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ΘΕΜΑ: UΑποφάσεις και προτάσεις  Γενικής Συνέλευσης  ΠΟΕΟ της 12/5/2018 στοU  
              Uσχέδιο νόμου για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και         
              Uοδηγών 
   
         Ο Πρόεδρος χαιρέτησε το σώμα και άρχισε τη διαδικασία της συνέλευσης αφού τόνισε 
ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι εκλέκτορες, παρόντες 43. 
  Τα θέματα είχαν συζητηθεί από την περασμένη γενική συνέλευση, που είχε γίνει στις 
6/5/2018, οπότε η διαδικασία ήταν για τις προτάσεις ύστερα από αποφάσεις του σώματος στο 
προτεινόμενο από το ΥΜΕ νέο νομοσχέδιο. 
 
UΆρθρο 1 παρ,1 
Η ομοσπονδία προτείνει να μπει στους ορισμούς τι σημαίνει Εκπαιδευτής οδήγησης και 
κυκλοφοριακής αγωγής 
 O Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι ο επαγγελματίας που εκπαιδεύει 
θεωρητικά και πρακτικά υποψήφιους οδηγούς όλων των κοινωνικών ομάδων και ΑμεΑ, σε 
οχήματα όλων των κατηγοριών, για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Εκπαιδεύει 
τακτικούς οδηγούς οχημάτων όλων των  κατηγοριών με σκοπό  την  επανακατάρτισής  τους  και  
τη βελτίωση των οδηγητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, στις μεταφορές  προσώπων  και 
υλικών κάθε κατηγορίας. Επίσης έχει την  αρμοδιότητα να μεταδώσει γνώσεις   στους  μαθητές  
των  σχολείων  όλων  των  βαθμίδων, ώστε να αποκτούν κυκλοφοριακή αγωγή και συνείδηση, 
ως χρήστες των οδών με βασικό στόχο την ασφάλεια στις μετακινήσεις τους. Κρίνεται 
απαραίτητη η αλλαγή της ονομασίας της ειδικότητος, αφού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
(ΠΔ 208/02, ΥΑ 58930/99, ΠΔ 74/2008, ΠΔ 19/95), ο εκπαιδευτής οδήγησης παρέχει 
κατά την διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακή αγωγή στους υποψήφιους και 
τακτικούς οδηγούς, όπως κάθε φορά τα προγράμματα ορίζουν. 
 
Εγκρίθηκε η πρόταση  ομόφωνα με 43 ψήφους  
 
UΆρθρο 2 παρ. 2 
Έγινε πρόταση  από κάποιους εκπαιδευτές να αναφερθούμε στα θέματα των εξεταστών. 
  
Η πρόταση δεν εγκρίθηκε με ψήφους 35 κατά και 8 υπέρ. 
 
 
UΆρθρο 4 παρ. 2 
Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται σε δύο στάδια τα οποία διεξάγονται σε 
διαφορετικές ημέρες. Στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 
εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης (ΠΟΡΕΙΑ) του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού 



2 

 

και εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο αυτό εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο, εφόσον 
απαιτείται, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες ειδικές δοκιμασίες. 
 
Έγινε πρόταση από την ομοσπονδία η πορεία και οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς να 
γίνεται σε μία μέρα και όχι σε δύο ημέρες 
 
Η πρόταση εγκρίθηκε από το σώμα με 41 ψήφους υπέρ και 1 κατά. Επίσης εγκρίθηκε με 36 
ψήφους υπέρ και 7 κατά να γίνεται πρώτα η πορεία στο δρόμο και μετά οι δοκιμασίες προσόντων 
και συμπεριφοράς. Στις δύο φάσεις των δοκιμασιών εγκρίθηκε με ψήφους 28 υπέρ  και 13 κατά 
οι εξεταστές να είναι διαφορετικοί σε κάθε φάση. 
 
 
UΑρθρο 4 Παρ. 7 
Κατά τη διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών 
οδήγησης υποψηφίων οδηγών και οδηγών δεν επιτρέπεται να παρίσταται εντός του οχήματος ο 
εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών. 
 
Το σώμα παμψηφεί δεν ενέκρινε την παράγραφο 7 του άρθρου 4 Uπαρά μόνο για τις μηχανέςU. 
 
 
UΑρθρο 4 Παρ. 8 
Για τη διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών 
οδήγησης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, οι εκπαιδευτές παραχωρούν προσωρινά τη χρήση των 
οχημάτων και των μοτοσικλετών στην Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που δεν τα 
παραχωρήσουν, οι υποψήφιοι των σχολών δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. 
 
Το σώμα παμψηφεί δεν ενέκρινε  την παράγραφο 8 του άρθρου 4 
 
 
UΑρθρο 4 Παρ. 8α 
Κάθε εκπαιδευτικό όχημα που συμμετέχει στις εξετάσεις πρέπει απαραίτητα να διαθέτει 
διαδικτυακή σύνδεση με οιονδήποτε αποδεκτό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται 
UαδιάλειπτηU σύνδεση αυτού με το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως 
αυτό προσδιορίζεται από τον παρόντα νόμο. 
 
Έγινε πρόταση από την ομοσπονδία να επαναδιατυπωθεί η λέξη αδειάλειπτη 
 
Η πρόταση εγκρίθηκε παμψηφεί. 
 
 
UΑρθρο 4 Παρ. 8β 
Εντός του οχήματος πρέπει να τοποθετείται κάμερα με μικρόφωνο, που να εικονίζει ευδιάκριτα 
ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των μοτοσικλετών και να είναι 
διασυνδεδεμένη UαδιάλειπταU με το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
 
Έγινε πρόταση από την ομοσπονδία να επαναδιατυπωθεί η λέξη αδιάλειπτα 
 
Η πρόταση εγκρίθηκε παμψηφεί. 
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UΑρθρο 4 Παρ. 9 
Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 
πρακτικής τους εκπαίδευσης και εξέτασης τους υποχρεούνται σε ασφαλιστική κάλυψη έναντι του 
κυρίου ή κατόχου των οχημάτων. Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να 
περιλαμβάνει την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε 
πράγματα, περιλαμβανόμενης και της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τον υποψήφιο οδηγό με τις ανωτέρω καλύψεις προσκομίζεται πριν 
την έναρξη της πρακτικής του εκπαίδευσης. 
 
Έγινε πρόταση να προστεθεί <<τόσο έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος>>. 
 
Η πρόταση εγκρίθηκε παμψηφεί 
 
Έγινε πρόταση το ασφαλιστήριο να έχει εκδοθεί πριν την έναρξη των πρακτικών μαθημάτων και 
να κατατίθεται στην υπηρεσία 
 
Η πρόταση εγκρίθηκε παμψηφεί 
 
 
UΆρθρο 5 παρ. 1 
Η θεωρητική εξέταση και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και 
οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και 
καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το καταγεγραμμένο υλικό της δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς προστατεύεται αυστηρά από οποιαδήποτε παρέμβαση και με ευθύνη 
του εκπαιδευτή υποψηφίου οδηγών και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Περιφέρειας μεταφορτώνεται αμελλητί, σε διαδικτυακή εφαρμογή την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7. Το καταγεγραμμένο υλικό αποτελεί συνοδευτικό υλικό της συγκεκριμένης 
δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς που καταγράφηκε για ενδεχόμενη αξιολόγηση σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 
 
Ζητήθηκε από το σώμα διευκρίνιση για τη μεταφορά δεδομένων.                       
Ζητήθηκε επίσης αν είναι δυνατόν να γίνει η χρηματοδότηση για την τοποθέτηση των 
ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης και καταγραφής.  
 
 
UΆρθρο 6 παρ.1 
Οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται μέσα σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους ή Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών όπου 
υπάρχουν, οι οποίοι βρίσκονται σε οικεία ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα.. Οι ειδικές δοκιμασίες 
προσόντων και συμπεριφοράς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες. 
Η ομοσπονδία πρότεινε οι πίστες να είναι δημόσιου χαρακτήρα και να λειτουργήσουν καθολικά σε 
όλη την Ελλάδα 
Η πρόταση εγκρίθηκε παμψηφεί 
 
 
UΑρθρο 8 παρ. 6 
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Η ομοσπονδία πρότεινε να εξεταστεί το θέμα των ποινών και να συζητηθούν αφού διαμορφωθεί 
οριστικά το νομοσχέδιο  
Η πρόταση εγκρίθηκε παμψηφεί 
 
UΑρθρο 9 παρ. 2αβ 
Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιείται με την παρουσία εκπαιδευτή και 
εξεταστή εντός του εκπαιδευτικού οχήματος κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου και με τον 
υποψήφιο οδηγό μόνο του εντός του εκπαιδευτικού οχήματος κατά τη διενέργεια του δευτέρου 
σταδίου χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή ή εξεταστή. Ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών , ο 
οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου εξέτασης 
υποψηφίου οδηγού και οδηγού, δεν επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον 
υποψήφιο οδηγό μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. 
 
Το σώμα δε συμφωνεί και καταψήφισε την παραπάνω υποπαράγραφο 
 
 
UΑρθρο 11 
1.Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε όσες 
κατηγορίες αυτοκινήτων ή μοτοσικλέτας κατέχει ισχύουσες άδειες οδήγησης. 
2.Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ.208/2002 (Α΄194) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
«Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης μίας τουλάχιστον κατηγορίας αυτοκινήτου ή 
μοτοσικλέτας». 
3. Στο άρθρο 3 του π.δ.208/2002 (Α΄194) προστίθεται παρ.8 ως εξής: 
«Η άδεια άσκησης επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ισχύει για την αντίστοιχη 
κατηγορία άδειας οδήγησης κατηγορίας ή αυτοκινήτου. 
4. Στο άρθρο 7 του π.δ.208/2002 (Α΄194) προστίθεται παρ. 13 ως εξής: «Οι Εκπαιδευτές 
υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης μίας τουλάχιστον 
κατηγορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών και να λάβουν έγκριση εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
και τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου και μόνο για τις κατηγορίες οχημάτων στις οποίες 
κατέχουν ισχύουσες άδειες οδήγησης.» 
 
Το σώμα δε συμφωνεί και καταψήφισε την παραπάνω άρθρο.  
 
 
UΆρθρο 13 
1. Παράλληλα με το υφιστάμενο πλαίσιο αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, 
καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης για νέους υποψήφιους οδηγούς, 
μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαεπτά (17) ετών, που περιλαμβάνει τα παρακάτω 
στάδια ως εξής: 
α) Συστηματική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. 
β) Επιτυχή θεωρητική εξέταση. 
γ) Χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για συνοδευόμενη οδήγηση με 
συνοδεία ενήλικα-έμπειρου οδηγού που δεν κανένα βαθμό ποινής στο Σύστημα Ελέγχου 
Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) για 
διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και επιβεβαιωμένο χρόνο συνοδευόμενης οδήγησης 
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τουλάχιστον εκατό (100) ωρών, εκ των οποίων οι δέκα (10) αφορούν οδήγηση μία ώρα μετά τη 
δύση του ηλίου. 
στ) Επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει συμπληρωθεί η ηλικία των 
δεκαοκτώ (18) ετών, προκειμένου να του χορηγηθεί το δικαίωμα άδειας ανεξάρτητης οδήγησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.51/2012 (Α΄101). Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 
διενεργείται με όχημα κατηγορίας Β που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό στον 
ενδιαφερόμενο. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιβάλλονται μεγαλύτεροι βαθμοί 
ποινής για την ίδια παράβαση στους νέους οδηγούς κατά την έννοια του άρθρου 102 του 
ν.2696/1999 (Α΄57)στην απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 107 του ιδίου νόμου. 
 
Η ομοσπονδία πρότεινε  την προσθήκη στο άρθρο ‘’μετά από επιτυχή δοκιμασία προσόντων και 
συμπεριφοράς’’ δηλαδή οριστικό δίπλωμα μετά όμως από περισσότερα μαθήματα, άλλωστε από 
τον κανονισμό της  Ε.Ε. προβλέπεται η δυνατότητα κράτους μέλους να νομοθετήσει για το 17P

ο
P 

έτος του υποψηφίου οδηγού 
 
Το σώμα ενέκρινε την πρόταση και ζήτησε να διευκρινιστεί τι σημαίνει ‘’συνοδευτική οδήγηση’’ 
 
 
Κατέθεσαν  έγγραφες προτάσεις  
α) το σωματείο εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και δικύκλων Θεσσαλονίκης Λευκός Πύργος 
β) Το σωματείο εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών νομού Ρεθύμνου. 
 
 
 

 

Ο Πρόεδρος της Γ. Συνέλευσης                    Ο Γραμματέας της Γ. Συνέλευσης 

       Λέκκας Γεώργιος                                        Χαρμπής Παναγιώτης 

 
 


