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1) Λ.Α. ηεο ρώξαο
α) Γξαθείν Λνκάξρε
β) Όιεο ηηο Γ/λζεηο, Σκήκαηα,
Γξαθεία Κ.Δ.
2) Όιεο ηηο Γ/λζεηο θαη ηα απηνηειή
Σκήκαηα ηνπ Τ.Κ.Δ.
(πξνο ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ εμεηαζηώλ)
3) ΔΔΤΚΔ
Υ. Ιαδά & Αλζ. Γαδή 4
101 91 ΑΘΖΛΑ
1) Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα
2) Γεληθή Γηεπζύληξηα Κεηαθνξώλ
3) Ο.Δ.Τ.Ο.Α.Κ.Δ.
Θεζζαινλίθεο 9
211 00 ΛΑΤΠΙΗΟ
4) Π.Ο.Δ.Δ.Ο.Α.Κ.
Θνπθηδίδνπ 2 – 4
155 24 Υνιαξγόο – ΑΘΖΛΑ
5)Έλσζε Δθπαηδεπηώλ Οδεγώλ
Απηνθηλήησλ – Κνηνζηθιεηώλ Διιάδαο
Καθεδνλίαο 5, ΘΑΙΙΗΘΔΑ
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ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε γηα ηε ρνξήγεζε ΠΔΗ αξρηθήο επηκόξθσζεο
κεηαθνξάο επηβαηώλ
Θαηόπηλ πξνβιεκάησλ θαη δπζρεξεηώλ πνπ έρνπλ αλαθύςεη θαηά ηελ πξαθηηθή
εμέηαζε γηα ηελ ταστότρονη τορήγηση άδεηαο νδήγεζεο θαηεγνξίαο Γ1, Γ, Γ1+Δ, Γ+Δ θαη
Π.Δ.Η. κεηαθνξάο επηβαηώλ, ζπληζηάηαη λα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη αθνινπζώληαο ηα εμήο βήκαηα:
 Αξρηθά, ν ππνςήθηνο εμεηάδεηαη ζην πεδίν «πζθεπή Σαρνγξάθνπ» (ζεκείν
Α.13 ηεο Οκάδαο Α ηνπ Γ.Δ.Δ. Τπνςεθίνπ Οδεγνύ θαη Τπνςεθίνπ γηα
Υνξήγεζε Π.Δ.Η. Αξρηθήο Δπηκόξθσζεο – Τπόδεηγκα 2.2 πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ
Τ.Α
72048/9666/08,
όπσο
ηξνπνπνηήζεθε
κε
ηελ
Τ.Α.
45990/5584/2009). Δλ ζπλερεία, ηνπνζεηείηαη ζην όρεκα ν ηαρνγξάθνο,
ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη ζπλερίδεηαη ε πξνθνξηθή εμέηαζε.
 Ο ππνςήθηνο εμεηάδεηαη πξνθνξηθά ζηα ππόινηπα ζεκεία ηεο Οκάδαο Α (πιελ
ησλ ζεκείσλ Α.8, Α.9 θαη Α.10).
 Έως 01-11-2009, νη εξσηήζεηο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςήθηνπ νδεγνύ ζηα
ζεκεία Α.1 έσο Α.5 θαη ζην ζεκείν Α.7, πνπ αθνξνύλ ζην Π.Δ.Η., αληινύληαη
από ηελ ύιε ηνπ εγρεηξηδίνπ «Θεσξεηηθή Δθπαίδεπζε Τπνςήθησλ Οδεγώλ
Ιεσθνξείσλ», ζειίδεο 1 έσο 132.
 Από 01-11-2009, νη εξσηήζεηο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςήθηνπ νδεγνύ ζηα
ζεκεία Α.1 έσο Α.5 θαη ζην ζεκείν Α.7, πνπ αθνξνύλ ζην Π.Δ.Η., αληινύληαη
από ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηνπ εγρεηξηδίνπ «Δπαγγεικαηηθή Οδήγεζε
Ιεσθνξείνπ – Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο», ην νπνίν έρεη
εθδνζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Δπγελίδνπ θαη ζαο έρεη ήδε δηαλεκεζεί.
 Κεηά ην πέξαο ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, μεθηλά ή εμέηαζε ζηελ Πνξεία. Ζ
εμέηαζε ζηελ Πνξεία δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 90 ιεπηά.
Οη ππάιιεινη – εμεηαζηέο νθείινπλ λα ειέγρνπλ όηη ν ππνςήθηνο νδεγόο θαη
ηαπηόρξνλα ππνςήθηνο γηα ηε ρνξήγεζε Π.Δ.Η. θέξεη ην ζσζηό Γ.Δ.Δ., δειαδή ην Γ.Δ.Δ. πνπ
είλαη ζύκθσλν κε ην Τπόδεηγκα 2.2 ηεο Τ.Α 72048/9666/08, όπσο ηζρύεη. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέηαζε.
Δπηπιένλ, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ πξαθηηθώλ εμεηάζεσλ, παξαθαινύληαη νη
αξκόδηεο ΛΤΚΔ όπσο, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό απηώλ, ιακβάλνπλ κέξηκλα ώζηε λα
πξνγξακκαηίδεηαη έλαο ππνςήθηνο γηα ρνξήγεζε Π.Δ.Η. θαη έλαο ππνςήθηνο γηα θαηεγνξία Γ,
Γ, Γ+Δ ή Γ+Δ (δειαδή, όηαλ πξνγξακκαηίδεηαη ππνςήθηνο γηα πξαθηηθή εμέηαζε Π.Δ.Η., ε
επηηξνπή ζα ζπκπιεξώλεηαη από έλαλ αθόκε ππνςήθην νδεγό γηα ρνξήγεζε άδεηαο
νδήγεζεο θαηεγνξίαο Γ, Γ, Γ+Δ ή Γ+Δ).
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νκνηόκνξθε δηελέξγεηα ηεο πξαθηηθήο εμέηαζεο, αλαθνξηθά κε
ηε ρνξήγεζε Π.Δ.Η., θαη ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ παξνύζα εγθύθιηό
καο, παξαθαινύληαη όπσο όινη νη ππάιιεινη – εμεηαζηέο ιάβνπλ γλώζε ηεο παξνύζαο
ελππνγξάθσο. Θαηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηηο Τ.Α 58930/480/1999 θαη
72048/9666/08, όπσο ηζρύνπλ.

Ζ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΣΡΗΑ
ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΣΑΓΓΑ
Το όπαμα μαρ
“Δεζμεςόμαζηε ζηη δημιοςπγία ενόρ άπιζηος ζςζηήμαηορ μεηαθοπών και επικοινωνιών , πος ζέβεηαι ηιρ
ανθπώπινερ αξίερ και οδηγεί ηην σώπα ζηην ανάπηςξη”
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ΘΔΚΑ:
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Δζσηεξηθή δηαλνκή
Γ/λζε ΟΑΠ (γηα ελεκέξσζε
όισλ ησλ ππαιιήισλ εμεηαζηώλ)
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Γηα ηε Γξακκαηεία ηεο Γ/λζεο
Διέλε Ενύγθνπ
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