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ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Επί τόπου στροφή µε κίνηση προς τα πίσω
α) Ο ν.4599/2019 (Α΄40) «∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων
οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις για
τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
β) Η µε αριθ. πρωτ. Α3/Οικ.19023/2039/7-3-2019 εγκύκλιος του Γενικού Γραµµατέα
Μεταφορών
γ) Η υ.α.50984/7947/2013 (Β΄3056)

Σε εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης ι της παρ.1 του άρθρου 7 του ανωτέρω σχετικού
νόµου, θεσπίζεται νέα ειδική δοκιµασία: «Επιτόπου στροφή µε κίνηση προς τα πίσω»
µόνο για την κατηγορία Β, η οποία αντικαθιστά την ειδική δοκιµασία «Εκκίνηση σε ανήφορο
κλίσης περίπου 10%» στη διενέργεια των ειδικών δοκιµασιών για αυτά τα οχήµατα. Με την
έναρξη του τρίτου µεταβατικού σταδίου σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ίδιου νόµου, ήτοι από
5 Ιουνίου 2019 διενεργείται η παραπάνω νέα ειδική δοκιµασία η οποία έχει ως εξής:
«Επί τόπου στροφή µε κίνηση προς τα πίσω µόνο για την κατηγορία Β
1. Η δοκιµασία γίνεται σε οδούς διπλής κατεύθυνσης µε µικρή πυκνότητα κυκλοφορίας και µε
πλάτος οδοστρώµατος έξι (6) µέτρων, µε απόκλιση ±0,30 µέτρα. Κατά την εκτέλεση του
ελιγµού και σε όλη τη διάρκειά του χρησιµοποιείται ο κατάλληλος δείκτης αλλαγής
κατεύθυνσης, σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί πρέπει ο υποψήφιος να τον ενεργοποιήσει
εκ νέου. Κατά τη δοκιµασία αυτή πρέπει ο υποψήφιος µε τρεις (3) κινήσεις (εµπρός – πίσω εµπρός) να πραγµατοποιήσει την επί τόπου στροφή, χωρίς οι τροχοί του οχήµατος, να
ανέλθουν στο πεζοδρόµιο, ελέγχοντας την κίνηση του δρόµου σε κάθε φάση της δοκιµασίας.
2. Ο ελιγµός πραγµατοποιείται ως εξής :
Ο υποψήφιος, χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, ακινητοποιεί το
όχηµα στο δεξιό άκρο της οδού επιλογής του εξεταστή και πλησίον του κρασπέδου του
πεζοδροµίου. Στη συνέχεια ο υποψήφιος στρίβοντας αριστερά κινεί το όχηµα προς τα εµπρός,
ώστε να πλησιάσει το απέναντι κράσπεδο της οδού. Αµέσως µετά κινεί το όχηµα προς τα
πίσω στρίβοντας δεξιά ώστε να πλησιάσουν οι πίσω τροχοί το κράσπεδο της οδού που
ξεκίνησε η δοκιµασία. Τέλος στρίβοντας αριστερά κινεί το όχηµα προς τα εµπρός
ολοκληρώνοντας τη δοκιµασία έχοντας αναστρέψει πλήρως το όχηµα ώστε το όχηµα να
βρίσκεται µε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που ξεκίνησε.
3. Η δοκιµασία πραγµατοποιείται παραχωρώντας προτεραιότητα στα κινούµενα οχήµατα και
επιτρέποντας στους πεζούς και τα ζώα να κινηθούν µε ασφάλεια. Η προς τα πίσω κίνηση του
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οχήµατος πραγµατοποιείται κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω και ελέγχοντας
ταυτόχρονα οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις µέσω των κατόπτρων του οχήµατος.
Κατά την κίνηση του οχήµατος ο υποψήφιος οφείλει:
α) Να αναστρέψει το όχηµα µε τρεις κινήσεις
α) Να µην ανέβει το όχηµα στο πεζοδρόµιο, δηλαδή κανένας τροχός να χάσει την επαφή του
µε το οδόστρωµα.
γ) Να µη σβήσει ο κινητήρας του οχήµατός περισσότερες από µία φορά,
δ) Να χρησιµοποιεί τους κατάλληλους δείκτες αλλαγής κατεύθυνσης.
Λόγοι απόρριψης είναι :
• αναστροφή οχήµατος µε περισσότερες των τριών κινήσεων,
• σβήσιµο του κινητήρα περισσότερες από µια φορά,
• ανέβασµα σε κράσπεδο πεζοδροµίου,
• µη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού,
• µη χρησιµοποίηση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης περισσότερες από µία
φορά.»
Μέχρι την έκδοση νέων ∆.Ε.Ε. µε ευθύνη του Τµήµατος Αδειών Οδήγησης της οικείας
∆ιεύθυνσης ή του Εξεταστή, στη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς κατηγορίας Β
διαγράφεται στο σηµείο 4 της Οµάδας Α του Μνηµονίου η ειδική δοκιµασία: «Εκκίνηση σε
ανήφορο κλίσης περίπου 10%» και αναγράφεται η ειδική δοκιµασία «Επιτόπου στροφή µε κίνηση
προς τα πίσω (µόνο για την κατηγορία Β)». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.4599/2019
και της υ.α.50984/7947/2013.
Παρακαλούµε για την εφαρµογή της παρούσας από 5 Ιουνίου 2019 και την άµεση
ενηµέρωση των Σχολών Οδηγών, Εκπαιδευτών και Εξεταστών της περιοχής
αρµοδιότητάς σας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ο.Κ.Α.

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ
Πίνακας αποδεκτών:
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
Αποδέκτες για ενέργεια:
Περιφέρειες της χώρας
• ∆ιευθύνσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Επικοινωνιών
• Προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών
• Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
• Γραφείο Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr)
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
• Πρ/µενο Γεν. ∆/νσης Στρ. Σχεδ. Μεταφ. και Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)
• Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)
Αποδέκτες για ενηµέρωση:
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• Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
(omospondia2012@gmail.com)
• Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
(o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)
• Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
(info@driving.org.gr)
Εσωτερική διανοµή
∆OKΑ – Τµήµα Β’ (1)
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