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1. αο ππελζπκίδνπκε όηη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/Α΄) «Πξνζαξκνγή ηεο
ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ νδεγία 2003/59/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2003, «ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή επηκόξθσζε θαη ηελ πεξηνδηθή θαηάξηηζε
ησλ νδεγώλ νξηζκέλσλ νδηθώλ νρεκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ
ή επηβαηώλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΟΚ) αξηζκ. 3820/1985 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο
νδεγίαο 91/439/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 76/914/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ», όπσο ε νδεγία απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο νδεγίεο 2004/66/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο
Απξηιίνπ 2004 θαη 2006/103/ΔΚ ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 2006» ππξνβιέπεηαη όηη ε ζεσξεηηθή εμέηαζε
δηελεξγείηαη εθηόο κεηά ηνπ πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Μεηαθνξώλ θαη
Δπηθνηλσληώλ ηεο Ν.Α., επηηξεπνκέλεο ηεο δηελέξγεηαο θαη όηη ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία
θαηά ηηο εκέξεο αξγηώλ, κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ε θάζε κέινο ηεο επηηξνπήο
θαη ζην γξακκαηέα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία βαξύλεη ηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ηνπ λ.δ.
638/1970 (ΦΔΚ 173/Α΄). όπσο ην δηάηαγκα απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κεηαγελέζηεξα.
Δπίζεο κε απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ
θαζνξίδεηαη θαη αλαπξνζαξκόδεηαη ην ύςνο ηεο πξναλαθεξόκελεο απνδεκίσζεο.
2. Με δεδνκέλν όηη ν εηδηθόο ινγαξηαζκόο δελ πθίζηαηαη πιένλ, ελώ νύηε ππάξρνπλ ζρεηηθέο
πηζηώζεηο ζην Τπνπξγείν καο γηα ηνλ ζθνπό απηό θαη ελόςεη ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ,
κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εθδνζεί ε ζρεηηθή θ.π.α. γηα ηελ ακνηβή ησλ εμεηαζηώλ, ζαο
γλσξίδνπκε όηη ε ζεσξεηηθή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη ιεσθνξείσλ ζα πξέπεη δύλαηαη λα
δηελεξγείηαη εληόο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Μεηαθνξώλ ηεο Ν.Α.. ρσξίο ηελ θαηαβνιή
επηπιένλ ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο.
3. Δθόζνλ νη ππεξεζίεο δηαζέηνπλ ππαιιήινπο κε πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ π.δ. 74/2008 γηα ηελ ζεσξεηηθή εμέηαζε ΠΔΗ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην βνεζεηηθό έξγν, απηνί ζα
ρξεζηκνπνηνύληαη κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ αληί ηνπ βνεζεηηθνύ έξγνπ ζε απηό ησλ ζεσξεηηθώλ
εμεηάζεσλ ΠΔΗ.

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
(Ελλάδας)
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
(Ελλάδας)
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
(Ελλάδας)

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΔΠΠΑ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΖΦΟΤΝΑΚΖ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΘΔΟΥΑΡΖ ΣΗΟΚΑ
Ο Πξντζηάκελνο

Ο Γ/ηήο

Ο Γεληθόο Γ/ληήο

Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Οδηθήο
Αζθάιεηαο &
Πεξηβάιινληνο

θ.α.α.
F0
Α. Λάηζηλνο

Ν. Υαηδεβαζδέθεο

Π. Λπκπεξόπνπινο

F0 : Ζ παξνύζα ελέξγεηα αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/Α΄) πνπ ελαξκόληζε ηε
εζληθή λνκνζεζία κε ηελ νδεγία 2003/59/ΔΚ θαη πινπνηείηαη θαηόπηλ ηεο άξλεζεο ησλ ππαιιήισλ
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εμεηαζηώλ ησλ Τπεξεζηώλ Μεηαθνξώλ ησλ Ν.Α. λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ρσξίο
ακνηβή.
Ζ ζεσξεηηθή εμέηαζε γηα απόθηεζε ΠΔΗ όπσο έρεη θαζνξηζηεί είλαη θαη ρξνλνβόξα (πξέπεη λα
δηαξθεί πεξίπνπ 4 ώξεο) θαη πεξηιακβάλεη εξσηεκαηνιόγην θαη κειέηεο πεξηπηώζεσλ.
Μέρξηο ζηηγκήο ε ζεσξεηηθή εμέηαζε γίλεηαη πξνθνξηθά κόλν κε ρξήζε ηεο ύιεο ηνπ εγρεηξηδίνπ
ΠΔΗ γηα ηνπο νδεγνύο ιεσθνξείνπ αθνύ δελ έρεη πξνρσξήζεη ε πινπνίεζε, ηνπ από ηελ ζρεηηθή
Τπνπξγηθή απόθαζε πξνβιεπόκελνπ ηξόπνπ εμέηαζεο κέζσ ειεθηξνληθνύ πξνγξάκκαηνο
αληίζηνηρνπ ηνπ ΜΘΔΤΟ (Μεραλνγξαθηθό ύζηεκα Θεσξεηηθήο Δμέηαζεο Τπνςεθίσλ
Οδεγώλ). Δπίζεο γηα ην ΠΔΗ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ δελ έρεη αθόκα εθδνζεί νύηε ην εγρεηξίδην
πνπ, από ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε έρεη αλαηεζεί, ζην Ίδξπκα Δπγελίδνπ .
Απνηέιεζκα όισλ απηώλ είλαη ε πηζαλή κε ηήξεζε ησλ όξσλ δηαθάλεηαο πνπ ε ππεξεζία καο έρεη
Θέζεη.
Οι ήδη αποζηελετωμένες σπηρεζίες θα ανηιμεηωπίζοσν ζοβαρόηαηο πρόβλημα
λειηοσργίας
Δζωηερική διανομή
Γ/λζε ΟΑΠ (2)
(γηα ελεκέξσζε όισλ ησλ
Αθξηβέο
αληίγξαθν
Τπαιιήισλ εμεηαζηώλ)
Διέλε ΕνύγθνπΑλζή Καξθαιέηζε
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