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ΘΕΜΑ: Διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηοςρ οδηγούρ ζςγκεκπιμένων οσημάηων 
πος εξαιπούνηαι από ηην ςποσπέωζη καηοσήρ πιζηοποιηηικού 
επαγγελμαηικήρ ικανόηηηαρ (ΠΕΙ)   

 

ε απάληεζε ηνπ αξηζ. 29/31-3-09 εγγξάθνπ εξσηήκαηνο ζαο, πνπ αθνξά 
ζηελ ελδεδεηγκέλε εξκελεία ηεο παξαγξάθνπ 3(δ) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ/ηνο 
74/2008 (ΦΔΚ Α’ 112), θαη εηδηθόηεξα ζε όηη αθνξά ζηνπο νδεγνύο ιεσθνξείσλ 
ηδησηηθήο ρξήζεο (Λ.Ι.Υ.) ζαο πιεξνθνξνύκε ηα αθόινπζα: 

1. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ/ηνο 74/2008, αλαθέξεη ηνπο νδεγνύο 
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ βαξέσλ νρεκάησλ νη νπνίνη εμαηξνύληαη από ηελ 
ππνρξέσζε θαηνρήο ΠΔΙ. ύκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηνπ σο άλσ 
άξζξνπ, εμαηξνύληαη ηεο ππνρξέσζεο νη νδεγνί «νρεκάησλ ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ιδιωηικούρ ζθνπνύο, νη νπνίνη δεν θεωπούνηαι 
εμποπικέρ μεηαθοπέρ επηβαηώλ ή εκπνξεπκάησλ». Δπνκέλσο, γηα ηε ρξήζε 
απηήο ηεο εμαίξεζεο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ δύν ζπλζήθεο: 

α) ε ηδησηηθή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο θαη  

β) ν κε εκπνξηθόο ραξαθηήξαο ηεο κεηαθνξάο. 

2. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο αθνξά θαη’ αξρήλ ζε νδεγνύο 
νξηζκέλσλ ιεσθνξείσλ ηδησηηθήο ρξήζεο (Μ2 & Μ3). Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε 
δεύηεξε ζπλζήθε (κε εκπνξηθή κεηαθνξά) ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην έξγν πνπ 
εμππεξεηείηαη από ηα Λ.Ι.Υ., αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ δηθαηνύκελνπ ηε ζέζε 
ζε θπθινθνξία Λ.Ι.Υ. θνξέα / πξνζώπνπ. Οη δηθαηνύκελνη θνξείο είλαη νη 
αθόινπζνη (π.α. Γ-16900/2550/1976, ΦΔΚ Β’ 828 & άξζξν 9 ηνπ λ. 2465/97, 
ΦΔΚ Α’ 28): 

α) Κνηλσθειή Οξγαληζκνί ή Ιδξύκαηα, 
β) ρνιεία ζηνηρεηώδνπο ή κέζεο εθπαίδεπζεο, 
γ) Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνί & θνηλνπξαμίεο μελνδνρείσλ, 
δ) Αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο, 
ε) Βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, εξγνιεπηηθέο δεκνζίσλ έξγσλ θαζώο θαη 
επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ ή κεηαιιείσλ, 
ζη) επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο ηακαηηθώλ πεγώλ θαη θαδίλσλ, 
δ) Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, 
ε) Παηδηθνί ζηαζκνί θαη ηδξύκαηα θαη θέληξα απξνζάξκνζησλ παηδηώλ, 
ζ) Πξσηνβάζκησλ γεσξγηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ, 
η) Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.),  
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ηα) Ννκηθά Πξόζσπα & επηρεηξήζεηο ηνπ λ. 2218/94, ύλδεζκνη Γήκσλ & 
Κνηλνηήησλ,  
ηβ) Ν.Π.Γ.Γ.,  
ηγ) Ιδξύκαηα,  
ηδ) Ννκηθά Πξόζσπα θαη ύιινγνη, πνπ έρνπλ σο έξγν ηελ θξνληίδα θαη 
πεξίζαιςε Α.Μ.Δ.Α., 
ηε) Δθθιεζηαζηηθέο κνλέο.     

3. Από ηα παξαπάλσ πξόζσπα, απηά πνπ ελδερνκέλσο παξέρνπλ, έζησ θαη 
επθαηξηαθά, κεηαθνξηθό έξγν πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη θαη εκπνξηθό ραξαθηήξα 
(έζησ θαη ρσξίο ηελ άκεζε θαηαβνιή θνκίζηξνπ γηα ηε κεηαθνξά) ή 
πξνζνκνηάδεη πξνο ηέηνην έξγν (εκπνξηθνύ ραξαθηήξα) θαη επνκέλσο δεν έσει 
εθαπμογή ε εμαίξεζε ηεο παξ. 3(δ), ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ/ηνο 74/2008, είλαη 
νη θνξείο ησλ σο άλσ ζεκείσλ (β), (γ), (ε) θαη (η), ήηνη νη αθόινπζνη: ζρνιεία 
ζηνηρεηώδνπο ή κέζεο εθπαίδεπζεο, μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνί & 
θνηλνπξαμίεο μελνδνρείσλ, παηδηθνί ζηαζκνί θαη ηδξύκαηα θαη θέληξα 
απξνζάξκνζησλ παηδηώλ θαη Ο.Σ.Α. 

Οη νδεγνί Λ.Ι.Υ. ησλ ινηπώλ πξναλαθεξζέλησλ θνξέσλ κπνξνύλ θαη’ αξρήλ λα 
εμαηξεζνύλ από ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο ΠΔΙ αξρηθήο επηκόξθσζεο θαη 
πεξηνδηθήο θαηάξηηζεο, εθόζνλ πάληνηε πιεξνύληαη νη δύν ζπλζήθεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην π.δ. 74/2008.  

4. Γηα ηε δηεπθξίληζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3(δ), ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 74/2008, 
ζηελ πεξίπησζε ησλ νδεγώλ θνξηεγώλ νρεκάησλ (Ν2 & Ν3), δεδνκέλνπ όηη 
αθόκε (έσο ηελ 10/9/09) δελ έρεη εθαξκνγή ε ππνρξέσζε θαηνρήο ΠΔΙ, ζα 
ελεκεξσζείηε κε λεόηεξε εγθύθιην καο.  
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