
C:\Documents\ODIKI  
ASFALIA\ΠΕΙ\Εγκύκλιορ_θεωπητικέρ_εξετάσειρ_ΠΕΙ_εντόρ_ωπαπίος_Φεβποςάπιορ_2010.docC:\Users\best\AppData\Local\Temp\ε
γκύκλιορ_5463_703_18-3-2010.docC:\Documents\ODIKI  
ASFALIA\ΠΕΙ\Εγκύκλιορ_θεωπητικέρ_εξετάσειρ_ΠΕΙ_εντόρ_ωπαπίος_Φεβποςάπιορ_2010_2_tel.doc 

        

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                               Αζήλα    3 

2006 18 /23/2010 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ  

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Βαζκόο Πξνη/ηαο ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ         Αξηζ. Πξση : 5463/703 

Γ/ΝΗ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                          

                               
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                            Αζήλα                /20021               /  

30111    16-2--          / 2001096                                                        

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ                                            

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΟ                                                  Γ/ΝΖ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ & 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ                      Αξηζ. Πξση.  9674/906 Φ 354050 / 67764        82450 / 2500 / 99  

3726            

ΣΜΖΜΑ  ΣEXNIKOY EΛΔΓΥΟΤ                                                   

Σαρ. Γ/λζε : Αλαζηάζεσο  2 & Η. Σζηγάληε 

Λ πγγξνύ 23 Σ.Κ.            : 101 9117 80 

ΑΘΖΝΑ  

Πιεξνθνξίεο :                   , Α. Λάηζηλνο 

Σειέθσλν     :                    , 210 650 8502 

 

Fax                :                    ,210 650 8485 

 

ΠΡΟ 

: 

1. Ν.Α. ηεο ρώξαο  

   α) Γξαθείν Ννκάξρε 

   β) Όιεο ηηο Γ/λζεηο, Σκήκαηα, Γξαθεία 

      Μ.Δ. 

   γ) Όια ηα Κ.Σ.Δ.Ο. ηεο ρώξαο 

   2. Όιεο ηηο Γ/λζεηο θαη ηα απηνηειή 

 ΑΘΖΝΑ      ηκήκαηα ηνπ Τ.Μ.Δ. 

  ΚΟΗΝ: 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Μ.Δ. 

   (επί αξηζκ. πξση. 280/2010) 

   2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα  

  3. Γεληθό Γ/ληή Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

  4. Γεληθό Γ/ληή Μεηαθνξώλ 3. Γξαθ. Γελ. 

Γξακκαηέα ΤΜΔ 

Πιεξνθνξίεο : Γ. ΓηαινύξεοΓ. Αρπαηδίδνπ :  

Δ.Ν.Παξίζεο 

ΚΟΗΝ: 5. .Δ.Δ.Τ.Μ.Δ. 

   6. Π.Ο.Δ.Δ.Ο.Α.Μ. 

       Θνπθηδίδνπ 2 - 4 

       155 61 Υνιαξγόο - Αζήλα 

   7. Ο.Δ.Τ.Ο.Α.Μ.Δ. 

       Θεζ/θεο 9,   211 00 Ναύπιην 

   8. .Δ.Δ.Ο.Α.Γ.Α. 

       Κσλζηαληηλνππόιεσο 176 

    121 33 Πεξηζηέξη Αηηηθήο 

   9. Έλσζε Δθπαηδεπηώλ Οδεγώλ 

       Απηνθηλήησλ - Μνηνζηθιεηώλ Διιάδαο 

       Μαθεδνλίαο 5  

    Καιιηζέα 

 

Θέμα : Θεσξεηηθή εμέηαζε ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ρνξήγεζε ΠΔΗ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ  

             θαη επηβαηώλ  

 

Μορφοποιήθηκε: Κάτω:  1,59 εκ.



 

   

2 

Αλλαγή κωδικού πεδίοσ

            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 15
εο

 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 20
εο

 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. 

     

                                                     Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ 
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 : 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  

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
(Ελλάδας)

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
(Ελλάδας)

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
(Ελλάδας)
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Αλλαγή κωδικού πεδίοσ

       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 


