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Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α.  Της  παραγράφου  13,  του  άρθρου  6,  του  π.δ.  74/08  (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή  της  ελληνικής 

νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 

2003  “σχετικά  με  την  αρχική  επιμόρφωση  και  την  περιοδική  κατάρτιση  των  οδηγών  ορισμένων  οδικών 

οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την 

κατάργηση της  οδηγίας  76/914/ΕΟΚ του  Συμβουλίου”,  όπως  αυτή  η  οδηγία τροποποιήθηκε  με  τις  οδηγίες  

2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006»

β. Του άρθρου 3, της υ.α. 72048/9666/08/2009 (ΦΕΚ 216/Β΄) «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών 

για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  π.δ/τος  74/2008  (ΦΕΚ  112/Α΄),  αναφορικά  με  τη  χορήγηση 

Πιστοποιητικού  Επαγγελματικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  αρχικής  επιμόρφωσης  μεταφοράς  επιβατών»,  όπως  έχει 

τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση 45990/5584/2009 (ΦΕΚ 1782/Β΄) 

γ.  Του  άρθρου  3,  της  υ.α.  οικ.  49522/6046/2009  (ΦΕΚ  2024/Β΄)  «Καθορισμός  διαδικαστικών  

λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση 

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων».

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος  

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2. Την αναγκαιότητα, την με διαφάνεια και αντικειμενικότητα της θεωρητικής εξέτασης των υποψηφίων  

οδηγών,  προκειμένου  να  αποκτήσουν  το  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  για  να 

δραστηριοποιηθούν στο επάγγελμα των οδηγού των λεωφορείων και των φορτηγών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις 



απαιτήσεις  της  οδηγίας  2003/59  (π.δ.  74/08),  υλοποιείται  μηχανογραφικό  σύστημα  θεωρητικών  εξετάσεων 

υποψηφίων οδηγών για χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.

3.  Το  γεγονός  ότι  από τις  ρυθμίσεις  της  παρούσας  δεν  προκαλείται  δαπάνη σε  βάρος  του  Κρατικού  

Προϋπολογισμού 

Αποφασίζουμε

1. Η παράγραφος 4, του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 72048/9666/08/26.1.2009 (ΦΕΚ 216/Β΄) που 

προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υ.α. 45990/5584/2009 (ΦΕΚ 1782/Β΄) και η παράγραφος 4, του άρθρου 3 

της υπουργικής απόφασης 49522/6046/2009 (ΦΕΚ 2024/Β΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως :

«4.  Mε την εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για 

χορήγηση  πιστοποιητικού  επαγγελματικής  ικανότητας  αρχικής  επιμόρφωσης  (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.)  η  θεωρητική 

εξέταση διενεργείται ως εξής :

α. Το μηχανογραφικό σύστημα δημιουργεί με τυχαία επιλογή, από τη βάση ερωτήσεων που περιέχονται 

σήμερα στα εγχειρίδια των Π.Ε.Ι. Λεωφορείων ή Φορτηγών αντίστοιχα, θέματα διακριτά για κάθε υποψήφιο. Η 

διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες :

i) ένα ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, με 

τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων μία (1) μόνο είναι ορθή. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης 

αυτής είναι 150 λεπτά.

ii) Δύο (2) μελέτες περιπτώσεων (case studies), για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, που το σύστημα επιλέγει 

τυχαία  από  τη  βάση  των  εγχειριδίων  των  Π.Ε.Ι.  Λεωφορείων  ή  Φορτηγών  αντίστοιχα,  προκειμένου  να 

επεξεργαστεί, αξιολογήσει και απαντήσει γραπτώς ο υποψήφιος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι 

90 λεπτά.

β. Η εξέταση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά (όπως πραγματοποιείται και για την θεωρητική 

εξέταση για χορήγηση της άδειας οδήγησης με το σύστημα ΜΣΘΕΥΟ). Η εξέταση των μελετών περιπτώσεων 

γίνεται γραπτώς αφού το σύστημα έχει εκτυπώσει τυχαία θέματα. Το ερωτηματολόγιο και τα φύλλα μελετών 

περιπτώσεων συνδέονται μεταξύ τους ανά υποψήφιο μηχανογραφικά. Η βαθμολόγηση για το ερωτηματολόγιο 

γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα , ενώ των μελετών περιπτώσεων γίνεται από τα μέλη της επιτροπής.

γ.  Η βαθμολογία των  γραπτών προέρχεται  κατά 60% από το ερωτηματολόγιο  και  κατά 40% από τις  

μελέτες περιπτώσεων. Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτηματολογίου βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και κάθε  

σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Η άριστη βαθμολογία 

είναι εξήντα (60) μονάδες για το ερωτηματολόγιο και σαράντα (40) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το 

σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (100) μονάδες.

δ. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 ερωτήσεις εκ  

του ερωτηματολογίου και έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από την ανάπτυξη  μελέτης των δύο περιπτώσεων.  

Αυτό σημαίνει ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της άριστης βαθμολογίας ανά δοκιμασία. 

ε. Μετά το πέρας της εξέτασης ο γραμματέας της επιτροπής συντάσσει κατάσταση όπως περιγράφεται 

στην προηγούμενη παράγραφο 3.

στ.  Υποψήφιος  που  κατά  την  εξέταση  καταλαμβάνεται  να  αντιγράφει,  με  οποιοδήποτε  τρόπο  ή  να 

συνεργάζεται με άλλον υποψήφιο, θεωρείται ότι απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις εξετάσεις του  

αμέσως επόμενου εξαμήνου. 



2.  Η  ισχύς  της  παρούσας  απόφασης  αρχίζει  από  την  εφαρμογή  του  μηχανογραφικού  συστήματος  

θεωρητικών  εξετάσεων  υποψηφίων  οδηγών  λεωφορείων  ή  φορτηγών  για  αρχική  απόκτηση  πιστοποιητικού 

επαγγελματικής ικανότητας.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ.Ν.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ελένη Ζούγκου


