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ΟΔΗΓΩΝ 

Σχετικώς με το ανωτέρω σχέδιο νόμου, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, και 

δεδομένου ότι το ως άνω σχέδιο νόμου επιφέρει σημαντικότατες αλλαγές στον τρόπο 

διεξαγωγής των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, οι 

οποίες θα επιδράσουν άμεσα  στον κλάδο μας, κατόπιν ενημερώσεως όλων των σωματείων 

που υπάγονται στην ομοσπονδία,  επαγόμεθα τα ακόλουθα:  

• UΆρθρο 3 

Με το ανωτέρω άρθρο, όπως έχει τεθεί, ορίζεται ότι «οι δοκιμασίες προσόντων και 

συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγορικών αδειών οδήγησης 

διενεργούνται από εξεταστές, οι οποίοι είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδεών οδήγησης..». 

Δεδομένου ότι σκοπός του προς ψήφιση νόμου είναι η αναβάθμιση του ως άνω 

συστήματος δοκιμασιών και η καθιέρωση της διενέργειας αυτού ως αποκλειστικό έργο,  

φρονούμε και προτείνουμε όπως το έργο των εξετάσεων ανατεθεί σε πρόσωπα που 

τυγχάνουν κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων 

και μοτοσικλετών 

 



• UΆρθρο 4U .  

1) Στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β΄ αναφέρεται ότι «…..κατά το πρώτο στάδιο της δοκιμασίας 

προσόντων και συμπεριφοράς εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης του 

υποψηφίου οδηγού ή οδηγού ……». Ομοίως, δε, στο άρθρο 2 αναφέρεται ο ορισμός της 

ΠΟΡΕΙΑΣ ως το πρώτο στάδιο της εξέτασης των γνώσεων και δεξιοτήτων οδήγησης.  

  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι:  

Α) ότι κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός υποβάλλεται πρώτα σε 

θεωρητική εξέταση και μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, λαμβάνει μέρος στη 

δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς,  

Β) ότι κατά την εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς σκοπός είναι η αξιολόγηση της 

ικανότητας ασφαλούς οδηγήσεως και των σχετικών προσόντων 

Γ) ότι έως σήμερα πριν την έναρξη της πρακτικής εξέτασης, οι εξεταστές υποβάλλουν 

ερωτήσεις στον υποψήφιο οδηγό προς έλεγχο των θεωρητικών γνώσεών του,  

Προτείνουμε όπως απαλειφθεί ο όρος «γνώσεις», με σκοπό την κατάργηση κάθε είδους 

θεωρητικής εξέτασης κατά το στάδιο αυτό, καθώς η ύπαρξη των απαραίτητων θεωρητικών 

γνώσεων των υποψηφίων οδηγών και οδηγών έχει ήδη ελεγχθεί και συνεπώς κατά το 

στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς δέον όπως εξετάζονται μόνο οι 

δεξιότητες οδήγησης του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού και η ικανότητά του να οδηγεί με 

ασφάλεια το όχημα της συγκεκριμένης κάθε φορά κατηγορίας.      

2) Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2, του άρθρου 3 παρ. 2 & 2 και 

άρθρου 4 παρ. 6 προκύπτει ότι η διεξαγωγή των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς 

πραγματοποιείται σε δύο στάδια σε διαφορετικές ημέρες, από έναν εξεταστή, ο οποίος 

προκύπτει από ηλεκτρονική κλήρωση πριν την εξέταση κάθε σταδίου.  

Προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας και του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας, 

θεωρούμε και προτείνουμε όπως υπάρξει πρόβλεψη, ώστε κάθε στάδιο της διαδικασίας 

να διενεργείται υποχρεωτικά από διαφορετικό εξεταστή, ενώ προτείνουμε όπως 

υπάρξει πρόβλεψη ως προς το μέγιστο χρονικό διάστημα που δύναται να μεσολαβεί 

μεταξύ των ημερομηνιών διεξαγωγής του πρώτου και του δευτέρου σταδίου.  

3) Στο άρθρο 4 παρ. 4 αναφέρεται ότι «μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και 

συμπεριφοράς και των δύο σταδίων….. χορηγείται η άδεια οδήγησης ……, υπό την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και με την προϋπόθεση της οριστικής απόρριψης 



της τυχόν κατ’ άρθρο 7 υποβληθείσας καταγγελίας, η οποία υποβάλλεται από τον 

εξεταζόμενο εντός προθεσμίας δύο εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της εξέτασης»  

Πλην του γεγονότος ότι δεν γίνεται κατανοητή η ρυθμιστική πρόθεση της εν λόγω 

διατάξεως ως προς την προϋπόθεση της απόρριψης της τυχόν υποβληθείσας καταγγελίας, 

η οποία κατά την κοινή λογική συναντάται κυρίως στις περιπτώσεις ανεπιτυχούς 

συμμετοχής στην εν λόγω δοκιμασία, ωστόσο δέον όπως αναφερθεί ότι το γεγονός ότι με 

την ανωτέρω διάταξη η χορήγηση της άδειας οδήγησης, ενώ έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 

άπασες οι διαδικασίες, συναρτάται από το αποτέλεσμα τυχόν καταγγελιών του 

εξεταζομένου θεωρούμε ότι δεν συνάδει με την προσπάθεια για αναβάθμιση του όλου 

συστήματος και απάλειψη παραγόντων που δύνανται να υπονομεύσουν το αδιάβλητο 

αυτής.  

4) Στο άρθρο 4 παρ. 5, 7 και 8 καθιερώνεται σύστημα πρακτικών εξετάσεων άνευ παρουσίας 

του εκπαιδευτή, ο οποίος παραχωρεί προσωρινά τη χρήση των οχημάτων και των 

μοτοσικλετών στην Περιφερειακή Ενότητα, ώστε οι εξετάσεις να πραγματοποιούνται με τη 

χρήση των εκπαιδευτικών οχημάτων, ενώ στη παρ. 9 του αυτού άρθρου γίνεται αναφορά 

στην ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων, η οποία θα πρέπει να περιοριστεί κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης (και όχι «κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους 

εκπαίδευσης και εξέτασης»), καθώς κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως τα εκπαιδευτικά 

οχήματα τυγχάνουν νομίμως ασφαλισμένα, με βάση τα ειδικότερα ισχύοντα γι αυτά.  

Επί των ανωτέρω ρυθμίσεων δηλώνουμε ότι συμφωνούμε, υπό συγκεκριμένους όρους και 

προϋποθέσεις, οι οποίες δέον όπως ληφθούν υπόψη προ της ενάρξεως εφαρμογής των 

ανωτέρω.  

Ειδικότερα, δέον όπως ληφθεί υπόψη: 

Α)  39Tη αντικειμενική ευθύνη (ευθύνη από διακινδύνευση) του ιδιοκτήτη και κατόχου 

του αυτοκινήτου και συνεπώς η υπό τον όρο «προσωρινή παραχώρηση» της 

χρήσης των οχημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα δέον όπως διατυπωθεί και 

διαμορφωθεί με τρόπο, ώστε να οδηγεί σε απαλλαγή του εκπαιδευτή ως ιδιοκτήτη 

του οχήματος από τις σχετικές εκ του νόμου ευθύνες του έναντι τρίτων, δεδομένης 

της εγγυητικής μόνο ευθύνης των ασφαλιστικών εταιριών και έως του ποσού της 

ασφαλιστικής καλύψεως, 

39Tβ) το γεγονός ότι η ασφαλιστική κάλυψη των εκπαιδευτικών οχημάτων ισχύει για 

ζημίες σε πρόσωπα και πράγματα που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια ατυχήματος, 

παρουσία του εκπαιδευτή, ο οποίος απασχολείται εγκύρως στη σχολή οδηγών που 



ανήκει το όχημα και συνεπώς τυχόν ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης εκ μέρους των υποψηφίων οδηγών, άνευ της παρουσίας 

εκπαιδευτή, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις και να 

υφίσταται ειδική ασφαλιστική σύμβαση για την κάλυψη του οδηγού.  

39Tγ) ο προτεινόμενος τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων να λάβει χώρα μόνον 

εφόσον εξασφαλιστεί η με οποιονδήποτε τρόπο απαλλαγή των εκπαιδευτών από τις 

οποιεσδήποτε εκ του νόμου ευθύνες τους ως ιδιοκτήτες των εκπαιδευτικών 

οχημάτων, ενώ οι ευθύνες που τυχόν υφίστανται έως σήμερα για τους εκπαιδευτές 

να γίνει δεκτό ότι βαρύνουν τους εξεταστές που λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες 

39Tδ) εκτός από τις σε βάρος τρίτων προκαλούμενες ζημίες εκ της κυκλοφορίας των 

εκπαιδευτικών οχημάτων, άνευ παρουσία εκπαιδευτή, δέον όπως υπάρξει και 

ειδική πρόβλεψη για τις ζημίες που δύναται να προκληθούν στο ίδιο το 

εκπαιδευτικό όχημα και την αποκατάσταση αυτών. Περαιτέρω, κατά την ανωτέρω 

πρόβλεψη, δέον όπως αξιολογηθεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι, καθ’ όσον πρόκειται 

για επαγγελματικά οχήματα τυχόν υλικές ζημίες που οδηγούν στη στέρηση χρήσης 

του οχήματος μέχρι της επισκευής του συνεπάγονται διαφυγόντα κέρδη, τα οποία 

δύσκολα αναζητώνται, αποδεικνύονται και καλύπτονται από τις ασφαλιστικές 

εταιρίες και δη εξωδικαστικώς.  

39Tε) δέον όπως υπάρξει πρόβλεψη για τον τρόπο διενέργειας εξετάσεων, στην 

περίπτωση που την αυτή ημέρα έχει προγραμματιστεί η πραγματοποίηση 

εξετάσεων με τη χρήση εκπαιδευτικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί για το 

σκοπό αυτό σε πλείονες του ενός υποψηφίους οδηγούς, στην περίπτωση υλικών 

ζημιών του οχήματος και αδυναμίας ολοκληρώσεων των εξετάσεων απάντων των 

υποψηφίων και η δυνατότητα χρήσης άλλου οχήματος, δεδομένου ότι θα πρέπει να 

έχει ήδη προσκομιστεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πριν την έναρξη της πρακτικής 

εξέτασης.  

5) Στο άρθρο 4 παρ. 8, συμπληρώνονται οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχημάτων, που 

χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και οδηγών. 

 Επειδή η προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση των απαιτούμενων μηχανικών μέσων 

συνεπάγεται άμεση οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτών δέον όπως οριστεί 

προθεσμία τουλάχιστον εννέα μηνών για την τήρηση των οριζομένων (αντί του χρονικού 

διαστήματος των τεσσάρων μηνών που ορίζεται στο άρθρο 9 του σχεδίου), χρονικό 



διάστημα κατά το οποίο δέον όπως κινηθούν άπασες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε 

μέσω των αρμοδίων αρχών διαχείρισης να υποβληθούν αιτήσεις για ένταξη των εργασιών 

αυτών σε εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.  

Επίσης, στο άρθρο 4 παρ. 8, δέον όπως υπάρξει πρόβλεψη ότι για την ορθή λειτουργία και 

μετάδοση σε πραγματικό χρόνο δια διαδικτυακής σύνδεσης των εξετάσεων, την ευθύνη 

φέρει ο εκάστοτε εξεταστής, ο οποίος και βρίσκεται επί του οχήματος, καθώς οι εκπαιδευτές 

δύνανται να ελέγξουν την ορθή λειτουργία και την ομαλή διαδικτυακή διασύνδεση και 

καταγραφή μόνο μέχρι τη στιγμή που παραδίδουν το όχημα.     

 

• UΆρθρο 5 

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 5 ορίζεται ότι η δοκιμασία προσόντων και 

συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και 

αυτοκινήτων μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και καταγράφεται με τη χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων. Εν συνεχεία, το καταγεγραμμένο υλικό με ευθύνη του 

εκπαιδευτή μεταφορτώνεται σε διαδικτυακή εφαρμογή την ίδια μέρα.  

Επί των ανωτέρω και καθώς κατά τη διάρκεια των πρακτικών εξετάσεων έχει προβλεφτεί 

στο άρθρο 4 παρ. 8 αδιάλειπτη διαδικτυακή σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θεωρούμε ασφαλέστερη την καταγραφή της 

μετάδοσης απευθείας από το Κέντρο Ελέγχου, ώστε να αποφεύγεται η μεσολάβηση των 

εκπαιδευτών και προκειμένου το συγκεκριμένο υλικό να αποθηκεύεται ταυτόχρονα σε δύο 

βάσεις δεδομένων (Κέντρου Ελέγχου και υλικού φορέα τοποθετημένου επί του 

εκπαιδευτικού οχήματος), ώστε να καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε παρέμβαση τρίτου 

σε αυτό.  

  

• UΆρθρο 6 

Ως προς τους χώρους διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών δέον όπως κριθεί απαραίτητη η 

δημιουργία πιστών εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών σε κάθε πόλη, όπου 

διενεργούνται εξετάσεις, και η έναρξη λειτουργίας αυτών ταυτόχρονα, ώστε να θεωρηθούν 

ως οι μοναδικοί χώροι στους οποίους επιτρέπεται η διενέργεια ειδικών δοκιμασιών. Ως τη 

δημιουργία των εν λόγω πιστών θεωρούμε ότι οι ως άνω ειδικές δοκιμασίες θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, εντός δημοσίων όμως εκτάσεων.   

 

• UΆρθρο 7 



Στο άρθρο 7 παρ. 2 ορίζεται το δικαίωμα του εκπαιδευομένου και εξεταζομένου να προβεί 

σε καταγγελία σχετικά με την εκπαίδευση, την εξέταση, τους εκπαιδευτές και τους 

εξεταστές.  

Ως προς την άνω διάταξη θεωρούμε ιδιαιτέρως σύντομη την προθεσμία των δύο εργάσιμων 

ημερών, η οποία δεν δύναται να θεωρηθεί εύλογος χρόνος και πρέπει να οριστεί σε πέντε 

εργάσιμες ημέρες, ενώ προς το σκοπό της αναβάθμισης του όλου συστήματος κρίνουμε 

σκόπιμο να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών όχι μόνο από τους 

εκπαιδευομένους και εξεταζομένους υποψηφίους οδηγούς και οδηγούς, αλλά και από κάθε 

τρίτο.  

 

• UΆρθρο 8 

Στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού καθορίζονται παραβάσεις και διοικητικές 

κυρώσεις στους παραβάτες του συστήματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών, οι οποίες 

κατατάσσονται σε κατηγορίες αναλόγως του βαθμού σοβαρότητας.  

Θεωρούμε ότι η κατάταξη των παραβάσεων στις τρεις σε αυτό αναφερόμενες κατηγορίες 

τυγχάνει όλως γενική και αόριστη, με αποτέλεσμα να επαφίεται εξ ολοκλήρου στη 

διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων να κρίνουν οργάνων και κατόπιν τούτων ζητούμε τον 

ακριβή καθορισμό κάθε παραβάσεως και το βαθμό σοβαρότητας εκάστης, ώστε να είναι εκ 

των προτέρων γνωστές και υφίσταται όμοια αντιμετώπιση σε κάθε όμοια περίπτωση, με 

αντικειμενικά κριτήρια.  

Περαιτέρω, στην παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου προβλέπονται κυρώσεις για τη σχολή 

οδηγών λόγω παραβάσεων που διενεργήθηκαν από εκπαιδευτή που απασχολείται σε 

αυτήν. Θεωρούμε ότι οι κυρώσεις του άρθρου 6 για τις σχολές οδηγών πρέπει να 

απαλειφθούν, εφόσον η παράβαση τελέστηκε από εκπαιδευτή που τελεί σε σχέση εργασίας, 

οποιουδήποτε είδους, με τη σχολή οδηγών και εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι η σχολή 

οδηγών εμπλεκόταν με οποιοδήποτε τρόπο στη γενόμενη παράβαση.  

 

• UΆρθρο 9 

Στο άρθρο 9 ορίζεται προθεσμία τεσσάρων μηνών, η οποία, ως προανεφέρθη, δέον όπως 

οριστεί σε προθεσμία εννέα μηνών.  

 

• Άρθρο 11 



Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή 

υποψηφίων οδηγών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν ισχύουσες άδεια οδήγησης όλων των 

κατηγοριών.  

Θεωρούμε ότι τα προβλήματα οδικής ασφάλειας στη χώρα πρέπει να οδηγήσουν σε λήψη 

μέτρων που αναβαθμίζουν το έργο της εκπαιδεύσεως και της εξετάσεως των υποψηφίων 

οδηγών και οδηγών, αλλά και την ποιότητα και τις ικανότητες των εκπαιδευτών, 

εξεταστών και κάθε εμπλεκομένου στη σχετική διαδικασία. Ενόψει τούτων, κρίνουμε ότι οι 

σχετικές διατάξεις πρέπει να αποσυρθούν, καθώς μειώνουν τις απαιτούμενες ικανότητες 

και προσόντα των εκπαιδευτών. 

Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή εκφεύγει του 

σκοπού του υπό διαβούλευση νόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 αυτού και συνεπώς 

θεωρούμε ότι μη ορθώς επιχειρείται η αναφορά στα ανωτέρω θέματα, τα οποία δέον όπως 

ρυθμιστούν στα πλαίσια έτερου νομοθετήματος με ειδικότερο περιεχόμενο.  

 

• UΆρθρο 17 

Με την παρούσα δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο θεσμό της συνοδευόμενης οδήγησης με 

συνοδεία ενήλικα οδηγού, δεδομένης της έλλειψης οδηγικής παιδείας και βασικών 

γνώσεων περί του αυτοκινήτου από πολλούς οδηγούς που συναντάται στην ελληνική 

πραγματικότητα. Θεωρούμε εξάλλου ότι η ηλικιακή διαφορά του ενός έτους δε δικαιολογεί 

τη θεσμοθέτηση του ως άνω συστήματος. Δεδομένου ότι οι υποψήφιοι οδηγοί δύνανται 

από την ηλικία των 16 ετών να λάβουν άδεια οδηγήσεως δικύκλων (έως 50 κεκ), ενώ από 

την ηλικία των 18 ετών δύνανται να λάβουν άδεια οδήγησης οχημάτων κατηγορίας C και 

CE με πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, κρίνουμε ότι είναι δυνατή η 

θεσμοθέτηση ως ελάχιστου ορίου ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών 

για τη χορήγηση άδειας οδήγησης το 17P

ο
P έτος, εφόσον υφίσταται η γονική συναίνεση. 

Περαιτέρω, εφόσον κριθεί ότι μέχρι της συμπληρώσεως του 18P

ου
P έτους πρέπει να 

υφίστανται περιορισμοί, ενδεικτικά δύναται να θεσμοθετηθεί η οδήγηση σε ακτίνα 30 χλμ 

από τον τόπο κατοικίας, η οδήγηση αυτοκινήτου μέχρι 1000 κεκ και 60 ίππων κλπ.  

                                                          Με τιμή, 

                                           Θεσσαλονίκη 21/5/2018 

Ο Πρόεδρος                                    Για το Δ.Σ.                           Ο Γενικός Γραμματέας  

Γεώργιος Χριστοδούλου                                                         Στέφανος Χαραλαμπίδης 


