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Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

Θέμα

: Εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών επί του τρόπου τοποθέτησης σε όχημα
αντιολισθητικού εξοπλισμού και αφαίρεσής του και επί της οδήγησης με μειωμένη
πρόσφυση

Σχετ.

: Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2696/1999 (A’ 57) (K.O.K.)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη, οι οδηγοί οχημάτων που δε φέρουν ειδικά
ελαστικά, υποχρεούνται να τοποθετούν σε δύο (2) τουλάχιστον κινητήριους τροχούς
αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όταν κινούνται σε οδό με
χιόνια/παγετό, ή εφόσον ειδοποιούνται προς τούτο με ρυθμιστικές πινακίδες (π.χ. Ρ-59) ή από
τις αρμόδιες Αρχές.
Στο πλαίσιο της πρόβλεψης για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην κανονική κυκλοφορία
των οχημάτων κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών φαινομένων (όπως χιονόπτωση, παγετός),
επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Εφεξής, κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί
εκπαιδεύονται υποχρεωτικά στον τρόπο τοποθέτησης σε όχημα αντιολισθητικού
εξοπλισμού (αλυσίδων ή αναλόγου εξοπλισμού) καθώς και της αφαίρεσής του.
2. Παρακαλούνται οι Διευθυντές Σπουδών των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. να εφιστούν την ιδιαίτερη
προσοχή στους εκπαιδευτές που παρέχουν θεωρητική εκπαίδευση σε υποψήφιους
οδηγούς και οδηγούς για τη δέουσα εμβάθυνση στις ενότητες που αφορούν στην
οδήγηση με μειωμένη πρόσφυση, τη χρήση ειδικών ελαστικών, τη χρήση αντιολισθητικού
εξοπλισμού (αλυσίδων) κ.ο.κ.

Ο Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Πίνακας αποδεκτών
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Αποδέκτες για ενέργεια
❖ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
omospondia2012@gmail.com
Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
info@driving.org.gr
(με παράκληση για την άμεση ενημέρωση των Σχολών Οδηγών/ΚΕΘΕΥΟ/εκπαιδευτών)
Αποδέκτες για κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
▪ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
 Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
▪ Γραφείο Τύπου
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
❖ Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
▪ Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
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