   
 
           Δόλγυρας Ηλίας  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Περιφέρεια Αττικής 
 › Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής  
Κλεισθένους 35-ΤΚ15343 Αγ.Παρασκευή 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών και των σωματείων εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας) 
dmetaforon.anat@patt.gov.gr  

 › Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών 
ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών 
Λεωφ.Μεσογείων 448-ΤΚ15342 Αγ.Παρασκευή 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών και των σωματείων εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας) 
metaforesat1@patt.gov.gr  

 › Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών 
ΠΕ Δυτικής Αττικής  
Β.Λασκου & Διογένους-ΤΚ19200 Ελευσίνα 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών και των σωματείων εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας) 
metafores.da@patt.gov.gr  

 › Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 
Τρώων 1 & Χαλκίδας-ΤΚ12133 Περιστέρι 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών και των σωματείων εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας) 
metaforesdt1@patt.gov.gr 
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 › Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών 
ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
Λεωφ.Μεσογείων 156-15510 Χολαργός 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών και των σωματείων εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας) 
metaforeskt1@patt.gov.gr 

 › Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών
ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών 
Θεομήτορος 59-ΤΚ17455 Άλιμος 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών και των σωματείων εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας) 
metaforesnt1@patt.gov.gr 

 › Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών 
ΠΕ Πειραιά & Νήσων 
Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου-ΤΚ18541 Πειραιάς 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών και των σωματείων εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας) 
dmetaforon.p@patt.gov.gr 

 › Διεύθυνση ΚΤΕΟ 
Τμήμα ΚΤΕΟ Χολαργού 
Λεωφ.Μεσογείων 156, ΤΚ15510 Χολαργός 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών) 
akteo1@patt.gov.gr  

 › Διεύθυνση ΚΤΕΟ 
Τμήμα ΚΤΕΟ Μάνδρας 
Εργ.Κατοικίες Μάνδρας, ΤΚ19600 Μάνδρα 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών) 
mankteo@otenet.gr  

 › Διεύθυνση ΚΤΕΟ 
Τμήμα ΚΤΕΟ Αναβύσσου 
Όλυμπος Καλυβιων, ΤΚ19010 Καλύβια 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών) 
kteo.anavisou@patt.gov.gr  

 › Διεύθυνση ΚΤΕΟ 
Τμήμα ΚΤΕΟ Ελληνικού 
Αεροπορίας (Τέρμα), ΤΚ16401 Ελληνικό 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών) 
kteob@patt.gov.gr  

 › Διεύθυνση ΚΤΕΟ 
Τμήμα ΚΤΕΟ Μεγάρων 
38ο χλμ ΠΕΟΑΚ, ΤΚ19100 Μέγαρα 
(για την ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών) 
kteomega@otenet.gr  

 › Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
(Για την ενημέρωση της κας Κατούνη Κορνηλίας) 
Λεωφ.Συγγρού 80-88, ΤΚ11741 Αθήνα 
agroikkt@patt.gov.gr 

 › Διεύθυνση Ανάπτυξης 
ΠΕ Νότιου Τομέα 
(Για την ενημέρωση της κας Δάγλα Αθηνάς και του κ.Μαργαρίτη Λουκιανού) 
Ελευθ.Βενιζέλου 283, ΤΚ 17674 Καλλιθέα 
anaptyksint1@patt.gov.gr
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 › Διεύθυνση Ανάπτυξης 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 
(Για την ενημέρωση του κ.Πετσίνη Αναστασίου και της κας Κιοστεράκη Γεωργίας) 
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ΤΚ 19200 Ελευσίνα 
anap.peda@patt.gov.gr 

 › Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλ.Διακυβέρνησης 
Τμήμα Πληροφορικής με τοπική αρμοδιότητα στην ΠΕ Δυτ.Αττικής 
(Για την ενημέρωση των κκ Δημόπουλου Νικολάου και Πετρίδη Κωνσταντίνου) 
Ηρώων Πολυτεχνείου 58, ΤΚ 19200 Ελευσίνα 
plirof.peda@patt.gov.gr 
plirofna@patt.gov.gr 

 › Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Πειραιά 
(Για την ενημέρωση της κας Καλογιαννάκη Στυλιανής) 
Ακτή Ποσειδώνος 14-16, ΤΚ 18531 Πειραιάς 
dtexnikon.p@patt.gov.gr 

 › Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Νήσων  
(Για την ενημέρωση του κ Βενιου Νικολάου) 
Εθν.Αντιστάσεως 2, ΤΚ 18531 Πειραιάς 
dtexnikon.n@patt.gov.gr 

 › Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Δυτικής Αττικής (Για την ενημέρωση του κ.Κουλιουρα Ευαγγέλου) 
Εθν.Αντιστάσεως 80, ΤΚ 19200 Ελευσίνα 
pedadte@patt.gov.gr 

 › Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού 
(Για την ενημέρωση της κας Κοντοστόλη Βασιλείας) 
Λεωφ.Συγγρού 80-88, ΤΚ 11741 Αθήνα 
dchorsxed@patt.gov.gr 

   

2.  Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού 
  Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
  Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
  (Για την ενημέρωση των υπαλλήλων εξεταστών) 
  gddy@yme.gov.gr 
   
   
   
   
   
   
   
 


