ΑΔΑ: ΒΕΥΤ1-ΘΓ7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

:
:
:
:

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Ε. Στάικου
210 650 8501,
213 130 8501
: 210 650 8485

Αθήνα, 8/2/2013

Αριθµ. Πρωτ.: Α3/5871/960

ΠΡΟΣ : 1. Όλες τις ∆/νσεις και Τµήµατα Μεταφορών
και Επικοινωνιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας (µέσω e-mail)
2. Όλες τις ∆/νσεις και τα Αυτοτελή Τµήµατα
του Υπουργείου
3. Όλα τα λειτουργούντα Ι-ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ της
χώρας (µέσω e-mail)
ΚΟΙΝ.: 1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Μεταφορών
Γεν. ∆/ντή Οδικής Ασφάλειας
Σώµα Επιθεωρητών- Ελεγκτών
Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών
Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) – (µέσω e- mail)

ΘΕΜΑ:

Χαρακτηρισµός διασκευασµένων δικύκλων ως εκπαιδευτικών

ΣΧΕΤ.:

α. Το υπ’ αριθµ. οικ. 3116/29.1.2013 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
β. Το υπ’ αριθµ. 925/31.1.2013 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Μετά από ερωτήµατα που έχουν τεθεί από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας καθώς και Ι- ΚΤΕΟ αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος και
προκειµένου να ενηµερωθούν άµεσα όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας,
διευκρινίζουµε ότι µε τις διατάξεις του σηµείου 5.2. του Κεφαλαίου Β του Παραρτήµατος II του π.δ.
51/2012 (Α’ 101) εισάγεται απαγόρευση µεταβολής των εργοστασιακών τεχνικών χαρακτηριστικών των
δικύκλων που χρησιµοποιούνται στις εξετάσεις προσόντων και συµπεριφοράς (εκπαιδευτικά οχήµατα)
προκειµένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους, η αποτελεσµατικότητά τους και η επίτευξη των
επιδόσεων τους.
Συνεπώς όσοι κατέχουν δίκυκλα οχήµατα που έχουν υποστεί διασκευή, οφείλουν να άρουν την εν
λόγω διασκευή και να επαναφέρουν το όχηµα στην αρχική εργοστασιακή κατάσταση, προκειµένου αυτά
να λάβουν καταλληλότητα ως εκπαιδευτικά.
Επιπρόσθετα και σε περίπτωση που τα δίκυκλα οχήµατα δεν διαθέτουν χειροµοχλό συµπλέκτη,
υποχρεούται η υπηρεσία που παρέχει καταλληλότητα ή ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου να αναγράφει σε αυτό
τον κωδικό «78» ή ότι το εκπαιδευτικό δίκυκλο όχηµα είναι αυτόµατο.
Ακριβές Αντίγραφο
Για τη Γραµµατεία της ∆/νσης

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ι. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ
Ε. Ζούγκου
Εσωτερική διανοµή
∆ΟΚ – Τµήµα Β΄ (2)

