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9 / 1 /2014

Αριθ. Πρωτ: Α3/64947/9941

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα εκπαιδευτικών οχηµάτων κατηγορίας BE, C, CE, D και DE.
ΣΧΕΤ.: α) Το π.δ. υπ. αριθµ. 51/2012 (ΦΕΚ Α’ 101) περί αδειών οδήγησης
β) Η υ.α. υπ. αριθµ. 35364/4046/2006 (ΦΕΚ Β’ 813) Καθορισµός του τρόπου και της
διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών
οχηµάτων
γ) Το µε αρ. πρωτ. Α3/47131/7390/30-9-2013 έγγραφό του Υφυπουργού Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων
δ) Το µε αρ. πρωτ. Α3/53079/8219/22-10-2013 έγγραφό µας
ε) Το µε αρ. πρωτ. Α3/55374/8535/4-11-2013 έγγραφό του Υφυπουργού Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων
στ) Το µε αρ. πρωτ. Α3/57868/8885/11-11-2013 έγγραφό µας
ζ) Το µε αρ. πρωτ. 211/9-12-2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και δεδοµένου ότι από 2/1/2014 θα
πρέπει τα εκπαιδευτικά οχήµατα κατηγορίας BE, C, CE, D και DE για τη συµµετοχή τους στη
δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, να πληρούν τις
απαιτήσεις που προβλέπονται από το Παράρτηµα ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α’101) και
συγκεκριµένα τις απαιτήσεις που αφορούν στην ελάχιστη συνολική πραγµατική µάζα και στις
ελάχιστες διαστάσεις (π.χ. µήκος και πλάτος) του οχήµατος, διευκρινίζονται τα εξής:
Στο πλαίσιο διενέργειας του ειδικού και περιοδικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήµατος,
όπως αυτός προβλέπεται από την υπ΄ αριθµ. υ.α.35364/4046/8-6-2006 (Β’ 813) και
συγκεκριµένα στα σηµεία ελέγχου µε κωδικό αριθµό ΕΚΠ. 07, ΕΚΠ. 08 και ΕΚΠ.09 απαιτείται
από τα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, µαζί µε την έκδοση του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου και η
έκδοση βεβαίωσης της µορφής του Υποδείγµατος που επισυνάπτεται και βεβαιώνει ότι το
εκπαιδευτικό όχηµα κατηγορίας BE, C, και CE πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος ΙΙ
του π.δ.51/2012 (Α’ 101). Ο έλεγχος του σηµείου µε κωδικό αριθµό ΕΚΠ. 09 συνίσταται στη
διαπίστωση της συνολικής µάζας του έµφορτου κατά τον έλεγχο, εκπαιδευτικού οχήµατος.
Στην περίπτωση αυτή η εκδιδόµενη βεβαίωση έχει την ίδια διάρκεια ισχύος µε το ∆ΤΕ.
Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών οχηµάτων που διαθέτουν ισχύον δελτίο τεχνικού
ελέγχου, η έκδοση της ως άνω βεβαίωσης, εντάσσεται στο πλαίσιο έκτακτου ειδικού ελέγχου
του εκπαιδευτικού οχήµατος που διενεργείται από ∆ηµόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και στην
περίπτωση αυτή η εκδιδόµενη βεβαίωση ισχύει έως και τη λήξη του ∆ελτίου Τεχνικού
Ελέγχου (∆ΤΕ).
Όλα τα εκπαιδευτικά οχήµατα της κατηγορίας BE, C και CE από 2/1/2014
υποχρεούνται να εφοδιασθούν µε την προαναφερόµενη βεβαίωση.
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Όσον αφορά την πλήρωση των προδιαγραφών για τα ως άνω εκπαιδευτικά οχήµατα
όπως ορίζονται στο π.δ.51/2012 και αφορούν στην αύξηση των ελάχιστων διαστάσεων
µήκους και πλάτους, δίδεται παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας (31/12/2013) έως τη
31/1/2014, αυτής συµπεριλαµβανοµένης, προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος
προσαρµογής των ήδη κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχηµάτων σύµφωνα µε την υπό
δηµοσίευση απόφαση υπ’ αριθµ. υ.α.49958/6532/13-12-2013 «Επιτρεπόµενες αλλαγές
κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχηµάτων». Για τα οχήµατα αυτά
που δεν είναι σύµφωνα µε τις ελάχιστες διαστάσεις µήκους και πλάτους που προβλέπονται
από το π.δ.51/2012, η προαναφερθείσα βεβαίωση των ΚΤΕΟ θα έχει ισχύ έως 31/1/2014.
Ειδικότερα και όσον αφορά την πλήρωση των προδιαγραφών του Παραρτήµατος ΙΙ του
π.δ.51/2012 (Α’ 101) αναφορικά µε τη φόρτωση διευκρινίζονται και τα εξής:
Η φόρτωση των εκπαιδευτικών οχηµάτων κατηγορίας ΒΕ, C και CE, ανάλογα µε τον
τρόπο φόρτωσης και τον τύπο του φορτίου που χρησιµοποιείται, διακρίνεται σε τρεις
κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται είναι:
i) ∆εξαµενές υγρών
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:
- ∆ιάφανες δεξαµενές όπου είναι εύκολα ορατή η στάθµη του υγρού
- Εκ κατασκευής αναγραφή της µέγιστης χωρητικότητας της δεξαµενής
- Η δεξαµενή να είναι βαθµονοµηµένη
- Πλήρωση των δεξαµενών υποχρεωτικά µε νερό
- Πλήρωση των δεξαµενών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% της συνολικής
χωρητικότητας της δεξαµενής
ii) Συµπαγή φορτία
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:
- Περιγραφόµενα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις)
- Περιγραφή του υλικού το οποίο θα πρέπει να είναι τετραγωνικής ή ορθογώνιας
διατοµής
- Ελάχιστη µάζα ανά µονάδα φορτίου 500 κιλά. Επιτρέπεται και µόνο για την
εκπλήρωση της ελάχιστης συνολικής µάζας η χρήση µίας µονάδας φορτίου µάζας
µικρότερης των 500 κιλών.
iii) Φορτίο κυβισµένο
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:
- Φορτίο χύδην από το ίδιο υλικό ή
- Φορτίο σε συσκευασίες µε το ίδιο περιεχόµενο ή
- Κοµµάτια από το ίδιο υλικό
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περιγραφή του υλικού, αριθµητική καταγραφή των
συσκευασιών και διαστάσεις του φορτίου
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το φορτίο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµο
και µετρήσιµο από τους εξεταστές και για το λόγο αυτό µε ευθύνη του εκπαιδευτή το
εκπαιδευτικό όχηµα θα πρέπει να διαθέτει σκάλα για την πρόσβαση στην καρότσα και µέτρο
(5µετρο), για την επιβεβαίωση των διαστάσεων του φορτίου. Στην περίπτωση που ο
εξεταστής υποψηφίων οδηγών εγείρει αµφιβολίες σχετικά µε τη συνολική µάζα του έµφορτου
οχήµατος, δύναται να ζητήσει πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης τη ζύγιση του οχήµατος
στο πλησιέστερο ΚΤΕΟ ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα γεφυροπλάστιγγα. Επιπρόσθετα, ο
εξεταστής οφείλει κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 29
της υπ’ αριθµ. υ.α.50984/7947/2013 (Β’ 3056), να ελέγχει και την προαναφερθείσα βεβαίωση
ΚΤΕΟ παράλληλα και µε το Παράρτηµα VIII της αναφερόµενης υ.α..
Σηµειώνεται τέλος, ότι η ορθή φόρτωση του οχήµατος γίνεται µε ευθύνη του
εκπαιδευτή, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα πρόσδεσης σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Τ.Ε.Ο) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.∆. 51/2012 (ΦΕΚ Α’ 101)
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΕΟ……………………………………………………………..
1) (Τόπος …………………………), σήµερα την (ηµεροµηνία ………….), κατόπιν ελέγχου των σηµείων
ΕΚΠ. 07, ΕΚΠ. 08 και ΕΚΠ. 09 στο όχηµα µε τα ακόλουθα στοιχεία:
α.
Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας) ...………………………………………………………….
β.
Αριθµός πλαισίου (VIN) …………………………………………………………………………….
γ.
Είδος οχήµατος………....….……………………………(αναγράφεται κατά περίπτωση: φορτηγό,
ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης
κεντροαξονικό ρυµουλκούµενο, ηµιρυµουλκούµενο
(επικαθήµενο))
δ.
Αριθµός κυκλοφορίας…………………………………
2)

Α.
Β.
Γ.
∆.

∆ιενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος στα σηµεία ΕΚΠ. 07, ΕΚΠ. 08 και ΕΚΠ. 09 της υπ. αριθµ.
35364/4046/06 Υ.Α. όπως ισχύει, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν:
Μέγιστο Μήκος Οχήµατος:
Μέγιστο Πλάτος Οχήµατος:
Μάζα Έµφορτου Οχήµατος κατά τον Έλεγχο:
Περιγραφή Φορτίου και διαστάσεις κατά τον
έλεγχο:

Περίπτωση Φορτίου i, ii:
• Αριθµός δεξαµενών ή συµπαγών φορτίων
• ∆ιαστάσεις δεξαµενών ή συµπαγών φορτίων
• Υλικό δεξαµενής ή συµπαγούς φορτίου
Περίπτωση Φορτίου iii:
• ∆ιαστάσεις κυβισµένου φορτίου
• Είδος φορτίου
• Υλικό

3) Το όχηµα αποτελεί µέρος συνδυασµού οχηµάτων (συρµού) µε ενιαία άδεια κυκλοφορίας και
συνδυάζεται µε ……………………… (αναγράφεται το είδος του οχήµατος βάσει της 1.γ).

Οι βεβαιούντες
Ελεγκτής

Προϊστάµενος
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΤΕΟ

ηµερ/νία ισχύος

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας
(για ενηµέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών υποψηφίων οδηγών) - (µε email)
2. ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της
χώρας (για ενηµέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών υποψηφίων οδηγών) - (µε email)
3. Γενικούς ∆ιευθυντές του Υπουργείου (για ενηµέρωση)
4. ∆ιευθύνσεις και Αυτοτελή Τµήµατα του Υπουργείου
(για ενηµέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών υποψηφίων οδηγών)
5. Όλα τα λειτουργούντα ΚΤΕΟ της χώρας
(και για ενηµέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών υποψηφίων οδηγών) - (µε fax)
6. Όλα τα λειτουργούντα Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ της χώρας (µε email)
7. Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ΥΜΕ
8. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (µε email)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα

