
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 1 

 

           

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,      30/12/2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Αριθμ. Πρωτ:  A3/οικ.69071/10314  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση  
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
 FAX 

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 15669  Παπάγου 

 

ΠΡΟΣ: 
 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μοτοσικλετών κατηγοριών Α1, Α2 και Α  

 
 

Από την 1/1/2014 οι εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες των κατηγοριών Α1, Α2 και Α, πρέπει να πληρούν τις 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην περίπτωση 5.2. του Κεφαλαίου Β’ του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 
(Α’ 101), όπως ισχύει (συνημμένος πίνακας). 

Ο έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων για κάθε κατηγορία μοτοσικλέτας πραγματοποιείται από 

την επιτροπή εξετάσεων με βάση τα παρακάτω σημεία που αναγράφονται στην κοινοτικού τύπου άδεια 
κυκλοφορίας:  

(Ρ.1) : Κυλινδρισμός 

(Ρ.2) : Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς του κινητήρα (kW) 
(Q) : Λόγος ισχύος / Βάρος (kW / kg) 
(G) : Μάζα του οχήματος ……..  (για την κατηγορία Α) 

 
Σε περίπτωση που στην άδεια κυκλοφορίας κάποιο από τα προαναφερόμενα σημεία δεν είναι 

συμπληρωμένο, ο χαρακτηρισμός της μοτοσικλέτας ως κατηγορίας κατάλληλης για εκπαιδευτική, θα 

πραγματοποιείται από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, στο πλαίσιο διενέργειας του ειδικού και περιοδικού ελέγχου 
εκπαιδευτικού οχήματος, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ’ της υπ΄ αριθμ. Φ.23/24327/2887/2009 (Β’ 945) 
απόφασης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 5.2. του Κεφαλαίου Β’ του 
Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), όπως ισχύει.  

Στην παραπάνω περίπτωση θα αναγράφεται επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου η παρατήρηση: 
«Κατάλληλη ως εκπαιδευτική μοτοσικλέτα κατηγορίας …………… σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν 
από την 1/1/2014». 

Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών μοτοσικλετών, που διαθέτουν ήδη ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, 
η παραπάνω παρατήρηση επί του ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου τίθεται από τον Τεχνικό Διευθυντή και 
επικυρώνεται με τη σφραγίδα του ΚΤΕΟ, μετά από έκτακτο ειδικό έλεγχο του εκπαιδευτικού οχήματος που 

διενεργείται από Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.  
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Τα ΚΤΕΟ αντλούν τα στοιχεία των σημείων Ρ.1, Ρ.2, Q και G για την κατηγορία Α, που τυχόν δεν είναι 
συμπληρωμένα στην άδεια κυκλοφορίας από το Πληροφοριακό Σύστημα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων  

webtao (http://webtao.yme.gov.gr:16004/) και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται σε αυτό, από σχετική 
βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας στη χώρα μας του εργοστασίου κατασκευής της μοτοσικλέτας.  

 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                  

                                                                                                      
Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

 

 
Ακριβές  Αντίγραφο 

 
 

Άκουρου Ευγενία 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

 
1. Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών  και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας  
(για ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών υποψηφίων οδηγών) - (με email)  

 
2. Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας 
(για ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών υποψηφίων οδηγών) - (με email) 
 

3. Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου (για ενημέρωση) 
 
4. Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Υπουργείου  

(για ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών υποψηφίων οδηγών)  
 
5. Όλα τα λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας 

(και για ενημέρωση των υπαλλήλων – εξεταστών υποψηφίων οδηγών) - (με fax) 
 
6. Όλα τα λειτουργούντα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ της χώρας (με email) 

 
7. Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ΥΜΕ 
 

8. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (με email) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Υφυπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Τεχνικές απαιτήσεις εκπαιδευτικών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων 

 

Κατηγορία Από 1/1/14  

A1 

 

Κινητήρας: τουλάχιστον 115 cm
3 
 με 

 

Μέγιστη ωφέλιμη (καθαρή) ισχύ έως 11 kw & λόγος ισχύος / βάρους έως 0,1 kw/kgr 

 

 

Ειδικά για ηλεκτροκινητήρα: τουλάχιστον 0,08 kw/kgr 

 

Α2 

 

 

Κινητήρας: τουλάχιστον 395 cm
3  

με
 

 

Μέγιστη ωφέλιμη (καθαρή) ισχύ από 20-35 kw και  λόγος ισχύος / βάρους έως 0,2 

kw/kgr 

 

Ειδικά για ηλεκτροκινητήρα: τουλάχιστον 0,15 kw / kgr 

 

Α 

 

Περίπτωση 1 

 

Μάζα οχήματος (G) άνω των 175 kgr  

 

Κινητήρας: τουλάχιστον 595 cm
3   

και 

 

Ισχύς τουλάχιστον 50 kw 

 

 

Περίπτωση 2    (ισχύει έως 31/12/2018) 

 

Μάζα οχήματος (G) κάτω των 175 kgr 

 

Κινητήρας: τουλάχιστον 595 cm
3   

και 

 

Ισχύς 40 - 50 kw 

 

 

Ειδικά για ηλεκτροκινητήρα: τουλάχιστον 0,25 kw / kgr 
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