
   

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγος,  30/9/2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Αριθµ. Πρωτ.: Α3/47131/7390  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
Ταχ. ∆/νση  
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
FAX 
email 

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 156 69 Παπάγου 
: Ε. Σταϊκου 
: 210 650 8501 
: 210 650 8485 
: e.staikou@yme.gov.gr 
 

 
ΠΡΟΣ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ.: 

 
1. Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών  και 
Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας 
(µε email)  
2. ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα Μεταφορών και     
Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας 
(µε email) 
3. ∆ιευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τµήµατα  
του Υπουργείου 
4. ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων  
(ιδίου Υπουργείου) 
 
Πίνακας Αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχηµάτων   
 
ΣΧΕΤ.: 

 
α) Το υπ’ αριθµ. 177/20.9.2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών 
Οδήγησης  
β) Το υπ’ αριθµ. οικ.34283/6.9.2013 έγγραφο του Τεχνικού Τµήµατος της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου 

 
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα II του π.δ.51/2012 (Α΄101), τα οχήµατα δοκιµασίας των 

κατηγοριών BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 και D1E, τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε τα ελάχιστα 
κριτήρια που αναφέρονται στο ανωτέρω Παράρτηµα και κυκλοφορούσαν ως εκπαιδευτικά µέχρι και 
τις 18.7.2008, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µέχρι και τις 30.9.2013. Επιπρόσθετα από 
1.10.2013 εφαρµόζονται υποχρεωτικά και οι απαιτήσεις σχετικά µε το φορτίο που µεταφέρεται από 
τα οχήµατα δοκιµασίας των παραπάνω αναφερόµενων κατηγοριών. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά τη φόρτωση των εκπαιδευτικών οχηµάτων για την πλήρωση των 
προϋποθέσεων περί ελάχιστης συνολικής πραγµατικής µάζας που απαιτείται κατά περίπτωση 
(Συνηµµένος Πίνακας) της παραγράφου 5.2 του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως 
ισχύει, κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς (πρακτική εξέταση), µπορεί αυτή να 
επιτευχθεί µε δεξαµενές νερού στις οποίες αποτυπώνεται η στάθµη και αναφέρεται η µάζα ή µε 
φορτία, τα οποία είτε θα φέρουν προεκτυπωµένη την ένδειξη της µάζας τους είτε αυτή θα 
αποδεικνύεται από ζυγολόγιο µε περιγραφή και διαστάσεις του φορτίου από ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό 
ΚΤΕΟ. 

Η τοποθέτηση του πρόσθετου φορτίου πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
αποφεύγεται η µετακίνηση του φορτίου και στην περίπτωση δεξαµενών νερού, πέραν της 
προαναφερόµενης προϋπόθεσης, η πλήρωσή τους, µέχρι την προαναφερθείσα στάθµη, πρέπει να 
είναι σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% του όγκου ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανατροπής του 
οχήµατος και να διασφαλίζεται η ορθή φόρτωση. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της ορθής 
φόρτωσης βαρύνει τον παριστάµενο εκπαιδευτή.    

Ο έλεγχος πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων του φορτίου που µεταφέρεται από τα 
οχήµατα δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, θα πραγµατοποιείται µετά από  συσχετισµό 
των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας ρυµουλκού για τις κατηγορίες C, C1, D, D1 και 
ρυµουλκούµενου για τις κατηγορίες ΒΕ, CE, C1E, DE, D1E. Συγκεκριµένα ο συσχετισµός θα 
πραγµατοποιείται από τους κωδικούς F.2 (Μέγιστη αποδεκτή µάζα φορτωµένου οχήµατος), F.3 
(Μέγιστη αποδεκτή µάζα φορτωµένου συνδυασµού), G (Μάζα του οχήµατος εν κυκλοφορία µε το 
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αµάξωµα και µε το σύστηµα ζεύξης στην περίπτωση ρυµουλκού οχήµατος), µε το συγκεκριµένο ως 
άνω επιπλέον φορτίο, όπως παραπάνω περιγράφεται. 

Λόγω της υποχρέωσης προσαρµογής του συνόλου των ήδη κυκλοφορούντων 
εκπαιδευτικών οχηµάτων των κατηγοριών ΒΕ, C, CE, αναφορικά µε τη φόρτωσή τους 
παρέχεται παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας (30.9.2013) έως την Παρασκευή 1 
Νοεµβρίου 2013, αυτής συµπεριλαµβανοµένης. 

Όσον αφορά την πλήρωση των υπολοίπων προδιαγραφών για τα ως άνω εκπαιδευτικά 
οχήµατα όπως ορίζονται στο π.δ.51/2012 (Α΄101) (πχ. αύξηση των ελάχιστων διαστάσεων µήκους 
και πλάτους κλπ) δίδεται παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας (30.9.2013) έως την Τρίτη 
31 ∆εκεµβρίου 2013, αυτής συµπεριλαµβανοµένης, προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος 
χρόνος προσαρµογής των ήδη κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχηµάτων έως τη 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
 

      

     Ακριβές Αντίγραφο 

Για τη Γραµµατεία της ∆/νσης 

 

 

 

       Α. Καρκαλέτση 

 
 
Πίνακας Αποδεκτών προς κοινοποίηση: 
 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
4. Γενικό ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας 
5. Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών 
6. Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ΥΜΕ 
7. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) –µε email  
8. Όλα τα λειτουργούντα ΚΤΕΟ της χώρας (µε fax) 
9.  Όλα τα λειτουργούντα ΙΚΤΕΟ της χώρας (µε email)  

 
 
Εσωτερική διανοµή                                                           
∆ΟΚ (2) 
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Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Βαρών Εκπαιδευτικών Οχηµάτων ΒE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  
        

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΜΑΖΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΑΖΑ 
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΛΑΤΟΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ABS 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΜΑΖΑ ΣΤΗΝ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΖΑ 
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(Κωδικός F.2 ή F.3) (Κωδικός F.2) (Κωδικός 25 ή 27)  (Κωδικός 25)   (Κωδικός G) + 
ΦΟΡΤΙΟ (Κωδικός G) + ΦΟΡΤΙΟ 

BE   1.000 kg         800 kg 

C1 
4.000 kg ΕΩΣ 7.500 

kg   5.00 m   √     

C1E (Ο 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1) 

5.250 kg ΕΩΣ 12.000 
kg 1.250 kg 8.00 m       800 kg 

C 12.000 kg   8.00 m 2.40 m √ 10.000 kg   

CE ΑΡΘΡΩΤΟ 20.000 kg   14.00 m 2.40 m √ 15.000 kg   

CE ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 
(Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C) 

20.000 kg   

15.30 m                        
(ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7.50 

m ΤΟ 
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ) 

2.40 m √ 15.000 kg   

D1 4.000 kg   5.00 m ΕΩΣ 8.00 m   √     

D1E (Ο 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D1) 

  1.250 kg         800 kg 

D     10.00 m 2.40 m √     

DE (Ο 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D) 

  1.250 kg   2.40 m     800 kg 
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