ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/νση
Οδικής
Ασφάλειας
Περιβάλλοντος
Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών
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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ΦΕΚ 1782/Β’/2009 "Συμπλήρωση – Τροποποίηση
της υπ’ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών
λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ
112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών» (ΦΕΚ
216/B') ".
1. Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα του ΦΕΚ
1782/Β’/26-8-2009 στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. οικ. 45990/5584/16-8-2009
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά "Συμπλήρωση –
Τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «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» (ΦΕΚ 216/B')"
α) Στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται η υλοποίηση μηχανογραφικής εφαρμογής για
την θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς
επιβατών (λεωφορεία). Επειδή θα καθυστερήσει η υλοποίηση της εν λόγω
μηχανογραφικής εφαρμογής, από 1-11-2009 η διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης
θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της οικ. 72048/9666/08/26.1.2008 δηλ. προφορικά
λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου και των ερωτηματολογίων (όχι των μελετών
περιπτώσεων) και του νέου εγχειριδίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας». Σημειώνεται ότι δεν
θα λαμβάνεται υπόψη η ερώτηση 7 της πρώτης ενότητας (σελ. 19 του εγχειριδίου)
καθόσον η σωστή απάντηση είναι η Γ.
Οι ερωτήσεις που θα υποβάλλονται θα καταγράφονται στο Φύλλο Ερωτήσεων Απαντήσεων (Υπόδειγμα 4 της υ.α. οικ. 72048/9666/08/26.1.2008) σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 αυτής.
β) Κατά την πρακτική εξέταση και ειδικότερα για τα σημεία 1 έως και 5 της Ομάδας
Α – Προετοιμασία οχήματος, ειδικές δοκιμασίες του μνημονίου του Υποδείγματος
2.2 θα λαμβάνονται υπόψη γνώσεις που αναλύονται στο νέο εγχειρίδιο
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Ικανότητας».
2. Οι υποψήφιοι οδηγοί που αιτούνται χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών πρέπει να
προμηθεύονται από την ΝΥΜΕ με το νέο εγχειρίδιο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας» το οποίο
τιμάται 10 €. Η αγορά του θα γίνεται με την ίδια διαδικασία αγοράς και των λοιπών

εντύπων του ΥΜΕ. Με τον αυτό τρόπο γίνεται και η προμήθεια των εγχειριδίων από
τους εκπαιδευτές οδηγών.
3. Με μέριμνα του Προϊσταμένου της ΝΥΜΕ χορηγείται ενυπογράφως δωρεάν ένα
(1) εγχειρίδιο σε κάθε υπάλληλο εξεταστή που συμμετέχει στην θεωρητική ή
πρακτική εξέταση και η σχετική κατάσταση παραλαβής με τα ονοματεπώνυμα των
υπαλλήλων που παρέλαβαν το εν λόγω εγχειρίδιο θα αποστέλλεται στην Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΜΕ. Ομοίως θα χορηγηθεί από ένα (1) εγχειρίδιο και
στους υπαλλήλους εξεταστές της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΜΕ και τους
επιθεωρητές του ΣΕΕΥΜΕ.
4. Εγκρίνεται η διάθεση σαράντα (40) εγχειριδίων για τις ανάγκες της ΔΟΑΠ.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο π.δ. 74/2008, στην αριθ. οικ.
72048/9666/08/26.1.2009 απόφαση και την 11092/1399/17-3-2009 εγκύκλιο μας.
Παρακαλούμε για την εφαρμογή των παραπάνω.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

