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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους οδηγούς συγκεκριµένων οχηµάτων 
που εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού 
επαγγελµατικής ικανότητας (ΠΕΙ)   

 

Σε απάντηση του αριθ. 29/31-3-09 εγγράφου ερωτήµατος σας, που αφορά 
στην ενδεδειγµένη ερµηνεία της παραγράφου 3(ζ) του άρθρου 3 του π.δ/τος 
74/2008 (ΦΕΚ Α’ 112), και ειδικότερα σε ότι αφορά στους οδηγούς λεωφορείων 
ιδιωτικής χρήσης (Λ.Ι.Χ.) σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του π.δ/τος 74/2008, αναφέρει τους οδηγούς 
συγκεκριµένων κατηγοριών βαρέων οχηµάτων οι οποίοι εξαιρούνται από την 
υποχρέωση κατοχής ΠΕΙ. Σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (ζ) του ως άνω 
άρθρου, εξαιρούνται της υποχρέωσης οι οδηγοί «οχηµάτων τα οποία 
χρησιµοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται 
εµπορικές µεταφορές επιβατών ή εµπορευµάτων». Εποµένως, για τη χρήση 
αυτής της εξαίρεσης θα πρέπει να συντρέχουν δύο συνθήκες: 

α) η ιδιωτική χρήση του οχήµατος και  

β) ο µη εµπορικός χαρακτήρας της µεταφοράς. 

2. Με βάση τα ανωτέρω, η εφαρµογή της εξαίρεσης αφορά κατ’ αρχήν σε οδηγούς 
ορισµένων λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης (Μ2 & Μ3). Προκειµένου να τηρηθεί η 
δεύτερη συνθήκη (µη εµπορική µεταφορά) θα πρέπει να εξεταστεί το έργο που 
εξυπηρετείται από τα Λ.Ι.Χ., ανάλογα µε την ιδιότητα του δικαιούµενου τη θέση 
σε κυκλοφορία Λ.Ι.Χ. φορέα / προσώπου. Οι δικαιούµενοι φορείς είναι οι 
ακόλουθοι (υ.α. ∆-16900/2550/1976, ΦΕΚ Β’ 828 & άρθρο 9 του ν. 2465/97, 
ΦΕΚ Α’ 28): 
α) Κοινωφελή Οργανισµοί ή Ιδρύµατα, 
β) Σχολεία στοιχειώδους ή µέσης εκπαίδευσης, 
γ) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί & κοινοπραξίες ξενοδοχείων, 
δ) Αεροπορικές επιχειρήσεις, 
ε) Βιοµηχανικές επιχειρήσεις, εργοληπτικές δηµοσίων έργων καθώς και 
επιχειρήσεις εκµετάλλευσης ορυχείων ή µεταλλείων, 
στ) επιχειρήσεις εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών και καζίνων, 
ζ) Επιχειρήσεις παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, 
η) Παιδικοί σταθµοί και ιδρύµατα και κέντρα απροσάρµοστων παιδιών, 
θ) Πρωτοβάθµιων γεωργικών συνεταιρισµών, 
ι) Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),  



ια) Νοµικά Πρόσωπα & επιχειρήσεις του ν. 2218/94, Σύνδεσµοι ∆ήµων & 
Κοινοτήτων,  
ιβ) Ν.Π.∆.∆.,  
ιγ) Ιδρύµατα,  
ιδ) Νοµικά Πρόσωπα και Σύλλογοι, που έχουν ως έργο την φροντίδα και 
περίθαλψη Α.Μ.Ε.Α., 
ιε) Εκκλησιαστικές µονές.     

3. Από τα παραπάνω πρόσωπα, αυτά που ενδεχοµένως παρέχουν, έστω και 
ευκαιριακά, µεταφορικό έργο που θα µπορούσε να έχει και εµπορικό χαρακτήρα 
(έστω και χωρίς την άµεση καταβολή κοµίστρου για τη µεταφορά) ή 
προσοµοιάζει προς τέτοιο έργο (εµπορικού χαρακτήρα) και εποµένως δεν έχει 
εφαρµογή η εξαίρεση της παρ. 3(ζ), του άρθρου 3 του π.δ/τος 74/2008, είναι 
οι φορείς των ως άνω σηµείων (β), (γ), (η) και (ι), ήτοι οι ακόλουθοι: σχολεία 
στοιχειώδους ή µέσης εκπαίδευσης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί & 
κοινοπραξίες ξενοδοχείων, παιδικοί σταθµοί και ιδρύµατα και κέντρα 
απροσάρµοστων παιδιών και Ο.Τ.Α. 

Οι οδηγοί Λ.Ι.Χ. των λοιπών προαναφερθέντων φορέων µπορούν κατ’ αρχήν να 
εξαιρεθούν από την υποχρέωση κατοχής ΠΕΙ αρχικής επιµόρφωσης και 
περιοδικής κατάρτισης, εφόσον πάντοτε πληρούνται οι δύο συνθήκες που 
καθορίζονται στο π.δ. 74/2008.  

4. Για τη διευκρίνιση των διατάξεων της παρ. 3(ζ), του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008, 
στην περίπτωση των οδηγών φορτηγών οχηµάτων (Ν2 & Ν3), δεδοµένου ότι 
ακόµη (έως την 10/9/09) δεν έχει εφαρµογή η υποχρέωση κατοχής ΠΕΙ, θα 
ενηµερωθείτε µε νεότερη εγκύκλιο µας.  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

∆. ΠΛΑΤΗΣ 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
• ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών  –  Τµήµα Υπεραστικών Συγκοινωνιών 
                – Τµήµα Αστικών Συγκοινωνιών  
• ∆/νση οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος – Τµήµα Οδικής Ασφάλειας 
• ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών – Τµήµα Οδικών Μεταφορών  
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