
           

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    20/12/2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Αριθµ. Πρωτ.: οικ.  
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 54077/8008 
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής 
(ιδίου Υπουργείου  
2. Όλους του Γενικούς ∆ιευθυντές 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Περιφερειών της χώρας  
3. Όλα τα λειτουργούντα Ι-ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ της 
χώρας  
 
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών 
3. Πίνακας Αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ: Προετοιµασία Υπηρεσιών για την εφαρµογή από 19/1/2013 του π.δ. 51/2012 (Α΄101)  

 

Ενόψει εφαρµογής των νέων διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και δοκιµασίας προσόντων και 
συµπεριφοράς, που εισήχθησαν µε το π.δ.51/2012 (Α΄101) και που υποχρεούνται όλες οι 
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας να εφαρµόσουν υποχρεωτικά από 19 
Ιανουαρίου 2013 για τη διενέργεια των εξετάσεων, επισηµαίνουµε και θέτουµε υπόψη σας τα 
παρακάτω, για την έγκαιρη προετοιµασία των Υπηρεσιών σας και την ενηµέρωση των υπαλλήλων 
σας.  
1) Η θεσµοθέτηση, µε το π.δ.51/2012 (Α΄101) νέων κατηγοριών (ΑΜ, Α1, Α2 και Α), επιβάλλει για 
όλες τις εκπαιδευτικές µοτοσικλέτες την εκ νέου χορήγηση ∆ελτίων Καταλληλότητας ή ΚΤΕΟ, στα 
οποία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η φράση: «ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ …….», όπως προδιαγράφεται στο Παράρτηµα II, παρ. 5.2. του π.δ.51/2012 
(Α΄101) - (βλ. συν. Πίνακα 1).      
2) Για τη διενέργεια των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς των κατηγοριών Α1, Α2 και Α 
και ιδιαίτερα για τις νέες δοκιµασίες, είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισµός κατάλληλου χώρου 
συνολικού µήκους τουλάχιστον 85 µέτρων. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι µην έχει κλίση 
µεγαλύτερη του 1%, να είναι ασφαλτοστρωµένος, χωρίς λακούβες και φερτά υλικά (χαλίκια) και 
να έχει διαγραµµιστεί κατάλληλα (βλ. συν. σχέδια 1 και 2). 
3) Για την εκτύπωση των νέων ∆ελτίων Εκπαίδευσης – Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) των υποψηφίων 
οδηγών, αρµόδιες, από 19 Ιανουαρίου 2013, είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
χώρας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 25 της νέας απόφασης, σχέδιο 
της οποίας σας έχει αποσταλεί.  
4) Προκειµένου να συµπληρώνεται το Πρακτικό Εξετάσεων (Υπόδειγµα 3 του σχεδίου της 
απόφασης που σας έχει αποσταλεί) απαιτείται η κωδικοποίηση τόσο των εξεταστών υποψηφίων 
οδηγών / οδηγών όσο και των σχολών οδηγών και εκπαιδευτών, ως ακολούθως:   
α. Ως πρώτος αριθµός του κωδικού προτείνεται να καθοριστεί ο ηλεκτρονικός αριθµός της κάθε 
Υπηρεσίας (π.χ. 01 για την Υπηρεσία του Χολαργού). 



β. Στη συνέχεια ακολουθεί τα γράµµατα «ΕΞ», εφόσον πρόκειται για εξεταστή, τα γράµµατα 
«ΣΟ», εφόσον πρόκειται για σχολή οδηγών και τα γράµµατα «EK», εφόσον πρόκειται για 
εκπαιδευτή (π.χ. 01ΕΞ ή 01ΣO ή 01EK). 
γ. Ακολουθεί τετραψήφιος αριθµός, ο οποίος προσδιορίζει τον κάθε εξεταστή ή εκπαιδευτή ή 
σχολή οδηγών από τις αντίστοιχες λίστες που διατηρούν οι οικείες υπηρεσίες Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των περιφερειών της χώρας (π.χ. 01ΕΞ0001 ή 01ΣΟ0001 ή 01ΕΚ0001). Η 
κωδικοποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 10 Ιανουαρίου 2013 και να έχει επιπλέον 
κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία µας, στους υπαλλήλους εξεταστές, στις Σχολές Οδηγών και στους 
εκπαιδευτές κάθε Περιφερειακής Ενότητας.  
Οι Γενικοί ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών  Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της χώρας παρακαλούνται, έως 19 Ιανουαρίου 2013 να µεριµνήσουν για την 
επιµόρφωση του συνόλου των υπηρετούντων εξεταστών / υπαλλήλων τους επί των ρυθµίσεων 
του π.δ.51/2012 (Α΄101) καθώς και επί των ρυθµίσεων της υπό έκδοσης απόφασης για τη 
διενέργεια των εξετάσεων. Η παραπάνω επιµόρφωση θα πρέπει να έχει τη µορφή τετράωρου 
σεµιναρίου, το οποίο θα διενεργεί είτε ο ίδιος ο Γενικός ∆ιευθυντής είτε οιοσδήποτε Προϊστάµενος 
της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών της Γενικής ∆ιεύθυνσής τους που θα ορίζεται από το Γενικό 
∆ιευθυντή ως επιµορφωτής για τα παραπάνω θέµατα.  
Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει ο επιµορφωτής να είναι εξεταστής Α’ και να διαθέτει, εάν 
κάτι τέτοιο είναι εφικτό, τη µεγαλύτερη δυνατή εµπειρία ως εξεταστής από τους υπηρετούντες 
στην Υπηρεσία. Η επιµόρφωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 18 Ιανουαρίου 2013 και θα 
ξεκινήσει αµέσως µετά τη δηµοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης.  
Στο τέλος του επιµορφωτικού σεµιναρίου θα πρέπει να µας αποσταλεί από κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα πίνακας, στον οποίο θα εµφανίζονται οι επιµορφωµένοι υπάλληλοι / εξεταστές, οι 
υπάλληλοι εξεταστές που δεν επιµορφώθηκαν, ο επιµορφωτής ή οι επιµορφωτές, η ηµεροµηνία, ο 
τόπος και ο χρόνος που διενεργήθηκε.  
Επίσης παρακαλείται η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής (∆.Ο.Π) του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 
να οργανώσει, έως 19 Ιανουαρίου 2013, αντίστοιχα τετράωρα σεµινάρια επιµόρφωσης για τους 
υπαλλήλους /εξεταστές του Υπουργείου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις, όπως παραπάνω 
περιγράφονται.  
                                                                                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

                                                                                      Ι. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών (ιδίου Υπουργείου) (seeyme@yme.gov.gr) 
2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (iliadisdiamantis@gmail.com) 
3. Οµοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος (ΟΣΥΑΠΕ) (osyape@otenet.gr) 
4. Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Μεταφορών (syllogos@yme.gov.gr) 
5. Σύλλογος Εργαζοµένων ∆/νσεων Μεταφορών και ΚΤΕΟ Κεντρικής Μακεδονίας 

(e.sarafidou@pkm.gov.gr)               
 
 
Εσωτερική διανοµή                                                           
∆ΟΚ – Τµήµα Β΄ (2)                   
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Τεχνικές απαιτήσεις εκπαιδευτικών µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων 
 
 

Κατηγορία Από 19/1/13 Από 1/1/14 * 

ΑΜ 

Ταχύτητα έως 45 km/h 

Κινητήρας εσωτ. καύσης: 50cm3 

Ηλεκτρονικητήρας έως 4 kw 

 

- 

A1 

Κινητήρας: τουλάχιστον 120 cm3 

 

Ταχύτητα: τουλάχιστον 90 km/h 

Κινητήρας: τουλάχιστον 115 cm3 

 
Μέγιστη ισχύς έως 11 kw & τουλάχιστον 0,1 
kw/kgr 
 

� για ηλεκτροκινητήρα τουλάχιστον 0,08 
kw/kgr 

Α2 

Κινητήρας: τουλάχιστον 400 cm3 
 
Ισχύς: τουλάχιστον 25 kw 

Κινητήρας: τουλάχιστον 395 cm3 

 
Ισχύς από 20-35 kw 
 
Τουλάχιστον 0,2 kw/kgr 
 

� για ηλεκτροκινητήρα τουλάχιστον 0,15 
kw / kgr 

Α 

Κινητήρας: τουλάχιστον 600 cm3 

 
Ισχύς: τουλάχιστον 40 kw. 

Κινητήρας: τουλάχιστον 595 cm3 

 
Βάρος άνω των 175 kgr 
 
Ισχύς τουλάχιστον 50 kw 
 

� για ηλεκτροκινητήρα τουλάχιστον 0,25 
kw / kgr 

 
 
 

* Επιτρέπεται η χρήση τους και από 19/1/2013 
 
 
∆εν επιτρέπεται τροποποίηση των εργοστασιακών τεχνικών χαρακτηριστικών. 

 



 



 

                       
 
 
 
 
 


