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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   552/88
Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοπο−

δηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.
β) Του π.δ.  51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελλη−

νικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 
Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγί−
ες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 
2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 
και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011».

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄)

δ) Του ν.δ.  638/1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των 
οδηγών αυτοκινήτων κλπ», όπως έχει τροποποιηθεί συ−
μπληρωθεί και ισχύει.

ε) Του άρθρου 16 παρ.4 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) «Αναπρο−
σαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσί−
ου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2898/2001 (Α΄ 71).

στ) Του άρθρου 2, του ν. 3897/10 (Α΄ 208) «Σύσταση 
Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Δι−
εύθυνσης Οδικής Ασφάλειας , εποπτεία και βελτίωση 
του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την 
προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία 
του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνι−
κού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

η) Του π.δ. 86/12 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ) Του άρθρου 4 του π.δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, 
συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων».

ι) Της υπ’ αριθμ. Υ43/5−7−2012 απόφασης του Πρω−
θυπουργού (Β’ 2094) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου 
Καλογιάννη».

ια) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25−9−2002 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1276/Β΄ ) «Καθορισμός του τύπου και του 
περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄)».

2. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋ−
ποθέσεων εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων 
οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινή−
των, την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από 
κάθε εξέταση, τον τρόπο συγκρότησης των εξεταστικών 
επιτροπών, καθώς και τις υποχρεώσεις των εξεταστών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Άρθρο 1
Γενικές ρυθμίσεις

1. Οι υποψήφιοι οδηγοί, προκειμένου να λάβουν μέρος 
στην θεωρητική εξέταση και στην δοκιμασία προσόντων 
και συμπεριφοράς, που διενεργούνται από τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, υποχρεού−
νται να έχουν πραγματοποιήσει προηγουμένως έναν 
ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκ−
παίδευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα 
απόφαση.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδη−
γών είναι ο εφοδιασμός τους με το αντίστοιχο Δ.Ε.Ε.. 
Όποιος εκπαιδεύεται χωρίς την ύπαρξη του Δ.Ε.Ε. υπό−
κεινται στις κυρώσεις του Άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ.

2. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στα νό−
μιμα λειτουργούντα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης 
Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ή στις Σχολές Οδηγών 
που έχουν δικαίωμα παροχής θεωρητικής εκπαίδευσης 
(δηλαδή έχουν και άδεια ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.). Η διάρκεια κάθε 
ώρας θεωρητικής εκπαίδευσης καθορίζεται σε σαράντα 
πέντε (45) λεπτά της ώρας. Μεταξύ δύο (2) συνεχόμε−
νων ωρών διδασκαλίας παρεμβάλλεται υποχρεωτικά 
διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας. Η θεωρη−
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τική εκπαίδευση κάθε υποψήφιου οδηγού δεν μπορεί 
να υπερβαίνει ημερησίως τον ανώτατο αριθμό ωρών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του 
π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευ−
θύνη των νομίμως λειτουργουσών Σχολών Οδηγών και 
υπό την παρουσία και ευθύνη Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών. Η διάρκεια του κάθε μαθήματος πρακτικής 
εκπαίδευσης καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά 
της ώρας και αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα υπο−
ψήφιο οδηγό. Η πρακτική εκπαίδευση κάθε υποψήφιου 
οδηγού δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως τον ανώ−
τατο αριθμό ωρών που προβλέπεται στην παράγραφο 
6 του άρθρου 9 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

Άρθρο 2
Θεωρητική εκπαίδευση

1. Οποιοσδήποτε υποψήφιος οδηγός προσέρχεται στις 
αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, για 
συμμετοχή σε θεωρητική εξέταση υποχρεούται, προκει−
μένου να συμμετάσχει σε αυτήν για πρώτη φορά, να έχει 
παρακολουθήσει τα πιο κάτω αναφερόμενα ελάχιστα 
μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση:

α) Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α
• Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτο−

σικλετών
• Ερωτηματολόγιο 1
• Ελάχιστος Αριθμός Μαθημάτων Δέκα (10)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΑΝΑΒΑΤΗΣ
• ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ
• ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
• ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ
• ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
• ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ
• ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ
• ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ (ΚΑΛΑΘΙ)
• ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
• ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

β) Κατηγορία Β
• Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτο−

κινήτων
• Ερωτηματολόγιο 2
• Ελάχιστος Αριθμός Μαθημάτων Είκοσι (20)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
• ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
• ΚΟΜΒΟΙ
• ΤΑΧΥΤΗΤΑ
• ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
• ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ−

ΠΟΙΗΣΗΣ
• ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗ−
ΚΕΣ

• ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ – ΟΔΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟ−
ΡΙΑΣ − ΣΗΡΑΓΓΕΣ

• ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
• ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
• ΕΛΞΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
• ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
• ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ
• ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
• ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
• ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

γ) Κατηγορία C1, C
• Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών
• Ερωτηματολόγιο 4
• Ελάχιστος Αριθμός Μαθημάτων Δεκαπέντε (15)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
• ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗ−

ΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
• ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

ΦΟΡΤΗΓΟΥ
• ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
• ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
• ΖΕΥΞΗ ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΟΧΗ−

ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΩΝ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ − ΕΛΕΓΧΟΙ
• ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ − ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΥΘΥΝΕΣ 
• ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
δ) Κατηγορία D1, D
• Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεω−

φορείων
• Ερωτηματολόγιο 5
• Ελάχιστος Αριθμός Μαθημάτων Δεκαπέντε (15) 
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩ−

ΦΟΡΕΙΩΝ
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
• ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗ−

ΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
• ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
• ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ − ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ
• ΟΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
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2. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών που αιτούνται να 
εξεταστούν με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του 
Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο., εκτός των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 
(δυσλεξία), οφείλουν να παρακολουθήσουν δύο (2) επι−
πλέον μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης πέραν των 
προβλεπομένων δέκα (10) μαθημάτων για τις κατηγορίες 
ΑΜ, Α1, Α2, Α και πέντε (5) πέραν των προβλεπομένων 
είκοσι (20) για την κατηγορία Β.

3. Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των κατηγοριών 
ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδο−
θεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η 
παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκ−
παίδευσης Ερωτηματολογίου 2, σύνολο μαθημάτων 
θεωρητικής εκπαίδευσης τριάντα (30). Ειδικότερα οι 
υποψήφιοι που αιτούνται να εξεταστούν με τη βοήθεια 
προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. οφείλουν να 
παρακολουθήσουν τριάντα εφτά (37) μαθήματα θεω−
ρητικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα είκοσι πέντε 
(25) για το Ερωτηματολόγιο 2 και δώδεκα (12) για το 
Ερωτηματολόγιο 1.

4. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή 
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, 
Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε μια εκ των 
κατηγοριών Α1, Α2, Α απαιτείται η παρακολούθηση δύο 
(2) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης. 

5. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή 
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, 
Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία 
Β απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θε−
ωρητικής εκπαίδευσης.

6. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή 
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή D1 
και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C ή D αντί−
στοιχα απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων 
θεωρητικής εκπαίδευσης.

7. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή 
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή C 
και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D, 
απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θε−
ωρητικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθμός θεωρητικών 
μαθημάτων απαιτείται και στην περίπτωση που υπο−
ψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ 
των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της 
σε κατηγορία C1 ή C.

8. H εκπαίδευση στη χρήση του Μηχανογραφικού Συ−
στήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών 
(Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο.), είναι τουλάχιστον μία (1) εκπαιδευτική 
ώρα, η οποία δεν προσμετράται στον ελάχιστο αριθ−
μό υποχρεωτικών μαθημάτων κάθε κατηγορίας άδειας 
οδήγησης καθόσον η διαδικασία εξέτασης πραγματο−
ποιείται με την χρήση Η/Υ επί ερωτηματολογίων που 
περιέχονται στα επίσημα εγχειρίδια του Υπουργείου. Η 
εκπαίδευση στη χρήση του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο., δεν είναι υπο−
χρεωτική, αν έχει ήδη διδαχτεί στον υποψήφιο στα πλαί−
σια εκπαίδευσης για την απόκτηση άλλης κατηγορίας 
άδειας οδήγησης.

9. Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης των 
υποψηφίων οδηγών και στα πλαίσια των προβλεπόμε−
νων ελάχιστων μαθημάτων, η διδακτέα ύλη θα πρέπει 
να αναπτύσσεται πλήρως και με τη χρήση εποπτικών 
μέσων διδασκαλίας.

Άρθρο 3
Πρακτική Εκπαίδευση

1. Η έναρξη πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κα−
τηγορίες αδειών οδήγησης πραγματοποιείται μετά την 
επιτυχή θεωρητική εξέταση.

2. Κάθε υποψήφιος οδηγός που προσέρχεται στις 
αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
προκειμένου να συμμετέχει σε δοκιμασία προσόντων και 
συμπεριφοράς, υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει τα 
πιο κάτω αναφερόμενα ελάχιστα μαθήματα πρακτικής 
εκπαίδευσης, σε αντίστοιχης κατηγορίας εκπαιδευτικό 
όχημα, κατά περίπτωση:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α 14

Β 25

BE ή Β με κωδικό 96 7

C1 ή C 15

C1E ή CE 8

D1 ή D 15

D1E ή DE 8

3. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του 
άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1 και Α2, 
και αιτείται την επέκτασή της σε μια εκ των κατηγοριών 
Α1, Α2, Α, κατά περίπτωση απαιτείται η παρακολούθηση 
επτά (7) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.

4. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή 
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, 
Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β, 
απαιτείται η παρακολούθηση δεκαοκτώ (18) μαθημάτων 
πρακτικής εκπαίδευσης.

5. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του 
άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή D1 και 
αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C ή D αντί−
στοιχα, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων 
πρακτικής εκπαίδευσης.

6. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή 
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή C 
και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D, 
απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων πρα−
κτικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθμός πρακτικών μαθη−
μάτων απαιτείται και στην περίπτωση που υποψήφιος 
έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των 
κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της σε 
κατηγορία C1 ή C.

7. Όσοι κατέχουν άδεια οδήγησης οχήματος με πε−
ριορισμό − Κωδικός 78 (οδήγηση οχήματος χωρίς πο−
δόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη) και θέλουν να 
την μετατρέψουν σε άδεια οδήγησης οχήματος χωρίς 
τον παραπάνω περιορισμό, υποχρεούνται πριν από την 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς να υποστούν 
πρακτική εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) μαθημάτων 
σε εκπαιδευτικό όχημα με ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό 
συμπλέκτη.

8. Η πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών με 
αναπηρίες, για τους οποίους απαιτούνται ειδικά δια−
σκευασμένα οχήματα, δύναται να διενεργείται και σε 
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οχήματα των ενδιαφερομένων τα οποία έχουν δια−
σκευαστεί κατάλληλα, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
εκπαιδευτικά οχήματα με τις αντίστοιχες διασκευές. 
Κατά την εκπαίδευση παρίσταται υποχρεωτικά εκ−
παιδευτής και το όχημα φέρει τη διακριτική πινακίδα 
της σχολής οδηγών και δεύτερα ποδόπληκτρα (φρένο, 
συμπλέκτη και προαιρετικά επιταχυντήρα) στη θέση 
του συνοδηγού.

Πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών με αναπη−
ρίες μπορεί να πραγματοποιείται σε όχημα διθέσιο του 
υποψηφίου, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις του εκπαιδευ−
τικού οχήματος της αντίστοιχης κατηγορίας αλλά αυτό 
το διθέσιο όχημα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
για την πρακτική εξέταση του υποψηφίου.

9. Κατά την πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων 
οδηγών, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να μεριμνήσει για 
την άρτια εκπαίδευσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ. και των κανόνων ασφαλούς οδήγησης, καθώς 
επίσης και να τους παράσχει γνώσεις επί της τεχνικής 
του οχήματος και της συντήρησής του. Ο εκπαιδευ−
τής έχει επίσης την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη 
για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, η 
οποία τεκμαίρεται ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμε−
τοχής των υποψηφίων στην δοκιμασία προσόντων και 
συμπεριφοράς.

10. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των κατηγοριών 
ΑΜ, Α1, Α2 και Α οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φορούν 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό της παραγράφου 6 του 
Άρθρου 10 της παρούσας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Άρθρο 4
Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών

1. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών της θεωρητι−
κής εξέτασης, είναι υπάλληλοι δόκιμοι ή μόνιμοι ή με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 
Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που 
ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφόσον έχουν 
απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης 
σχολής και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειάρχη, 
μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της οικείας 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για 
το σκοπό αυτό καταρτίζεται πίνακας ετήσιας ισχύος με 
τα στοιχεία των εξεταστών – επιτηρητών. 

Η θεωρητική εξέταση διενεργείται ενώπιον Επιτροπής, 
η οποία αποτελείται από κατ’ ελάχιστο δύο (2) μέλη 
ανά αίθουσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 
(Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών) της παρούσας. 
Ειδικά για τη θεωρητική εξέταση για τη χορήγηση ΠΕΙ, 
τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο μελών απαιτείται να 
είναι τεχνικός της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο της δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς, όλων των κατηγοριών 
αδειών οδήγησης, έχουν όλοι οι υπάλληλοι που μετείχαν 
στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ή οδηγών 
έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υ.α.58930/480/1999 (Β΄ 
525), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, καθώς και όσοι 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με 
τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης.

3. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
εκτός των υπαλλήλων της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου, δικαίωμα συμμετοχής στο έργο της δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών 
ή οδηγών, έχουν και υπάλληλοι δόκιμοι, μόνιμοι ή με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (εφόσον έχουν απολυτήριο 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής) με 
τις εξής, κατ’ ελάχιστον, προϋποθέσεις:

α) να είναι υπάλληλοι που υπηρετούν:
αα) στις οικείες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και 

Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ των 
Περιφερειών της χώρας.

αβ) στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ).

αγ) στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Τα−
χυδρομείων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝΑ−
ΝΥΜΕΔΙ).

αδ) στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του άρ−
θρου 15 του π.δ. 293/1999 (Α΄ 263).

β) να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέ−
πονται στο Παράρτημα IV του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).

4. Οι νέοι εξεταστές που για πρώτη φορά αποκτούν 
Πιστοποιητικό Κατάρτισης και δικαίωμα συμμετοχής 
στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, 
χαρακτηρίζονται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ως 
Εξεταστές Β και ακολούθως εντάσσονται στον πίνακα 
εξεταστών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 
8 του παρόντος άρθρου.

5. Σε κάθε Τμήμα ή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών των Περιφερειών της χώρας σε μηνιαία βάση, 
πρέπει να κατανέμονται κατά το δυνατόν ισομερώς το 
σύνολο των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις θεωρητι−
κές εξετάσεις και στο έργο της δοκιμασίας προσόντων 
και συμπεριφοράς.

6. Σε κάθε Τμήμα ή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών των Περιφερειών της χώρας υπολογίζεται κάθε 
έτος ο «ελάχιστος αναγκαίος αριθμός εξεταστών» με 
βάση τα στοιχεία των επιτροπών και του αριθμού των 
δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς που διενερ−
γήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Αν ο αριθμός αυ−
τών των υπαλλήλων είναι μικρότερος από τον «ελάχιστο 
αναγκαίο αριθμό εξεταστών» μπορούν να χρησιμοποιη−
θούν για τη συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού υπάλ−
ληλοι των λοιπών υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας των κλάδων ΠΕ και ΤΕ με την προϋπόθεση 
πλήρωσης των ελάχιστων απαιτήσεων της περίπτωσης 
(β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

7. Με ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη δεν χρησιμο−
ποιούνται σε καμία περίπτωση ως εξεταστές υπάλληλοι 
που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

8. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υπο−
ψηφίων οδηγών γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται 
από δύο υπαλλήλους που προβλέπονται στις παραγρά−
φους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εκ των οποίων, ο 
ένας χαρακτηρίζεται ως Εξεταστής Α και ο άλλος ως 
Εξεταστής Β, σύμφωνα με τα εξής, κατά προτεραιότητα, 
κριτήρια:

• Κλάδος (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
• Βαθμός (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ)
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• Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής στο έργο των 
εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς

Από 1 Ιανουαρίου 2015, για τη διενέργεια δοκιμασί−
ας προσόντων και συμπεριφοράς ο Εξεταστής Α θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά υπάλληλος του Κλάδου 
ΠΕ ή ΤΕ.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, στην αρχή 
κάθε έτους σχηματίζεται ενιαίος πίνακας εξεταστών 
δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφί−
ων οδηγών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
5400/625/2008 (Β΄ 155) υπουργικής απόφασης «Πληροφο−
ρικό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών 
εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

Στις Διευθύνσεις ή Τμήματα Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών των Περιφερειών που δεν εφαρμόζεται το 
«Πληροφορικό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών 
πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών» η 
κατάταξη των υπαλλήλων στον ενιαίο πίνακα εξεταστών 
γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ η επιλογή των 
εξεταστών των πρωτοβάθμιων επιτροπών της δοκιμα−
σίας προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται κάθε φορά, 
με κλήρωση, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, που ορίζεται 
με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται 
από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών Μεταφορών 
και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 
προϊσταμένων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση της ανωτέρω 
επιτροπής, αυτή συμπληρώνεται με προϊσταμένους άλ−
λης Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

9. Μέλη των δευτεροβαθμίων επιτροπών δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς ορίζονται υπάλληλοι των 
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, της κατη−
γορίας ΠΕ που είναι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 
ή Διευθύνσεων του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ και οι Προϊστάμενοι 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Περιφερειών 
της χώρας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλή−
λων αυτών δεν επαρκεί, τότε ορίζονται και υπάλληλοι 
των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ από τους χαρακτηρισμένους 
ως Εξεταστές Α των πρωτοβαθμίων επιτροπών, η επιλο−
γή των οποίων γίνεται κατά προτεραιότητα βάσει των 
κριτηρίων της παραγράφου 8 του παρόντος.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, στην αρχή 
κάθε έτους γίνεται ο ορισμός των εξεταστών της δευ−
τεροβάθμιας εξέτασης. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές 
συγκροτούνται υποχρεωτικά σε όλες τις Υπηρεσίες Με−
ταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας. 
Ο αριθμός των διαθέσιμων εξεταστών της δευτεροβάθ−
μιας επιτροπής σε κάθε υπηρεσία, δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος των τριών (3).

Στα παραπάνω μέλη των δευτεροβάθμιων επιτροπών 
ανατίθεται το έργο:

• της επανεξέτασης υποψηφίων οδηγών που απορρί−
πτονται κατά τη πρωτοβάθμια εξέταση, εφόσον αυτοί 
το επιθυμούν,

• της επανεξέτασης οδηγών που τους αφαιρεί−
ται η άδεια οδήγησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
21504/2601/2007 υπουργικής απόφασης (Β΄  623) περί 
ΣΕΣΟ, όπως ισχύει κάθε φορά,

• της εξέτασης οδηγών που τους αφαιρέθηκε η άδεια 
οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 
του άρθρου 13 του ΚΟΚ όπως ισχύει κάθε φορά.

10. Οι υπάλληλοι μετέχοντες στο βοηθητικό έργο εξέ−
τασης υποψηφίων οδηγών, όπως αυτό περιγράφεται 
παρακάτω στη παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, 
πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις:

α) να είναι υπάλληλοι που υπηρετούν:
αα) στις οικείες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και 

Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ των 
Περιφερειών της χώρας.

αβ) στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ).

αγ) στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ−
δρομείων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ).

αδ) στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του άρ−
θρου 15 του π.δ. 293/1999 (Α΄ 263). 

β) να μην συμμετέχουν στις επιτροπές δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών.

Οι υπάλληλοι – εξεταστές που με αίτησή τους ζητούν 
εξαίρεση από το έργο της δοκιμασίας προσόντων και 
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών έχουν δικαίωμα συμ−
μετοχής στο βοηθητικό έργο.

11. Βοηθητικό έργο εξέτασης υποψηφίων οδηγών θεω−
ρείται η υποβοήθηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ 
και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Περιφερειών της χώρας στη διαδικασία εκπαίδευσης και 
εξέτασης, των υποψηφίων οδηγών καθώς και στην έκδοση 
αδειών οδήγησης και την επεξεργασία των σχετικών στοι−
χείων. Το έργο αυτό διεξάγεται εκτός κανονικού ωραρίου 
και αναλυτικότερα συνίσταται στην παροχή εργασίας:

α) Για την χρήση του Η/Υ της διεκπεραίωσης του 
μηχανογραφικού προγράμματος διαχείρισης των επι−
τροπών εξετάσεων.

β) Για την έκδοση αδειών οδήγησης (όπως, ταξινόμηση 
φακέλων, αρχειοθέτηση εγγράφων).

γ) Για τη μηχανογραφική υποστήριξη του σχετικού 
έργου (όπως, ταξινόμηση των απογραφικών αδειών 
οδήγησης, εισαγωγή σχετικών στοιχείων των αδειών 
αυτών σε Η/Υ).

δ) Για τη μελέτη και επεξεργασία στατιστικών στοι−
χείων και λοιπών θεμάτων που έχουν σχέση με τις 
εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας.

ε) Για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών που 
αφορούν ελληνικές άδειες οδήγησης που επιστρέφονται 
από χώρες της Ε.Ε. ή ζητούνται πληροφορίες για την 
γνησιότητά τους ή για τη σύνταξη και διεκπεραίωση 
αλληλογραφίας με χώρες της Ε.Ε. αναφορικά με συ−
γκεκριμένες άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί από 
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

στ) Για τη διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες (όπως, έλεγχο δικαιολογητικών 
εξεταστών ιατρών, εξεταστών υποψηφίων οδηγών και 
βοηθητικού έργου, σύνταξη καταστάσεων, ενταλμάτων 
πληρωμών).

ζ) Για την φύλαξη και τον καθαρισμό των κτιρίων, 
γραφείων, αιθουσών και λοιπών χώρων, που σχετίζονται 
με την παροχή του βοηθητικού έργου.

η) Για την επεξεργασία στοιχείων αδειών οδήγησης 
και λοιπών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την ελεγκτική 
διαδικασία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του 
ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ και έχουν σχέση με τις εξετάσεις υπο−
ψηφίων οδηγών.
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12. Οι υπάλληλοι − εξεταστές που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στο κύριο ή βοηθητικό έργο της 
δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων 
οδηγών για όσο χρονικό διάστημα απέχουν της Υπη−
ρεσίας τους λόγω:

α) Κανονικής άδειας, άδειας άνευ αποδοχών, γονικής, 
ασθένειας, αιμοδοτικής, κυήσεως και λοχείας, άδειας 
ανατροφής τέκνων, άδειας μητρότητας.

β) Ειδικών αδειών [γάμου, θανάτου συγγενούς, περι−
οδικής νοσηλείας, συμμετοχής σε δικαστήριο, μηχανο−
γραφικής, συνδικαλιστικής, σεμινάρια, σπουδαστικής 
για συμμετοχή σε εξετάσεις, εκπαιδευτικής μακράς 
διαρκείας καθώς και συμμετοχής σε όργανα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (οιουδήποτε βαθμού)].

13. Υπάλληλος εξεταστής απαγορεύεται να συμμετέχει 
σε επιτροπή εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς 
υποψηφίων οδηγών στην οποία συμμετέχει σύζυγος ή 
συγγενής μέχρι και Γ΄ βαθμού με την ιδιότητα του υπο−
ψηφίου οδηγού ή του παριστάμενου εκπαιδευτή. Η ίδια 
απαγόρευση ισχύει και στην περίπτωση που υπάλληλος 
εξεταστής είναι σύζυγός ή έχει βαθμό συγγένειας μέχρι 
Γ΄ βαθμού με ιδιοκτήτη, μέτοχο, εταίρο, ή εργαζόμενο 
Σχολής Οδηγών στην οποία εκπαιδεύτηκε ο προς εξέτα−
ση υποψήφιος οδηγός, είτε η Σχολή Οδηγών παρίσταται 
στην εξέταση. Σε περίπτωση που σε επιτροπή διαπι−
στωθεί ένα από τα παραπάνω κωλύματα η διενέργεια 
της εξέτασης δεν πραγματοποιείται και ο υποψήφιος 
προγραμματίζεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Άρθρο 5
Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών

1. Για την απόκτηση άδειας οδήγησης οποιαδήποτε 
κατηγορίας, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε θεωρητική 
εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχει την απαιτούμενη 
γνώση των θεμάτων που απαριθμούνται στο Παράρτημα 
ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως ισχύει κάθε φορά και των 
κανόνων οδικής κυκλοφορίας, καθώς και στα Τμήματα 
1 και 2 του Παραρτήματος I του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112).

2. Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γί−
νεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της οικείας Περιφέρειας, αφού προσκομισθεί το Δελτίο 
Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου, από τον 
ίδιο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του και προσκομιστεί 
απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή του 
προβλεπόμενου ποσού για την εξέταση ύψους δέκα (10) 
ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, 
όπως ισχύει (όπως εμφανίζεται στον συνημμένο Πίνακα 
3 του Παραρτήματος V).

Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται 
εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες 
προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση ώρες θε−
ωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία 
άδειας οδήγησης και υποβληθούν σχετικές υπεύθυνες 
δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής Οδηγών ή 
του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες 
ώρες θεωρητικών μαθημάτων.

Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 
θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων 
μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη 
κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ η υπεύθυνη δήλωση 
της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα συνοδεύεται 
από αναλυτική ωριαία κατάσταση της θεωρητικής εκ−

παίδευσης στην οποία θα αναγράφονται το σύνολο 
μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και ανά ώρα εκ−
παίδευσης τα εξής:

α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Περιεχόμενο εκπαίδευσης,
γ) Εκπαιδευτής,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υπο−

ψηφίου,
3. Σε θεωρητική εξέταση υποβάλλονται:
α) Όσοι ζητούν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης κα−

τηγορίας ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β, στο Ερωτηματολόγιο 
2 (Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκι−
νήτων), σε 30 ερωτήσεις.

β) Όσοι ζητούν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης κα−
τηγορίας ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, στο Ερωτηματολόγιο 1 
(Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσι−
κλετών), σε 10 ερωτήσεις.

γ) Όσοι ζητούν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης κα−
τηγορίας C1 ή C, στο Ερωτηματολόγιο 4 (Θεωρητική 
Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών), σε 10 ερω−
τήσεις.

δ) Όσοι ζητούν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης κα−
τηγορίας D1 ή D, στο Ερωτηματολόγιο 5 (Θεωρητική 
Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων), σε 10 
ερωτήσεις.

ε) Στο εξεταστικό σύστημα τα ερωτηματολόγια 1, 2, 
4, 5 διατίθενται πέραν της ελληνικής γλώσσας και στην 
αγγλική, αλβανική και ρώσικη. Επίσης διατίθενται στην 
ελληνική με χρήση ακουστικών με ήχο.

Στη θεωρητική εξέταση, ο υποψήφιος θεωρείται ότι 
πέτυχε, αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου ή σημειώσει το πολύ μία λανθασμένη 
απάντηση σε αυτό.

Όσοι υποψήφιοι επιτυγχάνουν σε οποιοδήποτε ΕΡΩ−
ΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1, 2, 4 και 5, κατά περίπτωση κατοχυ−
ρώνουν το αποτέλεσμα και επανεξετάζονται στα ερω−
τηματολόγια που απέτυχαν μέχρι τη λήξη του Δ.Ε.Ε..

4. Η θεωρητική εξέταση διεξάγεται σε ειδικό χώρο 
της Υπηρεσίας και διαρκεί τριανταπέντε (35) λεπτά 
της ώρας για συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου 1 και 
δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση 
των Ερωτηματολογίων 2, 4 και 5. Η θεωρητική εξέ−
ταση διενεργείται με τη χρήση του Μηχανογραφικού 
Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών 
(Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.), ενώπιον της επιτροπής που προβλέπεται 
στο Άρθρο 20 (Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών, 
και πραγματοποιείται ως εξής:

α) Την ημέρα των εξετάσεων, ο προϊστάμενος της 
υπηρεσίας ορίζει τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους, ως 
επιτροπή εξετάσεων. Σε περίπτωση που ο προϊστά−
μενος χρησιμοποιήσει υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας πλην των υπηρετούντων 
στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
τότε αυτοί ορίζονται και ειδοποιούνται σχετικά από 
τον ίδιο από την προηγούμενη μέρα. Υπεύθυνος της 
αίθουσας ορίζεται ο μεγαλύτερος σε κατηγορία και 
βαθμό και στην περίπτωση ισόβαθμων ο αρχαιότερος 
εξεταστής/επιτηρητής.

β) Ο υπεύθυνος για τον προγραμματισμό υπάλληλος 
εισάγει στον εξυπηρετητή του συστήματος (Server), τα 
στοιχεία των υποψηφίων που θα εξετασθούν. Κατά τον 
προγραμματισμό, λαμβάνεται μέριμνα για τη διάθεση 
ενός (1) Η/Υ ως εφεδρικού. Οι πίνακες των προγραμμα−
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τισθέντων υποψηφίων αναρτώνται σε εμφανές μέρος 
έξω από την αίθουσα, κατά την ημέρα των εξετάσεων, 
προκειμένου οι υποψήφιοι να ελέγχουν την ορθότητα 
των στοιχείων τους, πριν εισέλθουν στην αίθουσα. Πριν 
την έναρξη της εξέτασης, οι υποψήφιοι υπογράφουν 
στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (αντίγραφο αυτών 
που αναρτώνται έξω από την αίθουσα), προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στην εξέταση. Οι 
καταστάσεις αυτές επισυνάπτονται στο συγκεντρωτικό 
πρακτικό εξέτασης (αυτό που φέρει την υπογραφή των 
εξεταστών).

γ) Για τη σωστή εκκίνηση του συστήματος, θα πρέπει 
να τίθεται σε λειτουργία πρώτα ο εξυπηρετητής (server) 
και στη συνέχεια τα τερματικά (clients). Με την εκκί−
νηση του προγράμματος, το σύστημα επιλέγει τυχαία 
τη θέση/τερματικό του κάθε υποψηφίου, εμφανίζει την 
πρώτη οθόνη σε κάθε τερματικό, ενώ παράλληλα εκτυ−
πώνει μία κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων.

δ) Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα των 
εξετάσεων, την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο 
Δ.Ε.Ε. (Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης) και απευθύνεται 
στην επιτροπή των εξετάσεων με το Δ.Ε.Ε. και την 
ταυτότητά του ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της 
αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή το διαβατήριό του, 
ή και εφόσον είναι Έλληνας πολίτης την άδεια οδή−
γησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας οποιουδήποτε 
ασφαλιστικού φορέα και καταλαμβάνει τη θέση του. 
Εξυπακούεται ότι τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά 
είναι τα πρωτότυπα.

Ακολουθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας, αφενός βάσει 
του ονόματος και των άλλων στοιχείων του υποψηφίου 
που εμφανίζονται στην οθόνη του και αφετέρου του 
Δ.Ε.Ε. και των προαναφερομένων εγγράφων, που πρέπει 
να φέρει μαζί του κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση που 
κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας διαπιστωθούν ήσσο−
νος σημασίας διαφορές στα στοιχεία των υποψηφίων 
(όπως αναγραμματισμός ονόματος) αυτές διορθώνο−
νται χειρόγραφα από την επιτροπή, στο Δ.Ε.Ε. και στο 
πρακτικό που εκτυπώνεται στο τέλος της εξέτασης. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ουσιώδεις διαφορές 
στις καταστάσεις των υποψηφίων (όπως λανθασμένη 
αναγραφή πατρώνυμου, κατηγορίας άδειας οδήγησης 
προς εξέταση), η διόρθωση γίνεται με τη βοήθεια της 
τηλεϋποστήριξης, πριν τη διενέργεια της εξέτασης.

Ο υπεύθυνος της αίθουσας μεριμνά για τη σωστή 
τακτοποίηση των υποψηφίων στις θέσεις τους − σε 
περίπτωση μη προσέλευσης όλων των προγραμματισθέ−
ντων υποψηφίων θα υπάρχουν κενές θέσεις εξέτασης 
− ενημερώνει τους εξεταζόμενους για τη διαδικασία της 
εξέτασης και τον τρόπο απάντησης των ερωτήσεων. 
Ενημερώνει τους υποψηφίους ότι κατά τη διάρκεια της 
θεωρητικής εξέτασης απαγορεύεται:

δα) η χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε βιβλίων και ση−
μειώσεων

δβ) η συνεργασία ή συνομιλία μεταξύ των
δγ) οποιαδήποτε παρέμβαση στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (όπως, σβήσιμο, πάτημα κουμπιών, απο−
μάκρυνση καλωδίων)

δε) η χρησιμοποίηση κινητών τηλεφώνων, ακουστι−
κών ή οποιασδήποτε συσκευής επικοινωνίας. Ειδικά τα 
κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι τοποθετημένα από 
τον υποψήφιο πάνω στο γραφείο εξέτασης, απενερ−
γοποιημένα,

δστ) η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρο−
νικής συσκευής, όπως κομπιούτερ χειρός

δζ) η απομάκρυνσή των από τη θέση εξέτασης για 
οποιοδήποτε λόγο, πριν την ολοκλήρωση της θεωρη−
τικής εξέτασης όλων των υποψηφίων

δη) η πλοήγηση στο internet ή σε άλλα προγράμματα.
Κατόπιν ενεργοποιεί το σύστημα. Στην οθόνη εμ−

φανίζεται η εικόνα της ερώτησης με τις απαντήσεις. 
Μπροστά από κάθε υποψήφιο, εκτός από την οθόνη 
αφής (touch screen) υπάρχει εφεδρικά και ένα ποντίκι 
(mouse).

Ο υποψήφιος αφού διαβάσει ή ακούσει την ερώτηση 
με τις απαντήσεις επιλέγει τη σωστή απάντηση. Αμέσως 
μετά (αυτόματα) εμφανίζεται η επόμενη ερώτηση και 
επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Το σύστημα επι−
τρέπει στον εξεταζόμενο να προχωρήσει στην επόμενη 
ερώτηση, χωρίς να απαντήσει αυτή την οποία επεξερ−
γάζεται εκείνη τη στιγμή. Αφού φτάσει ο εξεταζόμενος 
στην τελευταία ερώτηση, το σύστημα επιστρέφει αυτό−
ματα στην πρώτη μη απαντημένη ερώτηση και συνεχίζει 
ο υποψήφιος κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να απαντηθούν 
όλες οι ερωτήσεις ή να εξαντληθεί ο χρόνος που αντι−
στοιχεί στην κατηγορία που εξετάζεται.

Για κάθε υποψήφιο το σύστημα δημιουργεί με τυχαίο 
τρόπο ένα ερωτηματολόγιο, με τον προβλεπόμενο αριθ−
μό ερωτήσεων. Οι απαντήσεις της κάθε ερώτησης δεν 
έχει πάντα την ίδια σειρά με αυτή που εμφανίζεται στο 
ερωτηματολόγιο των σχετικών εγχειριδίων.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξετάζεται και σε 
δεύτερη κατηγορία, οι ερωτήσεις της δεύτερης εξέτα−
σης εμφανίζονται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
πρώτης εξέτασης. Οι ερωτήσεις του δεύτερου ερωτη−
ματολογίου επιλέγονται και αυτές από το σύστημα, 
σύμφωνα με τον προαναφερθέντα τρόπο.

Με τη συμπλήρωση του αριθμού των ερωτήσεων που 
αντιστοιχεί σε κάθε ερωτηματολόγιο ή του χρόνου 
εξέτασης εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «ΤΕΛΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ».

Για κάθε ομάδα εξεταζόμενων το σύστημα εκτυπώνει, 
στο τέλος της διαδικασίας, κατάσταση αποτελεσμάτων 
(πρακτικό εξέτασης) με τα στοιχεία του υποψηφίου, τις 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στο οποίο εξετάστηκε, 
τις απαντήσεις που αυτός έδωσε, την ορθότητα ή όχι 
αυτών, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα της πραγμα−
τοποιηθείσας εξέτασης. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται 
από την επιτροπή των εξετάσεων και καταχωρείται 
στο φάκελο του υποψηφίου. Αντίγραφο του πρακτι−
κού, ομοίως υπογεγραμμένο, δίδεται και στον υποψήφιο 
εφόσον ζητηθεί.

Το σύστημα εκδίδει επίσης συνολικό κατάλογο με τα 
στοιχεία των εξετασμένων και τα τελικά αποτελέσματα 
που καταχωρίζεται σε αρχείο της Υπηρεσίας.

ε) Στην περίπτωση που από τους υποψηφίους που 
είχαν προγραμματιστεί προσέλθει μόνο ένας, αυτός δεν 
μπορεί να εξεταστεί και υποχρεωτικά μεταφέρεται σε 
άλλη εξεταστική επιτροπή χρησιμοποιώντας έστω και 
στην ύστατη περίπτωση τον εφεδρικό Η/Υ της άλλης 
εξεταστικής επιτροπής.

στ) Η επιτροπή εξετάσεων αναγράφει στο Δ.Ε.Ε. του 
υποψηφίου το αποτέλεσμα της εξέτασης «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή 
«ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ» και υπογράφει.

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν
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Οι απορριπτόμενοι σε θεωρητικές εξετάσεις, δεν 
έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, για το ίδιο ερωτηματο−
λόγιο, σε χρόνο προγενέστερο της έβδομης (7) ημέρας 
από την ημέρα της εκάστοτε απόρριψής τους, αυτής 
προσμετρούμενης. Όσοι δεν προσέλθουν για οποιον−
δήποτε λόγο στις θεωρητικές εξετάσεις την προγραμ−
ματισμένη ημέρα, δεν έχουν δικαίωμα εξέτασης πριν 
την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από αυτήν.

5. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση των υποψηφί−
ων οδηγών των περιπτώσεων (γ)/(δ) της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου ή και όσοι επιθυμούν να αποκτή−
σουν ΠΕΙ προκειμένου να οδηγήσουν οχήματα μεταφο−
ράς εμπορευμάτων/επιβατών, υποβάλλονται επιπλέον 
σε θεωρητική εξέταση, με την εφαρμογή του μηχανο−
γραφικού συστήματος θεωρητικών εξετάσεων υποψη−
φίων οδηγών για χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελμα−
τικής ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.), 
όπως αυτή περιγράφεται στις υπουργικές αποφάσεις 
72048/9666/08/2009 (Β΄ 216) και 49522/6046/2009 (Β΄ 
2024) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

6. Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να υποβοηθείται 
με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει τις διατάξεις 
της περίπτωσης 4δ του παρόντος άρθρου, θεωρείται 
ότι απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης για 
το ίδιο ερωτηματολόγιο πριν περάσουν έξι (6) μήνες με 
σχετική σημείωση επί του Δ.Ε.Ε.

7. Θεωρητικές εξετάσεις δύνανται να μην πραγματοποι−
ούνται για συγκεκριμένα διαστήματα του έτους, με αιτι−
ολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη (όπως, 
περίοδοι θέρους, εορτών, δυσμενών καιρικών συνθηκών). 

Άρθρο 6
Θεωρητική εξέταση αγραμμάτων,

ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία),
κωφών και όσων δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα

Πέραν των προβλεπομένων στο Άρθρο 5 (Θεωρητική 
εξέταση υποψηφίων οδηγών) της παρούσας για τη θε−
ωρητική εξέταση αγραμμάτων, ατόμων με μαθησιακές 
δυσκολίες (δυσλεξία), κωφών και όσων δε γνωρίζουν την 
ελληνική γλώσσα εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1. Οι αγράμματοι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, υποβάλλονται 
σε θεωρητική εξέταση με τη βοήθεια προσωπικών ακου−
στικών του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο., με εκφώνηση των αντίστοιχων 
ερωτηματολογίων. Ο διαθέσιμος χρόνος καθορίζεται σε 
πενήντα (50) λεπτά της ώρας για το Ερωτηματολόγιο 2 
και σε εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας για τη συμπλή−
ρωση των Ερωτηματολογίων 1, 4 και 5.

2. Αγράμματοι για την εφαρμογή της προηγούμενης πα−
ραγράφου του παρόντος άρθρου, θεωρούνται όσοι Έλλη−
νες και αλλοδαποί καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλω−
ση, ταυτόχρονα με την αίτηση για αρχική έκδοση Δελτίου 
Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), στην αρμόδια Υπηρεσία.

3. Οι υποψήφιοι που είναι κωφοί και αγράμματοι εξε−
τάζονται με τη ίδια διαδικασία με αυτή της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου και με την παρουσία διερμηνέα 
κωφών, ο οποίος διαθέτει σχετική πιστοποίηση που 
επιδεικνύει στην επιτροπή εξετάσεων και προσέρχεται 
με φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Αντί ο υποψήφιος να 
χρησιμοποιήσει τα προσωπικά ακουστικά, ο διερμηνέ−
ας εξηγεί στον κωφό τα σχήματα και το κείμενο που 
εμφανίζεται στην οθόνη στη νοηματική γλώσσα και ο 
υποψήφιος επιλέγει τη σωστή απάντηση.

4. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από την αλλοδαπή 
ανεξαρτήτως υπηκοότητας (έλληνες ή ξένοι) και δε γνω−
ρίζουν την ελληνική γλώσσα, δύνανται να εξετάζονται 
μέσω του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο., σε μία από τις ξένες γλώσσες που 
είναι διαθέσιμες. Υποψήφιοι που προέρχονται από την 
αλλοδαπή και δε γνωρίζουν κάποια από τις διαθέσιμες 
ξένες γλώσσες του συστήματος, δύνανται να εξετάζο−
νται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τους 
αγράμματους της παραγράφου1 του παρόντος άρθρου 
(εκφώνηση ερωτηματολογίων στα ελληνικά).

5. Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών οι 
οποίοι παρουσιάζουν μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία) 
πραγματοποιείται όπως ακριβώς και η θεωρητική εξέ−
ταση των αγραμμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου.

6. Για κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις 
των παραγράφων 1 και 4, ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδη−
γών θα δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
ότι για εκπαίδευση του υποψηφίου χρησιμοποιήθηκε το 
σύστημα με ακουστικά και ήχο.

Άρθρο 7
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς

υποψηφίων οδηγών

1. Για τον έλεγχο της ικανότητας, την αξιολόγηση 
των προσόντων και της συμπεριφοράς, τη διάρκεια 
και τον τόπο της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, 
έχουν εφαρμογή όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ 
του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως ισχύει κάθε φορά και οι 
διαδικασίες που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και 
ΙΙΙ της παρούσας απόφασης και περιλαμβάνονται στο 
Τμήμα ΙΙΙ του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε), 
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1» και «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2», υποψηφίου οδη−
γού. Για του υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν 
ΠΕΙ προκειμένου να οδηγήσουν οχήματα μεταφοράς 
εμπορευμάτων/επιβατών, ακολουθείται η διαδικασία 
που περιγράφεται στο Τμήμα 2 του Παραρτήματος I 
του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), καθώς και στις υπουργικές απο−
φάσεις 72048/9666/08/2009 (Β΄ 216) και 49522/6046/2009 
(Β΄  2024), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των 
υποψηφίων οδηγών, καθώς και των οδηγών που επιθυ−
μούν την επέκταση της άδειάς τους σε άλλη ή άλλες 
κατηγορίες ή επανεξετάζονται για οποιονδήποτε λόγο, 
γίνεται σε εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας για την 
οποία ο εξεταζόμενος έχει ζητήσει την άδεια οδήγησης 
με την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτή που έχει την 
κατάλληλη άδεια για τον σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης 
πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή 
της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς η ευθύνη 
βαρύνει τον εκπαιδευτή, χωρίς να αποκλείεται η συνυ−
παιτιότητα του υποψηφίου οδηγού, εφόσον υφίσταται 
τέτοια.

3. Ο προγραμματισμός της πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 
γίνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης 
Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από 
το νόμιμο εκπρόσωπό του και προσκομιστεί απόδει−
ξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή του προ−
βλεπόμενου ποσού για την εξέταση ύψους δέκα (10) 
ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, 
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όπως ισχύει (όπως εμφανίζεται στον συνημμένο Πίνακα 
3 του Παραρτήματος V). Το ποσό αυτό καταβάλλεται 
για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Ο 
προγραμματισμός της πρωτοβάθμιας δοκιμασίας προ−
σόντων και συμπεριφοράς γίνεται εφόσον πληρείται 
η προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 
παρούσας και ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τις 
ελάχιστες προβλεπόμενες, από την παρούσα απόφαση, 
ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και υποβληθούν σχετικές 
υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής 
Οδηγών που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες ώρες 
πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και της θεωρητικής εκ−
παίδευσης εφόσον δεν απαιτείται η θεωρητική εξέταση 
(όπως επέκταση από κατηγορία Α1 σε Α2).

Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 
θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων 
μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη 
κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ στην υπεύθυνη δήλω−
ση της Σχολής Οδηγών θα βεβαιώνεται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ΚΟΚ, ότι ο υποψήφιος 
είναι ικανός για την οδήγηση και έχει τις αναγκαίες γνώ−
σεις και επιδεξιότητα της αιτούμενης κατηγορίας και 
θα συνοδεύεται από αναλυτική ωριαία κατάσταση της 
πρακτικής εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται 
το σύνολο μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης και ανά 
ώρα εκπαίδευσης ως εξής:

α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Εκπαιδευτής,
γ) Αριθμός θεωρητικών μαθημάτων εφόσον δεν απαι−

τείται η θεωρητική εξέταση,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υπο−

ψηφίου,
Ο προγραμματισμός πρέπει να γίνεται εντός δεκαπέ−

ντε (15) ημερών από την ημερομηνία που προσκομίζεται 
το Δ.Ε.Ε.

Όσοι απορρίπτονται κατά τη δοκιμασία προσόντων 
και συμπεριφοράς δεν έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, 
σε χρόνο προγενέστερο της έβδομης (7) ημέρας από 
την ημέρα απόρριψής τους (αυτής προσμετρούμενης).

Όσοι από τους υποψηφίους αυτούς απορρίπτονται 
στις ΟΜΑΔΕΣ Α ή Γ του Δ.Ε.Ε. και επιθυμούν, έχουν 
δικαίωμα να ζητήσουν από τους εξεταστές, αμέσως 
μόλις τους ανακοινωθεί το απορριπτικό αποτέλεσμα, 
την επανεξέτασή τους από δευτεροβάθμια επιτροπή, 
η οποία πραγματοποιείται εντός δύο (2), το πολύ, ερ−
γάσιμων ημερών. Όσοι από τους υποψηφίους αυτούς 
απορρίπτονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, έχουν 
δικαίωμα νέας εξέτασης από πρωτοβάθμια επιτροπή 
μετά από επτά (7) ημέρες (αυτής προσμετρούμενης) 
από την ημέρα απόρριψής τους.

4. Ο προγραμματισμός των υποψηφίων οδηγών που 
δεν εμφανίζονται, για οποιονδήποτε λόγο, ενώπιον της 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εξεταστικής επιτρο−
πής, την προγραμματισμένη ημέρα για την πρακτική 
εξέτασή τους, γίνεται σε χρόνο όχι προγενέστερο των 
εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που δεν προσήλθαν 
στην προαναφερόμενη επιτροπή.

Απουσία υποψηφίου οδηγού ή εκπαιδευτή για λόγους 
υγείας, ατυχήματος ή οποιονδήποτε άλλο προσωπικό 
λόγο που καθιστά ανυπέρβλητη την παρουσία τους, 
στην προγραμματισμένη πρακτική εξέταση του υπο−
ψηφίου από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή 
πρέπει να δηλώνεται με αίτησή του στην αρμόδια υπη−

ρεσία το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα 
από την προγραμματισμένη ημέρα πρακτικής εξέτασης. 
Στην περίπτωση αυτή προγραμματίζεται για εξέταση 
σε χρόνο όχι προγενέστερο των επτά (7) ημερών και 
στο Δ.Ε.Ε. τίθεται σχετική εγγραφή στη στήλη του απο−
τελέσματος «Αδυναμία εξέτασης. Αριθμ. πρωτοκόλλου 
αίτησης/ημερομηνία» και δεν καταβάλλεται ξανά το 
προβλεπόμενο παράβολο Δημοσίου Ταμείου.

Όταν με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η δο−
κιμασία προσόντων και συμπεριφοράς αναβληθεί για 
ανυπέρβλητους λόγους (όπως παγετός ή καύσωνας ή 
απαγορευτικό απόπλου) για τον προγραμματισμό για 
τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς δεν έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της πα−
ρούσας παραγράφου.

Υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη 
ημέρα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 
χωρίς τα απαραίτητα για τον έλεγχο της ταυτοπρο−
σωπίας δικαιολογητικά ή χωρίς τον εκπαιδευτή του και 
το εκπαιδευτικό όχημα θεωρείται μη προσελθών και 
προγραμματίζεται μετά από εξήντα (60) ημέρες.

Σε περίπτωση που υποψήφιος προσέλθει χωρίς τα 
απαραίτητα ιατρικά βοηθήματα (όπως γυαλιά οράσεως, 
ακουστικά βαρηκοΐας, όπως αυτά αναγράφονται στις 
παρατηρήσεις του Δ.Ε.Ε.) δεν διενεργείται η εξέταση, 
σημειώνεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε., ο υποψή−
φιος θεωρείται μη προσελθών και προγραμματίζεται 
μετά από εξήντα (60) ημέρες.

Σε περίπτωση που η επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις 
για πιθανούς περιορισμούς για την ικανότητα οδήγησης 
του υποψηφίου, παρά τη μη αναγραφή τους στο Δ.Ε.Ε., 
δεν διενεργείται ή διακόπτεται η εξέταση και σημειώ−
νεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό 
εξέτασης. Η οικεία Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει τα ανα−
γραφόμενα στο Δ.Ε.Ε. και να προβεί στις απαραίτητες 
κατά περίπτωση ενέργειες.

5. Στην περίπτωση που ο παριστάμενος εκπαιδευτής 
υποψηφίων οδηγών αποχωρήσει αδικαιολόγητα ή δηλώ−
σει κώλυμα ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα για την 
παράστασή του δικαιολογητικά ήτοι άδεια εκπαιδευτή ή 
αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή 
ή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευ−
τή, υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή και δελτίο ισχύοντος 
τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ή δελτίου καταλληλότητας τα 
οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή τα κατάλληλα εξαρτή−
ματα (όπως εγκεκριμένα κράνη κλειστού τύπου, συσκευ−
ές επικοινωνίας, ενδεικτική λυχνία ή βομβητή, πινακίδες, 
γιλέκα), ο προγραμματισμός του υποψηφίου οδηγού 
γίνεται μετά από τριάντα (30) ημέρες και σημειώνε−
ται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό 
εξέτασης.

6. Στην περίπτωσης βλάβης του οχήματος (είτε αρ−
χικά είτε κατά την διάρκεια της εξέτασης) που έχει 
σαν συνέπεια την αδυναμία έναρξης ή συνέχισής της 
ή εμφανούς ακαταλληλότητας του οχήματος η οποία 
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ατύχημα, ο πρώτος εξετα−
στής θα αναγράψει στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου «Άμεσος 
προγραμματισμός λόγω βλάβης του οχήματος» οπότε 
ο προγραμματισμός θα γίνεται ανάλογα με τη διαθε−
σιμότητα προγραμματισμού της οικείας υπηρεσίας το 
συντομότερο δυνατόν αλλά με την προσκόμιση νέου 
ισχύοντος δελτίου καταλληλότητας του οχήματος. Στην 
εμπρόσθια πλευρά του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ή 
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του Δελτίου Καταλληλότητας τίθεται από τον πρώτο 
εξεταστή η ένδειξη «Όχημα ακατάλληλο για εξέταση 
λόγω ……………. Απαιτείται επανέλεγχος». Η σημείωση αυτή 
καθιστά το δελτίο άκυρο και ως εκ τούτου δεν θα γίνε−
ται δεκτό από επόμενους εξεταστές ως ισχύον.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί τη συνέχι−
ση της εξέτασής του με άλλο όχημα της ίδιας Σχολής 
Οδηγών, τότε στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. τίθεται η σφραγίδα 
της σχολής που κατέχει το νέο όχημα, η υπογραφή 
του εκπαιδευτή και ο αριθμός κυκλοφορίας του νέου 
οχήματος.

7. Υποψήφιος ο οποίος μέσα σε τρία (3) χρόνια από 
την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέ−
τασης (Δ.Ε.Ε.), δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές 
διαδικασίες εξέτασης, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου 
αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να 
υποστεί εκ νέου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και 
εξέταση. Το χρονικό περιθώριο των τριών (3) ετών δεν 
μπορεί να επεκταθεί πέραν της τριετίας για οποιοδή−
ποτε λόγο, ακόμα και για λόγους ανωτέρας βίας (όπως 
αναβολή προγραμματισμένων εξετάσεων λόγω απερ−
γιών, σεισμού, παγετού, καύσωνα, πλημμύρας). Άδεια 
οδήγησης εκδίδεται μόνο όταν η εξέταση προσόντων 
και συμπεριφοράς γίνεται εμπρόθεσμα δηλαδή μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την λήξη της ισχύος 
του Δ.Ε.Ε..

8. Ο υποψήφιος οδηγός μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να 
εξετασθεί σε εκπαιδευτικό όχημα χωρίς ποδόπληκτρο 
ή χειρομοχλό συμπλέκτη. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά 
την έκδοση του Δ.Ε.Ε, αναγράφεται στη θέση «ΠΑΡΑΤΗ−
ΡΗΣΕΙΣ» του Τμήματος Ι η ένδειξη «Εξέταση με όχημα 
χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη» ή ο «Κω−
δικός 78». Στην περίπτωση κατά την οποία Δ.Ε.Ε. δεν 
φέρει τέτοια ένδειξη στον χώρο των παρατηρήσεων 
και η εξέταση πραγματοποιείται με όχημα χωρίς ποδό−
πληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη ο πρώτος εξεταστής 
αναγράφει στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου την προαναφερό−
μενη παρατήρηση.

Όσοι κατέχουν άδεια οδήγησης οχήματος με τους 
παραπάνω περιορισμούς «Κωδικός 78» και θέλουν να την 
μετατρέψουν σε άδεια οδήγησης οχήματος χωρίς τους 
περιορισμούς αυτούς (άρση περιορισμού), υποχρεού−
νται, εκτός από την πρακτική εκπαίδευση που ορίζεται 
στο Άρθρο 13 (Πρακτική Εκπαίδευση) της παρούσας, 
να υποστούν δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 
σε εκπαιδευτικό όχημα με ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό 
συμπλέκτη, της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

9. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υπο−
ψηφίου οδηγού, όπως και η πρακτική εκπαίδευσή του, 
πρέπει να γίνεται σε αστικούς δρόμους οι οποίοι πρέπει 
να παρουσιάζουν τις διάφορες δυσκολίες που ενδέχε−
ται να συναντήσει ο οδηγός και αν είναι δυνατόν, σε 
δρόμους που βρίσκονται έξω από τις πόλεις, σε δρό−
μους ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητόδρομους. 
Είναι επίσης υποχρεωτική η πρακτική εκπαίδευση και 
επιθυμητή η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 
υπό διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας κυκλοφορίας 
και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

10. Οι ειδικές δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφο−
ράς πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στις Πίστες Εκ−
παίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών, εφόσον 
υφίστανται τέτοιες πίστες σε όλες τις Περιφερειακές 

Ενότητες της Επικράτειας. Όταν δημιουργηθούν και 
τεθούν σε λειτουργία οι πίστες, θα πραγματοποιού−
νται οι ειδικές δοκιμασίες από τον υποψήφιο μόνο του 
στο όχημα (χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και 
της εξεταστικής επιτροπής) αφού πρώτα θα έχει πραγ−
ματοποιηθεί με επιτυχία η δοκιμασία προσόντων και 
συμπεριφοράς στο δρόμο σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται 
η χρήση και ηλεκτρονικών συστημάτων για την αυτό−
ματη καταγραφή των αποτελεσμάτων της πρακτικής 
εξέτασης του υποψηφίου. Όπου υφίστανται πίστες και 
έως τη δημιουργία των υπολοίπων σε όλη την Επικρά−
τεια, αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εκπαίδευσης. 

11. Οι ξενόγλωσσοι υποψήφιοι οδηγοί, ανεξαρτήτως 
σε ποια γλώσσα εξετάστηκαν θεωρητικά, θα πρέπει να 
αντιλαμβάνονται τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις των 
εξεταστών στην ελληνική γλώσσα, κατά την διάρκεια 
της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (όπως, 
κατανόηση παραγγελμάτων). Ο εξεταστής μπορεί να δι−
ακόψει την εξέταση και σημειώνει στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. 
και στο πρακτικό εξέτασης «Απόρριψη λόγω αδυναμίας 
εξέτασης του υποψηφίου στην ελληνική γλώσσα».

12. Δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς δύνανται 
να μην πραγματοποιούνται για συγκεκριμένα διαστήμα−
τα του έτους, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου 
Περιφερειάρχη (όπως περίοδοι θέρους, εορτών, δυσμε−
νών καιρικών συνθηκών).

Άρθρο 8
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς

ατόμων με αναπηρία

Πέραν των προβλεπομένων στο Άρθρο 7 (Δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών) της 
παρούσας για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφο−
ράς ατόμων με αναπηρία εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψη−
φίων οδηγών με αναπηρία, ή επανεξέταση ήδη κατόχων 
άδειας οδήγησης, για την οποία απαιτείται διασκευή του 
οχήματος, γίνεται από δύο (2) υπαλλήλους εξεταστές, 
της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή 
Κ.Τ.Ε.Ο., εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον, πρέπει να εί−
ναι τεχνικός του κλάδου ΠΕ ή του κλάδου ΤΕ. Η δοκιμασία 
μπορεί να γίνει και με εκπαιδευτικό όχημα που φέρει την 
απαιτούμενη συγκεκριμένη διασκευή ή με διασκευασμένο 
όχημα του υποψηφίου (όχι διθέσιο), θεωρούμενο για τη 
συγκεκριμένη δοκιμασία ως εκπαιδευτικό το οποίο φέρει 
τη διακριτική πινακίδα της σχολής οδηγών και δεύτερα 
ποδόπληκτρα (φρένο, συμπλέκτη και προαιρετικά επιτα−
χυντήρα) στη θέση του συνοδηγού. Κατά τη δοκιμασία 
παρίσταται, υποχρεωτικά, εκπαιδευτής.

 Στο πρακτικό της Δ.Ι.Ε. ή του Κέντρου Ηνίοχος/Ε.Ι.Α.Α. 
αναγράφεται αν ο υποψήφιος κρίνεται ικανός (σύμφωνα 
με τις ισχύουσες για τα ιατρικά δεδομένα διατάξεις) 
να οδηγεί διασκευασμένο όχημα. Επίσης αναγράφεται, 
ποια πρέπει να είναι η διασκευή του οχήματος. Οι εξετα−
στές πρέπει να διαπιστώσουν από το προαναφερόμενο 
πιστοποιητικό αν το χρησιμοποιούμενο όχημα φέρει τις 
αναφερόμενες διασκευές.

2. Εφόσον ο υποψήφιος κρίνεται ικανός για την οδή−
γηση του οχήματος με τις διασκευές, αναγράφεται από 
τους εξεταστές στο Δ.Ε.Ε., η παρατήρηση «Εξετάστηκε 
σε όχημα με τις εξής διασκευές:........».
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Αν η δοκιμασία γίνεται, με επιθυμία του υποψηφίου, 
σε όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέ−
κτη, θα αναγράφεται και η παρατήρηση «Εξετάστηκε σε 
όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη» ή 
ο «Κωδικός 78», κατά περίπτωση.

3. Στην άδεια οδήγησης, καταχωρίζονται οι κοινοτικοί 
κωδικοί αριθμοί των διασκευών ή εθνικοί κωδικοί, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο Παράρ−
τημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως ισχύει.

Άρθρο 9
Δελτίο εκπαίδευσης εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)

με ενσωματωμένο μνημόνιο

1. Για τη θεωρητική εξέταση και τη δοκιμασία προ−
σόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού χρησι−
μοποιείται το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) 
με ενσωματωμένο μνημόνιο δοκιμασιών προσόντων 
και συμπεριφοράς. Το Δ.Ε.Ε. είναι έντυπο που πρέπει 
να φέρει μαζί του ο ενδιαφερόμενος κάθε φορά που 
πραγματοποιεί θεωρητική ή πρακτική εκπαίδευση και 
εξέταση, είναι δύο (2) τύπων:

• Το Υπόδειγμα 1 για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α.
• Το Υπόδειγμα 2 για τις κατηγορίες Β, ΒΕ, C1, C1E, 

C, CE, D1, D1E, D, DE.
Το κάθε υπόδειγμα περιέχει τρία (3) Τμήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). 
Στο Τμήμα Ι περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

του ενδιαφερομένου. 
Το Τμήμα ΙΙ συμπληρώνεται σε κάθε θεωρητική εξέτα−

ση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
Το Τμήμα ΙΙΙ, περιλαμβάνει μνημόνιο όλων των δοκι−

μασιών προσόντων και συμπεριφοράς.
Το Δ.Ε.Ε. έχει διαστάσεις 210 Χ 297 χιλιοστών (Α4), με 

απόκλιση +/− πέντε τοις χιλίοις (+ 5 ‰) και χρώμα λευκό 
(όχι γυαλιστερό), πρέπει δε το πάχος του χαρτιού να 
είναι τέτοιο, ώστε να μην είναι εύκολο το τσάκισμά του, 
για να βοηθούνται οι εξεταστές στη συμπλήρωσή του 
κατά την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και 
βάρους χαρτιού τουλάχιστον 200 g/m2). 

2. Η συμπλήρωση του Δ.Ε.Ε. γίνεται ως εξής:
Τμήμα Ι: 
Συμπληρώνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών 

και Επικοινωνιών, με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. 
Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ξένος υπήκοος, τα στοιχεία 
του αναγράφονται όπως ακριβώς περιέχονται στο δι−
αβατήριό του, ή στην άδεια διαμονής ή παραμονής ή 
στο ισοδύναμο με αυτά έγγραφο. Σε ομογενή τα στοι−
χεία λαμβάνονται από το Ειδικό δελτίο Ταυτότητας 
ομογενούς με πρώτη καταγραφή αυτή στην ελληνική 
γλώσσα. Στο Δ.Ε.Ε. εκτυπώνεται το επώνυμο και το 
όνομα και με λατινικούς χαρακτήρες. Η μεταγραφή σε 
λατινικούς χαρακτήρες γίνεται αυτόματα. Αν κάποια 
στοιχεία είναι γραμμένα διαφορετικά μπορεί να διορ−
θωθούν σύμφωνα με την λατινική γραφή που υπάρχει 
στο δελτίο ομογενούς.

Η φωτογραφία τύπου διαβατηρίου στηρίζεται με «πρι−
τσίνια» και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της υπηρεσίας.

Τμήμα ΙΙ: 
Στην πρώτη στήλη του Τμήματος ΙΙ που αφορά στην 

θεωρητική εξέταση, συμπληρώνεται η ημερομηνία, η 
ώρα και η αίθουσα της εξέτασης, καθώς και το είδος 
της θεωρητικής εξέτασης, δηλαδή «Ερωτ.1» που σημαίνει 
«Ερωτηματολόγιο 1» ή «Ερωτ. 2» που σημαίνει «Ερωτη−
ματολόγιο 2» ή «Ερωτ. 4» που σημαίνει «Ερωτηματολό−

γιο 4» ή «Ερωτ. 5» που σημαίνει «Ερωτηματολόγιο 5». 
Η στήλη αυτή συμπληρώνεται από την υπηρεσία που 
προγραμματίζει τη συγκεκριμένη εξέταση και ο αρμό−
διος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής υπογράφει στην 
δεύτερη κατακόρυφη στήλη συμπληρώνοντας κάτω από 
την υπογραφή του ολογράφως το ονοματεπώνυμό του 
ή με σφραγίδα, καθώς και τον αριθμό απόδειξης της 
Ε.Τ.Ε. του ποσού των δέκα (10) ευρώ για την εξέταση και 
την ημερομηνία έκδοσής της. Η Υπηρεσία προγραμμα−
τισμού οφείλει να φυλάσσει το σύνολο των αποδείξεων 
όλων των υποψηφίων σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, 
ένα για τη θεωρητική εξέταση και ένα για την εξέταση 
προσόντων και συμπεριφοράς, ταξινομημένες κατά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

Στην τρίτη κατακόρυφη στήλη αναγράφεται το απο−
τέλεσμα της θεωρητικής εξέτασης με την ένδειξη «ΕΠΕ−
ΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ», ενώ στην τέταρτη κατακόρυφη 
στήλη, τίθενται τα ονοματεπώνυμα και οι υπογραφές 
των εξεταστών της αίθουσας. 

Με την ίδια διαδικασία συμπληρώνονται οι τέσσε−
ρις πρώτες στήλες του Τμήματος ΙΙ που αφορά στην 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Στην πρώτη 
κατακόρυφη στήλη τίθεται η ημερομηνία, η επιτροπή, 
και η ώρα προσέλευσης κατά την οποία γίνεται η δο−
κιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Όμοια, στη δεύτερη κατακόρυφη στήλη, τίθεται η 
υπογραφή του υπαλλήλου και το ονοματεπώνυμό του 
ή με σφραγίδα.

Στην τρίτη κατακόρυφη στήλη αναγράφεται το απο−
τέλεσμα της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 
με την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ».

Στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη του τίθενται οι 
υπογραφές των εξεταστών και ολογράφως τα ονομα−
τεπώνυμά τους. Η υπογραφή του δεύτερου εξεταστή 
στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη πιστοποιεί ότι έγινε 
έλεγχος της νομιμότητας του εκπαιδευτή και του εκ−
παιδευτικού οχήματος, καθώς και της ταυτοπροσωπίας 
υποψηφίου.

Στην πέμπτη κατακόρυφη στήλη που συμπληρώνεται 
μόνο στην δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, 
στην οποία τίθεται η σφραγίδα της σχολής οδηγών 
στην οποία ανήκει το όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας 
του οχήματος, το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του 
παριστάμενου εκπαιδευτή και ο αριθμός αδείας του.

Τμήμα ΙΙΙ:
Στην πρώτη οριζόντια γραμμή συμπληρώνεται από το 

δεύτερο εξεταστή η ημερομηνία της δοκιμασίας προ−
σόντων και συμπεριφοράς.

Στη οριζόντια γραμμή με την ένδειξη «ώρα έναρξης» 
συμπληρώνεται από το δεύτερο εξεταστή, η ώρα έναρ−
ξης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή 
της πορείας ειδικά για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α.

Δίπλα σε κάθε δοκιμασία της ΟΜΑΔΑΣ Α, που πραγ−
ματοποιείται επιτυχώς τίθεται το σήμα « ». Αν κάποια 
από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής δεν είναι επιτυ−
χής, διακόπτεται η εξέταση και ο υποψήφιος απορρί−
πτεται. Δίπλα από την δοκιμασία που απέτυχε τίθεται 
η ένδειξη «ΑΠ».

Αν ο υποψήφιος υποπέσει σε οποιαδήποτε σφάλμα 
της ΟΜΑΔΑΣ Β, τότε ο υποψήφιος απορρίπτεται. Δίπλα 
στο σφάλμα αυτό γράφεται η ένδειξη «ΑΠ».

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν
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Σε κάθε σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Γ, σημειώνεται δίπλα 
το γράμμα «Σ» (Σφάλμα). Αν ο υποψήφιος υποπέσει σε 
περισσότερα από τέσσερα, διαφορετικά κάθε φορά, 
σφάλματα «Σ», διακόπτεται η εξέταση και ο υποψήφιος 
απορρίπτεται. Επίσης απορρίπτεται αν ο υποψήφιος 
υποπέσει δύο φορές στο ίδιο σφάλμα «ΣΣ».

Στην οριζόντια γραμμή του μνημονίου με την ένδει−
ξη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», ο δεύτερος εξεταστής 
αναγράφει την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ» αν ο 
υποψήφιος επέτυχε ή απορρίφθηκε, αντίστοιχα. Ο ίδιος 
εξεταστής συμπληρώνει στην επόμενη γραμμή την ώρα 
λήξης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Ο κάθε εξεταστής υπογράφει στην αντίστοιχη θέση 
του Τμήματος ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε. και θέτει το ονοματεπώνυμό 
του ολογράφως.

3. Αντικατάσταση του Δ.Ε.Ε, γίνεται όταν συμπληρω−
θούν όλες οι διαθέσιμες στήλες ή γραμμές του. Στην 
περίπτωση αυτή, μαζί με το νέο Δ.Ε.Ε επισυνάπτεται και 
το παλαιό. Η εξέταση δεν πραγματοποιείται αν παρου−
σιαστεί υποψήφιος μόνο με το νέο Δ.Ε.Ε. Οι εξεταστές 
αναγράφουν «Η εξέταση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω 
έλλειψης του παλαιού Δ.Ε.Ε.». Ο νέος προγραμματισμός 
του γίνεται μετά από τριάντα (30) ημέρες.

4. Αντικατάσταση του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την εκά−
στοτε ισχύουσα διαδικασία, γίνεται και στην περίπτω−
ση που ο υποψήφιος, για οποιοδήποτε λόγο και μετά 
από αίτησή του, ζητάει αλλαγή της αρχικά αιτούμενης 
κατηγορίας άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία από 
αυτή για την οποία έχει εκδοθεί το αρχικό Δ.Ε.Ε, εφό−
σον πληρούνται οι ίδιες ιατρικές προϋποθέσεις. Στην 
περίπτωση αυτή το νέο Δ.Ε.Ε είναι ταυτάριθμο με το 
παλαιό, το οποίο ακυρώνεται και επισυνάπτεται στο 
νέο. Η ημερομηνία ισχύος της τριετίας του νέου Δ.Ε.Ε 
είναι αυτή του παλαιού.

5. Σε περίπτωση απώλειας του Δ.Ε.Ε χορηγείται νέο 
ταυτάριθμο, έπειτα από υποβολή Αίτησης − Υπεύθυνης 
δήλωσης περί της απώλειας. Στην περίπτωση αυτή, η 
θεωρητική εξέταση ή η δοκιμασία προσόντων και συ−
μπεριφοράς του υποψηφίου, δεν μπορεί να προγραμ−
ματισθεί αν δεν περάσουν τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες από την ημέρα υποβολής της Αίτησης − Υπεύ−
θυνης δήλωσης. Για τον λόγο αυτό επάνω στο Δ.Ε.Ε. 
αναγράφεται «Αντίγραφο λόγω απώλειας. Προγραμμα−
τισμός εξέτασης μετά από τριάντα (30) ημέρες».

6. Το Δ.Ε.Ε. παύει να ισχύει όταν συμπληρωθεί ο χρό−
νος της τριετίας από την ημερομηνία έκδοσής του (η 
οποία πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία κατάθε−
σης αίτησης και δικαιολογητικών), χωρίς εν τω μεταξύ ο 
ενδιαφερόμενος να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλες 
τις απαιτούμενες εξετάσεις. Αν η ημερομηνία λήξης του 
Δ.Ε.Ε. συμπίπτει με αργία η τελευταία ημέρα χρήσης του 
είναι η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη της αργίας. Όταν 
το Δ.Ε.Ε. λήξει, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει 
εκ νέου όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την 
έκδοση νέου Δ.Ε.Ε.

7. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη έκδοση Δ.Ε.Ε. για την 
απόκτηση αδειών οδήγησης που διέπονται από τις 
ίδιες ελάχιστες ιατρικές προϋποθέσεις, με τη χρήση 
των ίδιων πιστοποιητικών υγείας (όπως για κατηγορία 
Α1 και Β) συσχετισμένα μεταξύ τους στο μηχανογρα−
φικό σύστημα.

8. Επιτρέπεται η έκδοση Δ.Ε.Ε., χωρίς την κατάθεση 
νέων ιατρικών πιστοποιητικών υγείας, εφόσον ο ενδι−
αφερόμενος κατέχει ήδη ισχύον Δ.Ε.Ε. για κατηγορία 
άδειας οδήγησης η οποία διέπεται από τις ίδιες ελάχι−
στες ιατρικές προϋποθέσεις, με την αντίστοιχη κατη−
γορία άδειας οδήγησης που αιτείται. Στην περίπτωση 
αυτή, στο φάκελο του ενδιαφερόμενου θα συμπεριλαμ−
βάνεται αντίγραφο του ισχύοντος Δ.Ε.Ε. Η λήξη του νε−
ότερου Δ.Ε.Ε. (τριετία) καθορίζεται από την ημερομηνία 
έκδοσης του παλαιότερου.

Άρθρο 10
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς

για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α

1. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς περι−
λαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και 
ικανοτήτων, που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε. 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1). Οι δοκιμασίες αυτές περιγράφονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

2. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του 
υποψηφίου αρχίζει από την ΟΜΑΔΑ Α «Προετοιμασία 
οχήματος, ειδικές δοκιμασίες» και συνεχίζεται με τις 
ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ «Πορεία». Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ 
Α εκτελούνται μόνο μία φορά.

3. Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται 
και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα (πίστες), εφόσον 
υπάρχει κατάλληλος χώρος και διατίθεται για το σκοπό 
αυτό. Οι παραπάνω δοκιμασίες δύνανται να διενεργού−
νται και με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτό−
ματης εξαγωγής και καταγραφής του αποτελέσματος 
της εξέτασης.

4. Η διαδικασία εξέτασης διακόπτεται και ο υποψήφιος 
απορρίπτεται αν:

• αποτύχει έστω και σε μία (1) ειδική δοκιμασία της 
ΟΜΑΔΑΣ Α ή

• υποπέσει έστω και σε ένα (1) σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ 
Β ή

• υποπέσει σε πέντε (5) σφάλματα (Σ) της ΟΜΑΔΑΣ 
Γ (διαφορετικά κάθε φορά) ή

• υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο σφάλμα «ΣΣ» της 
ΟΜΑΔΑΣ Γ.

5. Η διάρκεια εξέτασης της δοκιμασίας «Πορεία», εφό−
σον αυτή δεν διακοπεί λόγω απόρριψης του υποψηφίου, 
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 25 λεπτών της 
ώρας. Η σημειούμενη στο Δ.Ε.Ε. ώρα έναρξης αφορά 
στην εξέταση των ομάδων Β και Γ (επιτυχόντες ομάδας 
Α). Για τους απορριπτόμενους στην ομάδα Α δεν τίθεται 
ώρα έναρξης και λήξης της εξέτασης.

6. Η καθοδήγηση του υποψηφίου οδηγού στη δο−
κιμασία «Πορεία» (ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ) γίνεται από τον 
εξεταστή με ασύρματη επικοινωνία. Η εκπαιδευτική 
μοτοσικλέτα της σχολής οδηγών, με την οποία γίνεται 
η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του υποψη−
φίου, ακολουθείται από εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας 
Β στο οποίο επιβαίνει, εκτός από τον εκπαιδευτή ο 
οποίος οδηγεί το όχημα αυτό και η εξεταστική επιτρο−
πή. Επιτρέπεται η χρήση οχήματος κατηγορίας Β για το 
οποίο όμως διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη 
κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού 
Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, 
Τέλη κυκλοφορίας). Τα οχήματα αυτά φέρουν στο πίσω 
μέρος τους και σε εμφανές σημείο τους μία (1) πινακίδα 
με το διεθνές διακριτικό σήμα «L» ερυθρού χρώματος 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν
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και τη με φράση «Προσοχή – Προπορεύεται Εκπαιδευ−
τική Μοτοσικλέτα». Η σχολή οδηγών υποχρεούται να 
διαθέτει σύστημα ραδιοεπικοινωνίας ή οποιοδήποτε 
άλλο εγκεκριμένο σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή 
κινητό τηλέφωνο, προκειμένου, μέσω του συστήματος 
αυτού να επικοινωνούν ο εξεταζόμενος και ο πρώτος 
εξεταστής για να δίνονται οι οδηγίες. Το σύστημα ασύρ−
ματης επικοινωνίας μεταξύ του υποψηφίου οδηγού και 
εξεταστή πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο υποψήφιος να 
μην αποσπά το χέρι του από το τιμόνι, προκειμένου να 
κάνει οποιοδήποτε χειρισμό για να μιλήσει ή να ακούσει 
τον εξεταστή.

Ο υποψήφιος οδηγός οφείλει να διαθέτει εγκεκριμένο 
κράνος ασφαλείας κλειστού τύπου (full face) και για τις 
κατηγορίες Α1, Α2 και Α επενδύτη (μπουφάν) μοτοσι−
κλέτας εγκεκριμένου τύπου, το οποίο να φέρει εσωτε−
ρικά προστατευτικά στους ώμους, αγκώνες, βραχίονες 
και χέρια, παντελόνι με προστατευτικά σε γοφούς και 
γόνατα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1621.1., γάντια τα 
οποία να εξασφαλίζουν προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες (όπως κρύο, βροχή), προστασία από την τριβή 
και τέλος καλή αίσθηση των χειριστηρίων κατά την 
οδήγηση. Επίσης ο υποψήφιος οδηγός των κατηγοριών 
αυτών πρέπει να φορά κατά τη δοκιμασία προσόντων 
και συμπεριφοράς μπότες με αντιολισθητικό πέλμα, οι 
οποίες να προστατεύουν τουλάχιστον το πόδι έως το 
ύψος των αστραγάλων.

Οι σχολές οδηγών υποχρεούνται να παρέχουν στους 
υποψηφίους οδηγούς, αντανακλαστικό γιλέκο χρώματος 
κίτρινου φθορίζοντος που θα φέρει στη πλάτη του την 
ένδειξη «L − ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ».

Ο προαναφερόμενος εξοπλισμός (κράνος, γιλέκο, 
μπουφάν, παντελόνι, γάντια) πρέπει να είναι κατάλληλος 
για το σωματότυπο του υποψηφίου οδηγού και εγκεκρι−
μένου τύπου και ο οδηγός πρέπει να τα προσαρμόζει 
στο σώμα του, πριν ξεκινήσει η δοκιμασία προσόντων 
και συμπεριφοράς. 

Σε περίπτωση που υποψήφιος δε φέρει τον προανα−
φερόμενο εξοπλισμό, δεν πραγματοποιείται η δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς, σημειώνεται σχετική πα−
ρατήρηση στο Δ.Ε.Ε., θεωρείται μη προσελθών και προ−
γραμματίζεται για εξέταση μετά από εξήντα (60) ημέρες.

Η διαδικασία της δοκιμασίας καθορίζεται ως εξής:
Ο πρώτος εξεταστής κάθεται δίπλα στον εκπαιδευτή, 

ο οποίος οδηγεί το εκπαιδευτικό όχημα, ώστε να έχει 
πλήρη οπτική επαφή με την εκπαιδευτική μοτοσικλέτα.

Ο πρώτος εξεταστής που δίνει τις εντολές εκτέλεσης 
των δοκιμασιών υποχρεούται να είναι σαφής, σύντομος 
και να μιλάει καθαρά. Μόλις δοθεί συγκεκριμένη εντολή 
όπως «στρίψε δεξιά όπου επιτρέπεται» ο υποψήφιος 
υποχρεούται να την εκτελέσει άμεσα. Αν ο υποψήφιος 
δεν ακούσει καλά την εντολή απαντά: «Δεν άκουσα. 
Επανέλαβε». Αμέσως ο πρώτος εξεταστής επαναλαμ−
βάνει την εντολή. Έτσι συνεχίζει η εξέταση δίνοντας 
την επόμενη εντολή δοκιμασίας. Αν μεταξύ των εξε−
ταστών και του υποψηφίου διακοπεί η οπτική επαφή, 
τότε ο πρώτος εξεταστής διακόπτει την πορεία μέχρι 
να αποκατασταθεί η οπτική επαφή με τον υποψήφιο.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, τότε ο πρώτος εξεταστής 
ανακοινώνει στον υποψήφιο το αποτέλεσμα της εξέτασης.

7. Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κωφά−
λαλοι, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς στην 
πορεία πραγματοποιείται ως εξής:

Προεπιλέγεται, από τον πρώτο εξεταστή, μια συγκεκριμέ−
νη διαδρομή, ενημερώνεται ο υποψήφιος για τη διαδρομή 
που πρέπει να ακολουθήσει και στη συνέχεια ο υποψήφιος 
ξεκινάει οδηγώντας μέχρι το τέρμα της διαδρομής αυτής.

Πίσω του ακολουθεί το εκπαιδευτικό όχημα με την 
επιτροπή.

Στο τέλος της διαδρομής και εφόσον ο υποψήφιος 
απορριφθεί, ο πρώτος εξεταστής τον ενημερώνει για 
τα σφάλματα, βάσει των οποίων απορρίφθηκε.

8. Κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επι−
λέγει την τοποθεσία συνάντησης των υποψηφίων με τα 
μέλη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτρο−
πών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Στην 
αφετηρία της συγκεκριμένης περιοχής, θα πραγματο−
ποιούνται οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α, για όλους τους 
υποψηφίους και για όσους υποψηφίους επιτύχουν, συνε−
χίζεται η εξέτασή τους στην πορεία (ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ).

Άρθρο 11
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς

στις κατηγορίες B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς περι−
λαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και 
ικανοτήτων του υποψηφίου οδηγού, που αναφέρονται 
στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Οι δοκιμασίες 
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας.

2. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του 
υποψηφίου αρχίζει από την ΟΜΑΔΑ Α «Προετοιμασία 
οχήματος» και συνεχίζεται με τις «Ειδικές δοκιμασίες» 
της «ΟΜΑΔΑΣ Α» που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 
με τη διαδικασία της «Πορείας» ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ. Οι 
δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α εκτελούνται μόνο μία φορά.

3. Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και 
μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα (πίστες), εφόσον υπάρχει 
κατάλληλος χώρος και διατίθεται για το σκοπό αυτό. Οι 
παραπάνω δοκιμασίες δύνανται να διενεργούνται και με 
τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης εξαγωγής 
και καταγραφής του αποτελέσματος της εξέτασης.

Στην περίπτωση αυτή η δοκιμασία προσόντων και 
συμπεριφοράς του υποψηφίου οδηγού πραγματοποι−
είται πρώτα στις ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ (πορεία) παρου−
σία του εκπαιδευτή και της εξεταστικής επιτροπής και 
στη συνέχεια στην ΟΜΑΔΑ Α, χωρίς την παρουσία του 
εκπαιδευτή και της εξεταστικής επιτροπής μέσα στο 
εκπαιδευτικό όχημα. 

4. Η διαδικασία εξέτασης διακόπτεται και ο υποψήφιος 
απορρίπτεται εάν:

• αποτύχει έστω και σε μία (1) ειδική δοκιμασία της 
ΟΜΑΔΑΣ Α ή

• υποπέσει έστω και σε ένα (1) σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ 
Β ή

• υποπέσει σε πέντε (5) σφάλματα (Σ) της ΟΜΑΔΑΣ 
Γ (διαφορετικά κάθε φορά) ή

• υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο σφάλμα «ΣΣ» της 
ΟΜΑΔΑΣ Γ.

5. Η διάρκεια εξέτασης, εφόσον αυτή δε διακοπεί λόγω 
απόρριψης του υποψηφίου, δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερη:

α) των εικοσιπέντε (25) λεπτών της ώρας για τις ΟΜΑ−
ΔΕΣ Β και Γ, καθώς και των πέντε (5) λεπτών της ώρας 
για την ΟΜΑΔΑ Α, για τις κατηγορίες Β και ΒΕ καθώς 
και για την κατηγορία Β με «Κωδικό 96».

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν
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β) των σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας για τις 
ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ, καθώς και των δεκαπέντε (15) λε−
πτών της ώρας για την ΟΜΑΔΑ Α, για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες.

6. Η καθοδήγηση του υποψηφίου οδηγού στη δοκιμα−
σία προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται από τον πρώ−
το εξεταστή ο οποίος δίνει τις εντολές εκτέλεσης των 
δοκιμασιών και υποχρεούται να είναι σαφής, σύντομος 
και να μιλάει καθαρά. Μόλις δοθεί συγκεκριμένη εντολή 
όπως «στρίψε δεξιά όπου επιτρέπεται» ο υποψήφιος 
υποχρεούται να την εκτελέσει άμεσα. Αν ο υποψήφιος 
δεν ακούσει καλά την εντολή απαντά: «Δεν κατάλαβα. 
Παρακαλώ επαναλάβετε». Αμέσως ο πρώτος εξεταστής 
επαναλαμβάνει την εντολή. Έτσι συνεχίζει η εξέταση 
δίνοντας την επόμενη εντολή δοκιμασίας.

Καθόλη τη διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και 
συμπεριφοράς ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να 
φορά τη ζώνη ασφαλείας.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, τότε ο πρώτος εξετα−
στής ανακοινώνει στον υποψήφιο το αποτέλεσμα της 
εξέτασης.

7. Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κωφά−
λαλοι, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς στην 
πορεία πραγματοποιείται ως εξής:

Προεπιλέγεται, από τον πρώτο εξεταστή, μια συγκε−
κριμένη διαδρομή, ενημερώνεται ο υποψήφιος για τη 
διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει και στη συνέχεια 
ο υποψήφιος ξεκινάει οδηγώντας μέχρι το τέρμα της 
διαδρομής αυτής.

Στο τέλος της διαδρομής και εφόσον ο υποψήφιος 
απορριφθεί, ο πρώτος εξεταστής τον ενημερώνει για 
τα σφάλματα, βάσει των οποίων απορρίφθηκε.

8. Κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επι−
λέγει την τοποθεσία συνάντησης των υποψηφίων με τα 
μέλη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτρο−
πών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, καθώς 
και μία εναλλακτική τοποθεσία. Οι αναμένοντες την 
εξέταση υποψήφιοι και οι εκπαιδευτές τους δεν πρέπει 
να μετακινούνται και να αναμένουν σε άλλο σημείο 
διαφορετικό του ορισθέντος.

9. Για τις κατηγορίες BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 
καθώς για την Β96, πρέπει ο υποψήφιος, εκτός από τις 
δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω, να εξετάζε−
ται και σε επί πλέον δοκιμασίες όπως αυτές περιγράφο−
νται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας και αναφέρονται 
στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις εξεταστών δοκιμασίας προσόντων

και συμπεριφοράς

1. Ο δεύτερος εξεταστής, πριν αρχίσει η δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς υποχρεούται:

α) Να ελέγξει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, 
μέσω της ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου ή άδειας 
οδήγησης ή βιβλιαρίου υγείας ή αν ο υποψήφιος είναι 
αλλοδαπός από οποιοδήποτε ισχύον έγγραφο με το 
οποίο πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία του.

β) Να ελέγξει αν ο παριστάμενος εκπαιδευτής έχει 
ισχύουσα άδεια οδήγησης, άδεια εκπαιδευτή ή αναγ−
γελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή 
ή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαι−
δευτή.

γ) Να ελέγξει την αναγραφή στο Δ.Ε.Ε., του ονοματε−
πώνυμου του παριστάμενου εκπαιδευτή και την ύπαρ−
ξη της υπογραφής του, του αριθμού κυκλοφορίας του 
οχήματος και της σφραγίδας της σχολής οδηγών στην 
οποία ανήκει το όχημα.

δ) Να ελέγξει το δελτίο καταλληλότητας του εκπαι−
δευτικού οχήματος, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ 
(Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ή Δελτίο Καταλληλότητας για 
τις μοτοσικλέτες μέχρις ότου εφαρμοστεί ο Τεχνικός 
έλεγχος των δικύκλων).

ε) Να ελέγξει το ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο για 
την ύπαρξη ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 
από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος.

στ) Να ελέγξει τις υπεύθυνες δηλώσεις εκπαιδευτή 
και υποψηφίου αντίστοιχα.

ζ) Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω υπογράφει στην 
εμπρόσθια πλευρά του Δ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην 
τέταρτη κατακόρυφη στήλη του Τμήματος ΙΙ του Δ.Ε.Ε. 
θέτοντας και το ονοματεπώνυμό του ολογράφως ή με 
σφραγίδα και αρχίζει η εξέταση.

2. Ο δεύτερος εξεταστής, μόλις ξεκινήσει η δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς υποχρεούται:

α) Να συνεργάζεται με τον πρώτο εξεταστή, ο οποίος 
πραγματοποιεί την δοκιμασία προσόντων και συμπε−
ριφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα 
απόφαση.

β) Να συμπληρώσει την ημερομηνία και την ώρα έναρ−
ξης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, στις 
αντίστοιχες στήλες του μνημονίου.

γ) Να συμπληρώνει άμεσα στο Δ.Ε.Ε. τα σφάλματα 
του υποψηφίου που υποδεικνύει ο πρώτος εξεταστής με 
την ένδειξη «ΑΠ» ή «Σ» στην αντίστοιχη θέση και στήλη.

δ) Να συμπληρώσει στο τέλος της εξέτασης τη λέξη 
«ΕΠΕΤΥΧΕ» αν ο υποψήφιος επέτυχε ή τη λέξη «ΑΠΕΡ−
ΡΙΦΘΗ» αν απορρίφθηκε, στις δύο θέσεις του μνημονίου 
(στην εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά του) με την ένδειξη 
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ».

ε) Να συμπληρώσει την ώρα λήξης της εξέτασης στην 
σχετική οριζόντια γραμμή του μνημονίου.

στ) Να θέσει την υπογραφή του και το ονοματεπώνυμό 
του ολογράφως στο πίσω μέρος του Δ.Ε.Ε. στην οριζό−
ντια στήλη του μνημονίου με την ένδειξη «ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ», μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

ζ) Να συμπληρώσει με ευανάγνωστα γράμματα, μετά 
την εξέταση, το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στο 
Πρακτικό εξετάσεων υποψηφίων οδηγών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
3) στην αντίστοιχη θέση ως επιτυχόντα ή απορριφθέ−
ντα, ενώ συμπληρώνει τη φράση «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» σε 
περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου, ή «ΔΕΝ ΕΞΕ−
ΤΑΣΤΗΚΕ» σε όλη την έκταση των δύο στηλών κατά 
περίπτωση, καθώς και όλα τα αναφερόμενα σε αυτό 
στοιχεία. 

η) Να επιστρέψει το Δ.Ε.Ε. στον υποψήφιο μόνο στην 
περίπτωση που αυτός απορριφθεί. Εάν ο υποψήφιος επι−
τύχει, υποχρεούται να το παραδώσει ή να το αποστείλει 
μαζί με το πρακτικό εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, 
στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της 
άδειας οδήγησης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η παραπάνω 
διαδικασία γίνεται από τον πρώτο εξεταστή μόνο στην 
περίπτωση που είναι υπάλληλος της ανωτέρω Υπηρε−
σίας ενώ ο δεύτερος δεν είναι. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν
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θ) Να συμπληρώσει, όλα τα στοιχεία, στο πρακτικό 
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), μετά το 
τέλος των εξετάσεων, αριθμητικώς και ολογράφως τον 
αριθμό των επιτυχόντων, απορριφθέντων, μη προσελθό−
ντων και μη εξετασθέντων υποψηφίων και να υπογράψει 
στην αντίστοιχη θέση θέτοντας και το ονοματεπώνυμό 
του ολογράφως ή με σφραγίδα. Στη πίσω πλευρά του 
πρακτικού εξέτασης υποχρεούται επίσης να συμπληρώσει 
στην αντίστοιχη θέση τα στοιχεία του απορριφθέντος 
που ζήτησε δευτεροβάθμια εξέταση. Στο σημείο αυτό 
τίθενται οι υπογραφές των εξεταστών και του υποψηφίου 
που απορρίφθηκε. Η παρατήρηση «Επιθυμώ εξέταση από 
δευτεροβάθμια επιτροπή» αναγράφεται και στο Δ.Ε.Ε και 
υπογράφεται από τους εξεταστές και τον υποψήφιο.

3. Ο πρώτος εξεταστής, υποχρεούται:
α) Να συνεργάζεται με το δεύτερο εξεταστή.
β) Να δίνει τα παραγγέλματα και τις οδηγίες για την 

διεξαγωγή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
γ) Να ενημερώνει άμεσα τον υποψήφιο όταν αυτός 

υποπέσει σε σφάλμα.
δ) Να θέσει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, την 

υπογραφή του και το ονοματεπώνυμό του ολογράφως 
ή με σφραγίδα στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη του 
Τμήματος ΙΙ του Δ.Ε.Ε., καθώς και στην οριζόντια γραμμή 
του μνημονίου με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ».

ε) Να ενημερώσει τον υποψήφιο που απορρίφθηκε, 
στις ΟΜΑΔΕΣ Α ή Γ, για τη δυνατότητα επανεξέτασής 
του από δευτεροβάθμια επιτροπή. Σε καταφατική απά−
ντηση του υποψηφίου να τον πληροφορήσει ότι οφείλει 
εντός μίας εργάσιμης ημέρα να απευθυνθεί στην οικεία 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον προ−
γραμματισμό της επανεξέτασής του.

ζ) Να μην επιτρέπει και να απομακρύνει από το χώρο 
που διενεργούνται οι δοκιμασίες της Ομάδας Α, όταν 
αυτές πραγματοποιούνται μέσα σε ειδικά εξεταστικά 
πάρκα (πίστες), εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος και 
διατίθεται για το σκοπό αυτό, κάθε πρόσωπο που δεν 
συμμετέχει στη συγκεκριμένη εξέταση. Επίσης τόσο ο 
ίδιος όσο και ο δεύτερος εξεταστής να βρίσκονται σε 
απόσταση ασφαλείας από το κινούμενο εκπαιδευτικό 
όχημα και σε κάθε περίπτωση ποτέ σε θέση μπροστά 
από τη φορά κίνησής του.

4. Όταν εκπαιδευτικό όχημα των κατηγοριών C1, C1E, 
C και CE έχει θάλαμο οδήγησης τριών (3) θέσεων, εκτός 
από τον υποψήφιο και τον εκπαιδευτή επιβαίνει στο 
όχημα μόνο ο πρώτος εξεταστής κατά τη δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς. Επιτρέπεται να πραγμα−
τοποιεί τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ο 
δεύτερος εξεταστής εφόσον είναι άντρας και ο πρώτος 
εξεταστής που είναι γυναίκα το ζητήσει και συναινεί 
προς τούτο ο δεύτερος εξεταστής. Στην περίπτωση 
αυτή στη θέση του πρώτου εξεταστή υπογράφει αυτός 
που πραγματοποιεί την εξέταση αυτή.

5. Κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 
στη πρωτοβάθμια επιτροπή και σε περίπτωση διχο−
γνωμίας των δύο εξεταστών, υπερισχύει η άποψη του 
πρώτου εξεταστή, με την υποχρέωση του δεύτερου 
εξεταστή να καταγράψει την άποψή του στο Τμήμα 
ΙΙ του Δ.Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση, στο Δ.Ε.Ε. πρέπει να 
υπάρχουν οι υπογραφές και των δύο εξεταστών. Σε 
αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επα−
νεξέτασης από δευτεροβάθμια επιτροπή ανεξάρτητα 
από την ΟΜΑΔΑ στην οποία απερρίφθη.

6. Οι εξεταστές υποχρεούνται να βρίσκονται στο ση−
μείο συνάντησης την προκαθορισμένη, από την οικεία 
Υπηρεσία, ώρα έναρξης των εξετάσεων. Μετά την πα−
ρέλευση τριάντα (30) λεπτών της ώρας, ειδοποιούνται 
οι αναπληρωτές εξεταστές, οι οποίοι και διενεργούν την 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ανεξάρτητα 
εάν στο μεταξύ παρουσιασθούν οι αρχικά ορισθέντες 
εξεταστές. 

Οι εξεταστές υποχρεούνται να μην αποχωρήσουν 
από το σημείο συνάντησης των εξετάσεων πριν από 
την πάροδο τριάντα (30) λεπτών της ώρας από την 
προκαθορισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων στην 
περίπτωση που διαπιστώσουν απουσία υποψηφίου ή 
εκπαιδευτή. 

7. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή, οι παραπάνω υποχρε−
ώσεις ασκούνται ομοίως από τα δύο μέλη της επιτρο−
πής, θεωρουμένου ως πρώτου εξεταστή του ανώτερου 
σε κατηγορία και βαθμό και στην περίπτωση ισόβαθμων, 
του αρχαιότερου υπαλλήλου στο έργο των εξετάσεων. 
Σε περίπτωση διχογνωμίας των εξεταστών, ο υποψή−
φιος απορρίπτεται.

8. Όταν εξεταστής παραβαίνει αποδεδειγμένα τις 
υποχρεώσεις και δεν ασκεί τα καθήκοντά του εφαρμό−
ζοντας πλήρως τις διατάξεις της απόφασης αυτής, απο−
μακρύνεται υποχρεωτικά, από το έργο της δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς, την πρώτη φορά για έξι 
(6) μήνες, τη δεύτερη φορά για δώδεκα (12) μήνες και 
την τρίτη φορά οριστικά. 

Αρμοδιότητα για την εφαρμογή της παρούσας δι−
άταξης, έχει ο οικείος Περιφερειάρχης ύστερα από 
αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου της οι−
κείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για 
τους υπαλλήλους – εξεταστές που υπηρετούν στο 
ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ την αρμοδιότητα αυτή έχει ο Γενικός 
Γραμματέας Μεταφορών ύστερα από αιτιολογημένη 
πρόταση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ατ−
τικής.

Άρθρο 13
Αριθμός υποψηφίων

1. Ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών για κάθε πρω−
τοβάθμια επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπε−
ριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ, καθώς 
και της Β96, κυμαίνεται από έναν (1) έως έξι (6). Επιτρέ−
πεται ο ορισμός έως οκτώ (8) υποψηφίων οδηγών ανά 
επιτροπή, προκειμένου να μην γίνεται υπέρβαση του 
μέγιστου αριθμού αμειβόμενων συμμετοχών κατά μήνα 
των εξεταστών μιας Υπηρεσίας.

2. Ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών για κάθε πρω−
τοβάθμια επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπερι−
φοράς των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, 
κυμαίνεται από έναν (1) έως τρείς (3). Στην περίπτωση 
εξέτασης υποψήφιου που έχει αιτηθεί και χορήγηση 
αντίστοιχου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανό−
τητας (ΠΕΙ) τότε η επιτροπή συμπληρώνεται με έναν 
υποψήφιο των παραπάνω κατηγοριών.

3. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή, ο αριθμός των υπο−
ψηφίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρείς (3) 
για κάθε επιτροπή για τις κατηγορίες της παραγράφου 
1 του παρόντος και τους ενός (1) για τις κατηγορίες της 
παραγράφου 2 του παρόντος.
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4. Αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη για την δοκιμασία προ−
σόντων και συμπεριφοράς μεγάλου αριθμού υποψηφί−
ων οδηγών, τότε αυξάνεται ο αριθμός των επιτροπών, 
απαγορευμένης της υπέρβασης του ανώτατου αριθμού 
για κάθε επιτροπή, τηρουμένων και των διαλαμβανομέ−
νων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περί του 
ελαχίστου αριθμού.

5. Επιτρέπεται ο προγραμματισμός «μικτών» επιτρο−
πών, δηλαδή εξέτασης υποψηφίων σε διαφορετικές κα−
τηγορίες οχημάτων ταυτόχρονα από την ίδια επιτροπή, 
μόνο όταν συμπίπτει το σημείο συνάντησης των επιτρο−
πών και ο ελάχιστος χρόνος εξέτασης δεν υπερβαίνει 
τον ελάχιστο χρόνο των αμιγών επιτροπών.

6. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζεται 
για κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο 
ανώτατος ημερήσιος αριθμός επιτροπών για κάθε 
μήνα του έτους λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των 
εξεταστών και το συνολικό αριθμό επιτροπών του 
αντίστοιχου περσινού μήνα. Ο αναγκαίος αριθμός 
επιτροπών θα κατανέμεται ισόποσα στις ημέρες της 
εβδομάδας και σε περίπτωση αυξημένων αναγκών 
επιτρέπεται η υπέρβαση του αριθμού των επιτροπών 
μέχρι 20%.

Άρθρο 14
Προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχημάτων

1. Από 19 Ιανουαρίου 2013, τα εκπαιδευτικά οχήματα 
των κατηγοριών AM, A1, A2, A που χρησιμοποιούνται 
στην εκπαίδευση και στη δοκιμασία προσόντων και 
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) 
όπως ισχύει.

Για τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α μπορούν να χρησι−
μοποιηθούν και μοτοσικλέτες σύμφωνα με τις προδια−
γραφές που καθορίζονται στην Οδηγία 2012/36/ΕΕ της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2012.

2. Μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, κάθε εκ−
παιδευτικό όχημα των ανωτέρω κατηγοριών θα πρέπει 
να εφοδιαστεί με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ή Δελτίο 
Καταλληλότητας, στο οποίο θα αναφέρεται συγκεκρι−
μένα και η Κατηγορία για την οποία είναι κατάλληλο, 
καθώς και ότι πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 
ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) ή ότι πληροί τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας 2012/36/ΕΕ. 

Άρθρο 15
Παραρτήματα και Υποδείγματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας απόφασης:

α) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗ−
ΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α».

β) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗ−
ΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE».

γ) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΕ, 
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE».

δ) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΙ−
ΝΑΚΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

ε) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: «ΠΟΣΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟ−
ΣΗΜΟΥ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ».

στ) Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: «ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕ−
ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α».

ζ) Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: «ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕ−
ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Β, ΒΕ, C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE,».

η) Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ−
ΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ».

Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις

Από την ισχύ της παρούσας απόφασης, καταργούνται 
τα κεφάλαια Β και Γ της υ.α.58930/480/1999 (Β΄ 526).

Άρθρο 17
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 19 Ια−
νουαρίου 2013, πλην του λόγου απόρριψης «Μη χρήση 
ή η μη σωστή χρήση του προβλεπόμενου προστατευ−
τικού ρουχισμού» του σημείου 1 της Ομάδας Α του 
Παραρτήματος Ι, καθώς και των σημείων 6 και 7 της 
ίδιας Ομάδας που τίθενται σε ισχύ ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της.

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23

             
 

  
         

 , 1, 2,  
           

,       . . . (  1). 
 

  -  ,   
          

       ( . . .),    
 ,  .       

           . . .  
         . 

1)  ,     
     ,      

   :    ,    , 
  ,   ,       (  

 ,   ,   ,   ), 
,     ,    ,    

    . 
,     ,       

   ,  o  ,       
 ,            
.               

 ,   ,      
  ( ), ,    . 

  : 
             

      .       
            (3) 

    (4)   . 
           
        
               
        (   ). 
    . 

2)        
       .      

,       ,          
,      10    ,   
             . 

         .  
  : 

    . 
          . 
        . 

3)      (slalom) 
         ,    (7) 

      (4)  (  slalom)    
   (6)         . 

       1      
    (3,5) .  

  :  
        . 
        . 
      . 
    . 
    . 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



24 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

4)     
           (25) ,  

 ,        (40) .  
          (15) . 

                
      .         

        .     
       (3)       

. 
  :  

        . 
        . 
      . 
     
           15 .  

5)      
           (50)   

          ,   
  30 km/h           

    (40) .       
   (3)       . 

  :  
          . 
          . 
      . 
    . 
        . 
        . 

6)     (    ) 
          ,   2%, 

  (2)      (55)     
          (8)     1 

    (40)        (5) 
 ,    2  .    

    . 
    ,       (2) 

,   ,       (7)   
    ,     .       

(7) ,          (4) ,  
           (2)    

  (7) .           
 (55)   (40)          

        (10) . 
  :  

      . 
    . 
        . 
        . 
            (55)  

 (40)      (8)   (5)   
. 

    . 
7)    (    ) 

          ,   2%, 
  (2)      (55)     

          (8)     1 
    (40)        (5) 

 ,    2  .    
    .   

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25

         (55)     (40) 
,             

(18)     1   (15)     2  .  
  :  

      . 
    . 
        . 
        . 
            (55)  

 (40)      (8)   (5)   
. 

         (18)   (15) 
  . 

8) ,        
           

    ,      (    
  ),    1      ,  

   ,        ,   
  ,        ,    

  . 
           .  

 
  – ,   

            
          -  

  . 
1)  ,       

    
             

,          .   
        . 

2)      
    ,         

       ,     
.             

   (       
      )      
  ,          

   . . .         
,        .  

            
   ,        

,            
  .          
           

 ,        . 
  : 

              
 . 

      ,        
         . 

         ,  , 
           

      . 
            

.      
3)            

          

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



26 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

           
               

  .     (       
   )  .        

  ,       5  , 
.   

  :      . 
4)   

        .  
             

     . 
  :  

        ,      
    . 

             
              

   . 
          .  

5)    
           . . .   

          ,  
              

    .    ( ) 
   (   STOP         

)         .    
( )    (   STOP       

)             
 .     . . .      

       ( )    
       .   

  : 
            

   . 
               

         . 
             

          
       . 

         . 
      (        

  )        
 3   17,     1, 2  3   18  

. 
 

 - ,   
       ,      

              
.          (2)  « » 

       (5)   « »     
,    :  

1)       
        (       

   ,    ,   
, . .)         . 

 :  
        ,  
                  

 , 
    ,  

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27

        (       1  
), 

             
 

H       ,     
      .   

2)     
             

,      ,   
             

       . 
       . 

H       ,     
      .   

3)  ,        
       ,  (   ),  

         . . .,     
        ,     ,  
    ,  .      

           
          

        .   
  :  

       . 
            , 

            
 . 

              
       . 

4)           
 

                
        (    

,   ,   ,   ), 
           

  .  
       . 

5)     
        ,        
     . . .,          

      ,       
,              . 

       . 
H       ,     

      .   
6)        

            
           . 

       . 
7)      

           
    ,      , 

  ,         
   ,        ,  

            
        . 
       . 

H       ,     
      .   

8)       ( ) 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



28 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

            ( ) 
           (  

   ). ,       
 ,       ,     

      .       
           . 

 :  
        (    ), 
        , 
                

 .      
H       ,     

      .   
9)         

            
( ),     (        

).     ,      
,   . 

 : 
        
     1     

10)   
              

  . 
11)    

      ,       
          . 

      . 
12)     . . . 

            
       ,      

     . 
13)     

      (   /  ) 
          ,  

       .  
 

 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29

  
         

 , C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE 
           ,  

     . . . (  2). 
 

  –  ,   
           

 ( )           
( . . .),     ,   .  

            
 .            

      . . .     
 . 

1)      
     ,      

   :    ,    ,  
      (   ,   , 

  ,  ,  ,  ), 
,     ,      

,        . 
,       ,  ,  

    (  )    ,  
  .            

    .  
            

 ,            
.             

      (3)    (4)   . 
2)    

         .     
      ,     .  

           .  
     : 
 ,       , 

     ,       ,  
             (1) 

     .         
                
   (5) .   

         ,      
    ,      , 

    ,      ,   
             

  ,           
,      (1) . 

             
              

.  
     ,  : 

)          (2) ,    
   (   , ). 

)               
 . 

        ,       
,          .    
 ,          

          .   
         ,   

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



30 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

           ,   
       . 

)              
. 

)              , 
 : 

 1,00     
 1,50    C1, C, D1, D,  
 2,00     CE, DE 

      ,      ,   
      . 

)           . 
)       . 

   :  
        ,  
        (2)     

         ,  
          ,     

    ,  
            
         ,  
            ( ,    

         ,     
  ,       

      30 ), 
             

             
    .      

3)     
             

   ,          
   . 

           
              

.  
              

    /      , 
    .        

           
     . 

              
 .         ,   

    ,          . 
   ,          

          .   
         ,   

           ,   
       . 

    : 
 ,         

     ,       
.         
,       ,    

             
            . 

          ,   
         .  

      : 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31

)           (  -  -  - 
).        .  

                
        (     

              
     ).   

)            . 
)          . 
)                
       .  

)  ,       ,      
           .  

         . 
)                

     : 
   (35)     . 
   (45)      . 
)             (  -  -  - 

),     . 
   :  

        ,  
       ,  
        ,  
             

          
      ,  
             

              
       

           .      
4)      10%  

            10% 
         (40)     

  .           
 .    ,         

,         .  
   :  

          , 
        (40)      

    
            

                
. 

5)          
 ,          

,         ,   
,      ,       

              
          ,    

             
. 
           .  

 
  – ,   

            
          -  

  . 
1)  ,       

    

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



32 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

         . . .    
,          .   

        . 
2)      

    ,         
       ,     

.             
   (       

      )      
  ,          

   . . .         
,        .  

            
   ,        

,            
  .          
           

 ,       . 
  : 

              
 . 

      ,        
         . 

         ,  , 
           

      . 
            

.      
3)            

          
           

               
  .     (       

   )  .        
  ,       5  , 

.   
  :      . 

4)   
        .  

             
     . 

  :  
        ,      

    . 
             

              
   . 

          .  
5)    

              
          ,  

              
    .    ( ) 
   (   STOP         

)         .    
( )    (   STOP       

)             
 .     . . .      

      ( )     
      .   

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33

  : 
            

   . 
               

         . 
             

          
       . 

         . 
      (        

  )        
 3   17,     1, 2  3   18  

. 

 - ,   
       ,      

              
.          (2)  « » 

       (5)   « »     
,    :  

1)       
        (       

   ,    ,   
, . .)         . 

 :  
        ,  
                  

 , 
    ,  
        (       

 ), 
             

 
H       ,     

      .   
2)     

             
,      ,   

             
       . 

       . 
H       ,     

      .   
3)  ,        

       ,  (   ),  
         . . .,     

        ,     ,  
    ,  .      

           
          

        .   
  :  

       . 
            , 

            
 . 

              
 . 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



34 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

4)           
 
              . . .  

        (    
,   ,   ,   ), 

           
  .  

       . 
5)     

        ,       
      ,          

      ,       
,              . 

       . 
H       ,     

      .   
6)        

            
           . 

       . 
7)      

           
    ,      , 

  ,         
   ,        ,  

            
        . 
       . 

H       ,     
      .   

8)       ( ) 
            ( ) 

           (  
   ). ,       

 ,       ,     
      .       
           . 

 :  
        (    ), 
        , 
                

 .      
H       ,     

      .   
9)         

            
( ),     (        

).     ,      
,   . 

 : 
        
     1            

     
   1        

10)   
              

  . 
11)    

      ,       
          . 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35

    C, D, CE, DE,      ,  
   ,    .     

      . 
12)     . . . 

            
       ,      

     . 
13)     

      (   /  ) 
          ,  

       .  
14)  -   

          -  , 
:    2.000 - 2.500 ,    , 

  ,     .  
       . 

 
 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



36 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

  
          

     C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE 
   C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE   ,    

     ,        
           . . . 

(  2).  
 

  –  ,   
           

 ( )          ( ,   
  ,    ).    

1)      
       .      

           
. 

         (4)    
     (3) ,  . 

)    
         (  , 

     ). 
)        

    (     , 
   ,  ADR,   , 
 ,    ).  

)   
      ,    (  -  - 

 – )              
   ( , , , , , ). 

       ,  
  . 

     . 
)  -  -  

         ,    
,     ,  ,   

  13 ,  , ,  ). 
)   

           
,       ,    

,   ,    ,     
       ,  ,  , 

    . 
       ,      

(  , , , ).      
 . 

)   
      ( , , , , 
 , , ,   ,  ) 

  . 
)   -  -     

          , 
   ,  . 
         ( ,  

,     ,    ,  
,    ).   

)       
    ,    ,     ,  

  ,    ,    ,  ,   
(    )    . 
)   -  

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37

              
        . 

       ( ,  ,  
,  ,   , ,   

,   ,  ,   )   
,    ,   ,     

. 
,   ,         

( ,    ,     - ,  
 ,    ). 

)     
    (   ,  

, , ,  ,    
  ,   )     

( ,    ,   ).   
6)      

        C, D, CE, DE: 
             

   (     ritarder)     
   (     )    

 . 
         . 

7)    
        C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE: 
      ,    ,  

     ,     
,   ,       

,      ,        
          . 

             
 ,             

       ,     
,         . . .  . 

       .  
  :  

               
      , 

          , 
           , 
     ,         

           
  

            . 
8)    

       , C1E, CE, D1E, DE    
   «  96». 

              , 
      ,          

     .     
  ,           

 ,       .  
         .  

           
   . 

I.      : 
         : 

)        ,  ,  
     (   )     

   . 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



38 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

)            
«  »,    ,     

        .   
     . 

)          ( ) 
           ( , 

  )        « »  , 
           . 

)     ( )       
 ( ),           

.       ,    
     .      

       ,   
.           

,            «  
».          

,           
  .  

)   ,  ,        
          

  (  )     (  ). 
      ,  ,    
         .    

       . 
)     ( )  .     

      ABS     
. 

)            
 ,         . 

)              
  (  30 )       

         
.          . 

      ,     
        . 

)         ( , ) 
  (   )   .   
          ,   

       .   
)             

,  ,        « » 
       . . .   .     

II.       
         : 

)               
    ,       

 .            
         ( ,  

   ). 
)            

«  »      ,   
        .     
    ,        

,    ,      . 
)       ,   , 

          ‘’ ’’   
     .      

         ,      
   .            

  ,  ,     ( ).  

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39

 ,          
,         
.     ,      

    .         
 ,       ,      

     . 
)          ,   

           
 ,           

.          ,   
       .     

     ,    « »   ,  
    .      , 

             
  , . 

)     ( )  .     
      ABS     

.  
)           

       ,  
,     (  )     

(  ).        
. 

)     ( )      
  ( )         . 

      ,     
    .       

   ,        
     . 

)      ( )       
          ,   

  ,        
 .            

 . 
)   ,           

               
 ( ,  ,      ABS   

). 
)           

« »             
 ,            

       ,   
     . . .. 

III.     
        : 

)    ,  ,   ,   
    (   )      

  . 
)            

«  »,    ,     
        .   

     . 
)           

( )            
( ,   )        « »  

,           
 . 

)   ,        ,   
   ( ),         

  .  

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



40 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

)   ,  ,        
          

  (  )     (  ). 
      ,  ,    
         .    

       . 
)     ( )  .     

      ABS     
. 

)        ,      
   .         

       . 
)              

 ,       . 
)         ( , )  

 (   )   .   
          ,   

       . 
)             

,  ,        « » 
       . . .   .     

IV.     
        : 

)               
    ,      

  .           
          ( , 

    ). 
)            

«  »      ,   
        .     
    ,       

. 
            

 (        )    « » 
        . 

)       ,   , 
            

        30  50 .  
  ,    ,        

              
          

 ,  ,  .      
             

       .      
            

          
  .         

,    ,        
     .         

 ,          
   . 

)     ( )  .     
      ABS     

. 
)           

       ,  
,     (  )     

(  ).        
. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 41

)   ,        ,   
   ( ),         

  . 
)      ( )      

           ,   
  ,        

 .            
 . 

)   ,            
              

 ( ,  ,      ABS   
). 

)           
« »             

,            
       ,   

     . . .. 
V.       

               
      ,     (   

 ),   (   ),     
     ,      

: 
)        :  

    , 
          , 
           

  (  ), 
         

, 
     ,          

           
 , 

      , 
        ABS      

. 
)        : 

      , 
        , 
        ( )   

, 
       . 

)             
 . 

)      : 
       ,        

           
 

              
         ,  

              
         . 

        « »  ,   
     . 

              
. 

 
 
 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



42 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 - ,    
           

 C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, : 
15)        

      ,        
   ,      ,   

               
 . 

         . 
 
 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 43

 IV 
     

           
: 

1.     , 1, 2    : 
)         ,    

   (15) . 
)            «L»   

  (10)      (12) ,   
     «L»    (2) . 

)          ,   
      , : 

              , 
            . 

2.       : 
)         ,   

  (50)      (30) . 
)            «L»   

  (15)      (20) , 
       «L»    (4) . 

)      «L»   «  »    
    (4)   (6) . 

)        ,     «  
»,         (3)   (6)   

)               
     (4) . 

)         ,   
,              

. 
3.     C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE,   : 

)         ,   
  (60)      (40) . 

)            «L»   
  (20)      (30) ,  

      «L»    (6) . 
)      «L»   «  »    

    (6)   (8) . 
)        ,     «  

»,         (5)   (8) . 
)               

     (4) . 
)              

(  C1, C, D1, D)       (  
C1 , C , D1 , D , ). 

             
(10%). 
 
 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



44 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 V 
    &    

[ .2556/1997 ( 270)  .2873/2000 ( 285)]  
 

 1 
      . . .     

       

, 1, 2, ,    18,00 € 
, 1, 2, ,   27,02 € 

, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE  108,15 € 

       C1E, CE, D1E, DE       

     CE      D      
 D  

 
    

    
  

 

 
    

    
  

 

, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE 
   

   
 

90,15 

   
 2 

      
  9,02 € 

     18,00 € 

   
 3 

      . . 638/1970,   
  

      90,00 € 

     10,00 €  

       10,00 € 
   30,00 € 

  

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 45

 
 1               I

      AM, A1, A2, A 

 
   : 

 
  /     : 

 
  : 

 
  : 

 
    /  : 

 
 .   : 

 
   : 

 
   : 

 
 .   /  :   

 
 

 
  – . : 

 
   : 

  
 :        

                             .......................20..... 
                                          . . 

                            
  .                                              

   .  
    , 

     
  (30)                                                                                     

   .                                                                                                                                            
 

 
 

 

. /  
.   

 

   

 

   
 

 

  /  
  
 /   

 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    

     

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



46 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

                                                                                                                        

       , 1, 2,  
         

   -  ,  
    

1  ,             

2                

3      (slalom)         

4             

5              

6     (    )         

7    (    )         

8 ,                

            

   – ,           

1  ,       
    

        

2              

3           
           

        

4           

5            

   – ,           
1               

2             

3  ,                

4          
  

        

5             

6                

7              

8      ( )         

9                 

10           

11            

12    . . .         

13             

           

             

                                                     
  

        

                                                 
  

        

 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47

                                                                                                                                                                         
 2               I

     , C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE 

 
   : 

 
  /     : 

 
  : 

 
  : 

 
    /  : 

 
 .   : 

 
   : 

 
   : 

 
 .   /  :   

 
 

 
  – . : 

 
   : 

 
 :        

                             .......................20..... 
                                          . . 

                            
  .                                                  

   .  
    , 

     
  (30)                                                                                              

   .                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                             

 
 

 

. /  
.   

 

   

 

   
 

 

  /  
  
 /   

 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    

     

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



48 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 
    

                        
, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE 

         
            

   -  ,  
    

1             

2            

3             

4      10%          

5                  

6      (   
 , BE) 

        

7    (    , BE)         

8    (    , C1, C, D1, D)         

   – ,           

1  ,       
    

        

2              

3 
         

           
 

        

4           

5            

   – ,           
1               

2             

3                 

4          
  

        

5             

6                

7              

8      ( )         

9                 

10           

11            

12     . . .         

13             

14  -           

15        (   
 ) 

        

           

             

                                                     
  

        

                                                 
  

        

 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49

 3 
     

 

     

  ……… 
/   &  ……….. 

           
   : ……..   : ……………….   
           

. .   

/  
 

 
 
 

 
 

 
 * . . ./* . . .  

 

 
  

 

      1 
        /     

      2 
        /     

      3 
        /     

      4 
        /     

      5 
        /     

      6 
        /     

  
  

  
  / 
   

 ........................   (…) 
 

........................    (…) 
 

............(…) / ...........(…) 
 

.................   (…) 
  

    
( ) ( ) 

( ) ( ) 
    

( ) ( ) 
    

*    ( . . .)     
*    ( . . .)     

 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑ1-Π3Ν



50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 3 
       

 
        

 

/  . .   

1       
2       
3       
4       
5       
6       

  
    

( ) ( ) 
( ) ( ) 

    
    

( ) ( ) 
    

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02000040701130044*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παπάγου, 7 Ιανουαρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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