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ΘΕΜΑ: Ερμηνεία της Υ.Α. 51420/2811/2016 - ΦΕΚ 3608 Β 2016 από το Υπουργείο σας. 
 
Σωματείο μέλος της ομοσπονδίας μας,  μας πληροφόρησε ότι στην περιοχή τους 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη Διεύθυνση Μεταφορών στην οποία ανήκουν σε ό,τι αφορά 
τοποθέτηση τρίτου καθίσματος σε φορτηγά ιδιωτικής χρήσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
ως εκπαιδευτικά.  

Η συγκεκριμένη Υπηρεσία Μεταφορών δεν δέχεται τα δικαιολογητικά για την τοποθέτηση 
του τρίτου καθίσματος σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 51420/2811/2016 - ΦΕΚ 3608 Β 2016 
του Υπουργείου σας.  

Η αιτιολόγηση της άρνησης τους είναι ότι το τρίτο κάθισμα μπορούσε να τοποθετηθεί μόνο 
σε όσα φορτηγά ήταν σε κυκλοφορία ως εκπαιδευτικά πριν την έκδοση της συγκεκριμένης 
Υπουργικής Απόφασης.  

Ερωτήσεις μας προς την υπηρεσία σας είναι : 
1. Τα φορτηγά τα οποία έχουν έρθει στην Ελλάδα  από το εξωτερικό μετά από τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία  δεν δικαιούνται να τοποθετήσουν τρίτο 
κάθισμα  προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά οχήματα 
κατηγορίας C. 

2. Όσες Υπηρεσίες Μεταφορών της επικρατείας μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
έχουν εκδώσει καινούργιες άδειες βάσει της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης 
έχουν παρανομήσει και την έχουν εκδώσει κακώς. 

3. Οχήματα τα οποία εισάγονται στη Χώρα για να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά 
θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά εκ κατασκευής τρίτο κάθισμα. (Θα θέλαμε να σας 
πληροφορήσουμε ότι τα μεταχειρισμένα φορτηγά τα οποία κυκλοφορούν στην 
Ευρώπη με τρίτο κάθισμα εκ κατασκευής είναι ελάχιστα, το κόστος για παραγγελία 
ενός καινούργιου φορτηγού με τρίτο κάθισμα εκ κατασκευής ξεπερνάει κατά πολύ 
τις 100.000 €.) 

Παρακαλούμε  Θα θέλαμε να μας αποστείλετε την ερμηνεία του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών επί των ανωτέρω  ερωτημάτων μας. 

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

 

για την Π.Ο.Ε.Ο. 
 

              Ο  Πρόεδρος                                                                                Ο  Γ. Γραμματέας 
        Διαμαντής Ηλιάδης                                                                      Παναγιώτης Χαρμπής 
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