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Θέμα : Κνηλνπνίεζε ΦΔΚ «Καζνξηζκόο δηαδηθαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 74/2008 (ΦΔΚ 112/Α’), αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνύ
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) αξρηθήο επηκόξθσζεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ»
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αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζε θσηναληίγξαθν απόζπαζκα ηνπ ΦΔΚ 2024/Β΄/17-9-2009 ζην
νπνίν δεκνζηεύηεθε ε ππ’ αξηζκ. νηθ. 49522/6046/10-9-2009 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ θαη
Δπηθνηλσληώλ πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό δηαδηθαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 74/2008 (ΦΔΚ 112/Α’) αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνύ
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (Π.Δ.Η.) αξρηθήο επηκόξθσζεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο :
1. Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ΠΔΗ αξρηθήο επηκόξθσζεο νδεγώλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ
δηαθξίλεηαη ζε δύν πεξηπηώζεηο :
α) ζηνπο νδεγνύο πνπ δελ θαηέρνπλ άδεηα νδήγεζεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο Γ1, Γ1+Δ, Γ ή Γ+Δ.
Γηα ηελ πεξίπησζε απηή δηελεξγνύληαη πξώηα νη ζεσξεηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ θαηεγνξία Γ θαη γηα ην
ΠΔΗ θαη κεηά ηελ επηηπρία θαη ζηηο δύν πξναλαθεξόκελεο ζεσξεηηθέο εμεηάζεηο αθνινπζεί κηα
πξαθηηθή εμέηαζε θαη
β) ζηνπο νδεγνύο πνπ θαηέρνπλ άδεηα νδήγεζεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο Γ1, Γ1+Δ, Γ ή Γ+Δ. Γηα
ηελ πεξίπησζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη πξώηα ε ζεσξεηηθή εμέηαζε γηα ΠΔΗ θαη κεηά ηελ επηηπρία ζ’
απηήλ αθνινπζεί ε πξαθηηθή εμέηαζε. (Ζ πεξίπησζε απηή θαη΄ νπζία ζα ππάξμεη ζην κέιινλ ζε
νδεγνύο πνπ ιακβάλνπλ ηελ άδεηα νδήγεζεο κεηά ηελ 10-9-2009 αιιά δελ ηελ θάλνπλ ρξήζε γηαηί
αλήθνπλ θπξίσο ζηηο εμαηξνύκελεο θαηεγνξίεο ηνπ π.δ. 74/2008).
Προζοχή : ηελ απόθαζε ππάξρεη κεηαβαηηθή δηάηαμε γηα ηνπο νδεγνύο πνπ απέθηεζαλ άδεηα
νδήγεζεο θαηεγνξίαο Γ από ηηο 10-9-2009 μέχρι και ηην 2-11-2009, βάζεη ηεο νπνίαο ζε απηνύο ηνπο
νδεγνύο ρνξεγείηαη ην ΠΔΗ κόλν κε πξνθνξηθή εμέηαζε (θαζόζνλ ήδε έρνπλ επηηύρεη ζηελ πξαθηηθή
εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο Γ). Γηα λα ηύρνπλ απηήο ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ ΑίηεζεΤπεύζπλε δήισζε καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά π.ρ. παξάβνιν 70 € θιπ κέρξη θαη ηηο 31-3-2010
εκέξα Σεηάξηε). Ζ κεηαβαηηθή εκεξνκελία 1-11-2009 νξίζηεθε γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε παξαγσγή
θαη απνζηνιή ησλ εληύπσλ ΓΔΔ.
2. Ζ ρνξήγεζε ΠΔΗ επηβάιιεη ηελ αλαγξαθή ζηελ άδεηα νδήγεζεο ηνπ θσδηθνύ 95….. όπσο
απηό αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ απνζηειιόκελε ππνπξγηθή απόθαζε. ε θάζε αλαλέσζε ηεο άδεηαο
νδήγεζεο κεηαθέξεηαη θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ΠΔΗ (ε νπνία ελδερνκέλσο λα κελ ζπκπίπηεη κε
απηή ηεο ιήμεο ηζρύνο ηεο άδεηαο νδήγεζεο). Όπνπ απαηηείηαη ε αλαγξαθή επί ηζρύνπζαο άδεηαο
νδήγεζεο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θσδηθνύ 95…. ζα εθηππώλεηαη λέα άδεηα νδήγεζεο αθνινπζώληαο
ηελ δηαδηθαζία ηεο νηθ. 71358/9562/08/7-1-2009 εγθπθιίνπ καο.
3. Γηα ηελ απόθηεζε ΠΔΗ (αξρηθήο επηκόξθσζεο) δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε επηπιένλ
ζεσξεηηθή ή πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζε ζρνιέο νδεγώλ ή ΚΔΘΔΤΟ. Ζ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή
εθπαίδεπζε γηα ηελ θαηεγνξία Γ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη (βιέπε π.α. 58930/480/99 όπσο ηζρύεη).
4. Ζ ζεσξεηηθή εμέηαζε απόθηεζεο ΠΔΗ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ Ν.Α. ηεο ρώξαο από
επηηξνπή/έο πνπ νξίδνληαη από ηνλ Ννκάξρε. Άκεζα λα εθδνζνύλ νη απνθάζεηο ησλ Ννκαξρώλ κε ηνλ
θαζνξηζκό ηνπο. Γηα ηηο επηηξνπέο πξνβιέπεηαη ε έθδνζε απόθαζεο γηα ακνηβή ησλ κειώλ ηνπο θαη
ησλ γξακκαηέσλ ηνπο.
5. Ζ ζεσξεηηθή εμέηαζε γηα ην ΠΔΗ αξρηθήο επηκόξθσζεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ δηεμάγεηαη
πξνθνξηθά κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηνπο.
6. Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε εθπαηδεπηηθό όρεκα ζηελ πεξίπησζε
πνπ ν νδεγόο δελ έρεη αθόκα απνθηήζεη ηελ αληίζηνηρε άδεηα νδήγεζεο. Από ηελ ζηηγκή πνπ επηηύρεη
θαη ιάβεη άδεηα νδήγεζεο θαη ΠΔΗ γηα κία θαηεγνξία π.ρ. θαηεγνξία Γ ηόηε αθνύ απνθηήζεη θαη ηελ
επέθηαζή ηεο (π.ρ. Γ+Δ) ην ΠΔΗ ηζρύεη θαη γηα ηελ επέθηαζε. Όηαλ ν νδεγόο είλαη θάηνρνο άδεηαο
νδήγεζεο ησλ θαηεγνξηώλ γηα ηηο νπνίεο αηηείηαη ηελ ρνξήγεζε ΠΔΗ, ηόηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
θαη δηθό ηνπ όρεκα. Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα ΓΔΔ εθ ησλ δύν
ππνδεηγκάησλ 3.2 θαη 3.3 αληίζηνηρα, πνπ ζα ζαο απνζηαινύλ από ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
ηνπ ΤΜΔ
7. Γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε νρεκάησλ θαηεγνξίαο Γ γηα ΠΔΗ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ηζρύνπλ
ηα αλαγξαθόκελα ζηελ αξηζκ. νηθ. 49377/6021/11-9-2009 εγθύθιηό καο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ην
πξαθηηθό εμεηάζεσλ ηνπ Τπνδείγκαηνο 5 ηεο απόθαζεο.
8. Ζ Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΜΔ παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ην π.δ. ηελ π.α.
θαη ηελ παξνύζα εγθύθιην θαζώο θαη ηελ Αίηεζε-Τπεύζπλε δήισζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ.
9. Ζ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΤΜΔ παξαθαιείηαη λα απνζηείιεη ηα δύν ΓΔΔ ζηηο
ππεξεζίεο ζύκθσλα κε ηελ θαηαλνκή πνπ ήδε ηεο έρεη θνηλνπνηεζεί. Δπίζεο πξέπεη (ζηελ ζπλέρεηα ηνπ
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αξηζκ. πξση. νηθ. 44843/6212/6-8-2008 εγγξάθνπ καο), όπσο εθδώζεη απόθαζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ
ππαιιήισλ ησλ Τπεξεζηώλ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ Ν.Α.-κειώλ ησλ επηηξνπώλ δηελέξγεηαο
ησλ ζεσξεηηθώλ εμεηάζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ ΠΔΗ.
10. Γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε πξέπεη νη εμεηαζηέο λα εθαξκόδνπλ πιήξσο ηηο δηαηάμεηο ηεο π.α.
θαη ηνπ π.δ. θαη εηδηθόηεξα ηεο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηά ηνπ. Μέρξη ηελ
εθηύπσζε ησλ λέσλ εγρεηξηδίσλ γηα ην ΠΔΗ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ην εγρεηξίδην
‘’Θεσξεηηθή εμέηαζε ππνςεθίσλ νδεγώλ θνξηεγώλ’’. ηα κλεκόληα γηα ηηο πξαθηηθέο εμεηάζεηο έρνπλ
πξνζηεζεί ζηελ νκάδα Α ηα πέληε πξώηα λέα ζεκεία ειέγρνπ (όπσο πξνβιέπεηαη από ην π.δ. 74/2008).
Καη γη΄ απηά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηηο πεξί ησλ αδεηώλ νδήγεζεο δηαηάμεηο.
11. Σν Παξάξηεκα πνπ ζαο έρεη ήδε απνζηαιεί ζπλεκκέλα κε ηελ αξηζκ. 11092/337/17-3-2009
εγθύθιηό καο ηζρύεη θαη γηα ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπ ΠΔΗ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ.

12. Δπηπξόζζεηα ζαο γλσξίδνπκε όηη ην ζπλεκκέλν Τπόδεηγκα 5 «Πξαθηηθό εμεηάζεσλ
ππνςεθίσλ νδεγώλ θαη ππνςεθίσλ γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ)
αξρηθήο επηκόξθσζεο» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ ΠΔΗ κεηαθνξάο επηβαηώλ
γηα αξρηθή επηκόξθσζε θαζόζνλ ν πίλαθαο ππνςεθίσλ πνπ επηζπκνύλ δεπηεξνβάζκηα εμέηαζε εθ
παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηιακβαλόηαλ ζηελ ζρεηηθή απόθαζε ησλ ΠΔΗ ιεσθνξείσλ.
13.Παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ.
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΛΑΣΖ
Δζωηερική διανομή
Γ/λζε ΟΑΠ (γηα ελεκέξσζε όισλ ησλ
Τπαιιήισλ εμεηαζηώλ)

Αθξηβέο αληίγξαθν
Διέλε Ενύγθνπ
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