ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Με το υπ’ αρίκμ. Πρωτ. 2500/22-2-2019 ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Υ.Α προσ τθν
Ε.Δ.Ε.Υ.Α ετζκθςαν προσ γνωμοδότθςθ τα εξισ ερωτιματα:
Α) Ελζχκθ ότι για τουσ προςλθφκζντεσ ωσ οδθγοί εργαηόμενουσ,
ζχουν υποχρζωςθ και με δικά τουσ ζξοδα να μεριμνιςουν για τθν
ζκδοςθ Π.Ε.Ι., απαραίτθτα, ενϊ για τουσ εργαηόμενουσ με παράλλθλα
κακικοντα όχι. Ιςχφει;
Β) Υπάρχει διαφορά ςτουσ εργαηόμενουσ οδθγοφσ και ςτουσ
εργαηόμενουσ οδθγοφσ με παράλλθλα κακικοντα εντόσ του 8/ϊρου
και τα οποία απεδζχκθςαν όταν τουσ ανατζκθκαν; Δεν οφείλουν όλοι
να ζχουν με δικι τουσ υποχρζωςθ το Π.Ε.Ι.;
Γ) Μιπωσ υπάρχει και θ περίπτωςθ να εξαιροφμεκα ωσ Επιχειριςεισ
Ν.Π.Ι.Δ., με φορτθγά Φ.Ι.Χ., μεταφζροντασ μόνο προσ ίδια χριςθ
υλικά κ.λπ.;
*****

A) Βάςει του άρκρου 2 του π.δ. 74/2008 με ςκοπό τθν προςαρμογι
τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 2003/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου προβλζπεται θ υποχρεωτικι απόκτθςθ
του Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (Π.Ε.Ι.) από όλουσ
τουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ, οι οποίοι είναι κάτοχοι των αδειϊν
οδιγθςθσ των κατθγοριϊν

Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε και Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε.
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Πρόκειται, δθλαδι, για το Π.Ε.Ι. μεταφοράσ εμπορευμάτων και το Π.Ε.Ι.
μεταφοράσ επιβατϊν αντίςτοιχα. (««Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ
Ικανότθτασ (ΠΕΙ)»: Είναι αυτό το οποίο πιςτοποιεί ότι ο ςυγκεκριμζνοσ
οδθγόσ ζχει τθν απαιτοφμενθ αρχικι επιμόρφωςθ ι περιοδικι
κατάρτιςθ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο διάταγμα αυτό και
επομζνωσ επιτρζπεται να οδθγεί ςυγκεκριμζνθσ ι ςυγκεκριμζνων
κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν οδικά οχιματα μεταφοράσ επιβατϊν ι
εμπορευμάτων, εφόςον κατζχει και ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ι των ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν. Τα
ΠΕΙ διακρίνονται ςε ΠΕΙ μεταφοράσ επιβατϊν και ςε ΠΕΙ μεταφοράσ
εμπορευμάτων. Τα ΠΕΙ μεταφοράσ επιβατϊν αναφζρονται ςτισ
υποκατθγορίεσ και κατθγορίεσ οχθμάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο π.δ. υπ’ αρικμ. 19/1995 «Προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ
προσ τθν οδθγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 29θσ Ιουλίου 1991,
για τθν άδεια οδιγθςθσ»(ΦΕΚ Αϋ 15/31.1.1995), όπωσ ιςχφει. Τα ΠΕΙ
μεταφοράσ εμπορευμάτων αναφζρονται ςτισ υποκατθγορίεσ και
κατθγορίεσ οχθμάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ,
Γ+Ε, όπωσ αυτζσ ςτο π.δ. υπ’ αρικμ. 19/1995 «Προςαρμογι τθσ
νομοκεςίασ προσ τθν οδθγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 29θσ
Ιουλίου 1991, για τθν άδεια οδιγθςθσ» (ΦΕΚ Αϋ 15/31.1.1995), όπωσ
ιςχφει. Προκειμζνου ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ να αποδείξει ότι είναι
κάτοχοσ ΠΕΙ, απαιτείται να κατζχει ιςχφον Δελτίο Επιμόρφωςθσ
Οδθγοφ, το οποίο να είναι ςφμφωνο με το Παράρτθμα ΙΙ του
διατάγματοσ αυτοφ ι, επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ και δίπλα
ςε μια ι περιςςότερεσ εκ των υποκατθγοριϊν ι κατθγοριϊν Γ1,Δ1,
Γ1+Ε, Δ1+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, τισ οποίεσ κατζχει, να είναι καταχωρθμζνοσ ο
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κοινοτικόσ κωδικόσ αρικμόσ «95». Εξαιρείται θ περίπτωςθ τθσ παρ. 4
του άρκρου 8 του διατάγματοσ αυτοφ.»)

Εφλογα προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι το Π.Ε.Ι. είναι ζγγραφο, χωρίσ
τθν απόκτθςθ του οποίου δεν δφναται να αςκθκεί το επάγγελμα του
«επαγγελματία οδθγοφ» μεταφοράσ εμπορευμάτων ι επιβατϊν.
Κακίςταται ςαφζσ, λοιπόν, ότι οι προςλθφκζντεσ ωσ οδθγοί
εργαηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να κατζχουν το πιςτοποιθτικό τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ζγγραφο, ειδάλλωσ οφείλουν να μεριμνιςουν για τθν
απόκτθςι του με ιδία οικονομικι επιβάρυνςθ αφοφ θ κατοχι του
αποτελεί

απαραίτθτθ

επαγγζλματόσ τουσ

προχπόκεςθ

για

τθν

ενάςκθςθ

και όχι αξιϊνοντασ τθν απόκτθςι του

του
με

οικονομικι επιβάρυνςθ του Ν.Π.Ι.Δ., τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Σε αντιδιαςτολι με τθν απαίτθςθ των προςλθφκζντων εργαηομζνων
αποκλειςτικά ωσ οδθγϊν από το Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. βρίςκεται θ
απαίτθςθ των εργαηομζνων με παράλλθλα κακικοντα. Όπωσ ρθτϊσ
ορίηεται ςτο άρκρο 78 παρ. 2 του Ο.Ε.Υ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’
420/06.04.2006) «είναι δυνατι θ ανάκεςθ κακθκόντων περιςςοτζρων
τθσ μίασ των ενοτιτων του Ο.Ε.Υ. ςε εργαηόμενο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.». Κατά
διαςταλτικι ερμθνεία τθσ παραγράφου αυτισ τεκμαίρεται ότι θ
ανάκεςθ παράλλθλων κακθκόντων από το τθ Δ.Ε.Υ.Α. εντάςςεται ςτα
πλαίςια εξαιρετικισ ανάγκθσ του νομικοφ προςϊπου να καλφψει
οργανικζσ κζςεισ εργαςίασ, κακϊσ το προςωπικό που ςτελεχϊνει το
Ν.Π.Ι.Δ. είναι ανεπαρκζσ. Συνεπϊσ, εφόςον θ ανάκεςθ παράλλθλων
κακθκόντων ςε ιδθ εργαηομζνουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. γίνεται με ςκοπό τθ
διατιρθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Ν.Π.Ι.Δ., κα ιταν αςφμφορθ
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και επιηιμια θ οποιαδιποτε οικονομικι επιβάρυνςθ των ιδθ
εργαηομζνων. Για το λόγο αυτό και προσ αποτροπι τθσ βλαπτικισ
μεταβολισ των όρων εργαςίασ των εργαηομζνων το Ν.Π.Ι.Δ. τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. οφείλει να επιβαρυνκεί οικονομικά, ϊςτε οι ιδθ εργαηόμενοι
υπάλλθλοι να αποκτιςουν το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό, χωρίσ τθν
κατοχι του οποίου δεν δφνανται να αςκιςουν νομίμωσ το επάγγελμα
του «επαγγελματία οδθγοφ» παράλλθλα με τθν κφρια επαγγελματικι
τουσ απαςχόλθςθ εντόσ των ορίων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Β) Στο ςθμείο αυτό αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ κεμελιϊδθσ αρχι του
εργατικοφ δικαίου και ειδικότερα τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των
εργαηομζνων υποχωρεί ζναντι του κινδφνου τθσ βλαπτικισ μεταβολισ
των όρων εργαςίασ των ιδθ απαςχολοφμενων από το Ν.Π.Ι.Δ.
εργαηομζνων που εγκυμονεί θ ιδία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (Π.Ε.Ι.). Όπωσ
προαναφζρκθκε, θ κατοχι Π.Ε.Ι. είναι απαραίτθτο ςυςτατικό ςτοιχείο
για τθν ενάςκθςθ του επαγγζλματοσ του «επαγγελματία οδθγοφ
μεταφοράσ εμπορευμάτων ι επιβατϊν». Ακολοφκωσ για τουσ μεν
επαγγελματίεσ οδθγοφσ είναι απαραίτθτθ θ απόκτθςθ του Π.Ε.Ι. ςε
προγενζςτερο ςτάδιο, για τουσ δε εργαηομζνουσ οι οποίοι καλοφνται
ςτα πλαίςια τθσ κατάςταςθσ ανάγκθσ για παράλλθλθ με τθν κφρια
επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα άςκθςθ κακθκόντων εξαιτίασ τθσ
ανεπάρκειασ του προςωπικοφ, είναι υποχρζωςθ του Ν.Π.Ι.Δ. να
προβεί ςτθν απαιτοφμενθ οικονομικι ςυνειςφορά των εργαηομζνων
προσ απόκτθςθ του Π.Ε.Ι.
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Επομζνωσ θ βλαπτικι μεταβολι που μπορεί να προκλθκεί ςτουσ
εργαςιακοφσ όρουσ των εργαηομζνων με τθν απομείωςθ τθσ
περιουςίασ ζκαςτου του επιβαρυνόμενου με τθν απόκτθςθ του
πιςτοποιθτικοφ αυτοφ, ςυνιςτά καταςτρατιγθςθ βαςικοφ εργαςιακοφ
δικαιϊματοσ. Για να μθν υποςτοφν βλαπτικι μεταβολι οι εργαςιακοί
όροι αυτϊν που βαρφνονται με τθν παράλλθλθ ενάςκθςθ
κακθκόντων κα πρζπει το Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. να μεριμνιςει με δικά
του ζξοδα για τθν επιμόρφωςθ των εργαηομζνων του και για τθν
ζκδοςθ του Π.Ε.Ι.

Γ) Στο άρκρο 3 παρ. 3 του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ A 112/2008) περί πεδίου
εφαρμογισ ορίηεται ότι: «Οι οδθγοί των παρακάτω κατθγοριϊν
οχθμάτων εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ να κατζχουν ΠΕΙ: α. Οχθμάτων,
των οποίων, θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα δεν υπερβαίνει τα 45
km/h. β. Οχθμάτων, τα οποία ανικουν ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ και τα
Σϊματα Αςφαλείασ (Αςτυνομία, Πυροςβεςτικό Σϊμα, Λιμενικό Σϊμα),
κακϊσ και οχθμάτων τα οποία δεν ανικουν ςτισ Υπθρεςίεσ αυτζσ,
χρθςιμοποιοφνται όμωσ απ αυτζσ με οποιοδιποτε κακεςτϊσ γ.
Οχθμάτων, τα οποία εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τθσ Πολιτικισ Άμυνασ τθσ
Χϊρασ ι τθσ Πολιτικισ Σχεδίαςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν (Π.Σ.Ε.Α.). δ.
Οχθμάτων, τα οποία υποβάλλονται ςε δοκιμζσ επί τθσ οδοφ, για λόγουσ
τεχνικισ

βελτίωςθσ,

επιςκευισ

ι

ςυντιρθςθσ

και

νζων

ι

μεταποιθμζνων ι διαςκευαςμζνων οχθμάτων, τα οποία δεν ζχουν
ακόμθ τεκεί ςε κυκλοφορία. ε. Οχθμάτων, τα οποία χρθςιμοποιοφνται
ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι για εργαςίεσ διάςωςθσ. ςτ.
Οχθμάτων, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για μακιματα οδιγθςθσ
αυτοκινιτων, με ςκοπό τθν απόκτθςθ άδειασ οδιγθςθσ ι ΠΕΙ (όπωσ
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προβλζπεται

ςτο

διάταγμα

αυτό).

η.

Οχθμάτων,

τα

οποία

χρθςιμοποιοφνται για ιδιωτικοφσ ςκοποφσ, οι οποίοι δεν κεωροφνται
εμπορικζσ μεταφορζσ επιβατϊν ι εμπορευμάτων. θ. Οχθμάτων, τα
οποία μεταφζρουν υλικά ι εξοπλιςμό, ο οποίοσ πρόκειται να
χρθςιμοποιθκεί για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του οδθγοφ τουσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι, θ οδιγθςθ των οχθμάτων αυτϊν δεν αποτελεί
τθν κφρια δραςτθριότθτα του οδθγοφ.»

Όπωσ προκφπτει από τα παραπάνω θ περίπτωςι ςασ, κατά τθ γνϊμθ
μου, δεν μπορεί να υπαχκεί ςε καμία από τισ εξαιρζςεισ που
απαρικμοφνται ςτο νόμο. Συνακόλουκα θ Δ.Ε.Υ.Α. ωσ Ν.Π.Ι.Δ. δεν
μπορεί να εξαιρεκεί από τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του π.δ. 74/2008
και όλοι οι επαγγελματίεσ οδθγοί οφείλουν να ζχουν ςτθν κατοχι
τουσ το Π.Ε.Ι. για τθ νόμιμθ ενάςκθςθ των κακθκόντων τουσ.

Η μθ ςυμμόρφωςθ προσ τθν Κοινοτικι Οδθγία που ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι ζννομθ τάξθ με το π.δ. 74/2008 περί υποχρεωτικισ κατοχισ
Π.Ε.Ι. από επαγγελματίεσ οδθγοφσ επιςφρει τισ οριηόμενεσ ςτο άρκρο
11 του προεδρικοφ διατάγματοσ κυρϊςεισ και είναι οι ακόλουκεσ: «1.
Οδθγόσ που: α. οδθγεί χωρίσ να είναι κάτοχοσ του κατάλλθλου
Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ, όπου αυτό απαιτείται, β.
οδθγεί με Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ που ζχει λιξει, γ.
κατζχει

ι

κάνει

Επιμόρφωςθσ

χριςθ

Οδθγοφ

ι

πλαςτοφ
άδειασ

ι

παραποιθμζνου

οδιγθςθσ,

ςτθν

Δελτίου

οποία

ζχει

καταχωρθκεί, με μθ νόμιμο τρόπο, ο κοινοτικόσ κωδικόσ αρικμόσ «95»
ι πλαςτισ ι παραποιθμζνθσ βεβαίωςθσ τθσ παρ. 4, του άρκρου 8, του
διατάγματοσ αυτοφ, τιμωρείται με τισ ποινζσ των άρκρων 94, 95, 98 του
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ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ»
όπωσ ιςχφει, αντιςτοίχωσ. 2. Αυτόσ που καταλαμβάνεται να κατζχει ι να
κάνει χριςθ πλαςτισ, ι παραποιθμζνθσ ι με ψευδζσ περιεχόμενο,
βεβαίωςθσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 7 ι τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 8 του διατάγματοσ αυτοφ, τιμωρείται με τισ ποινζσ των άρκρων
216 ι 217 του Ποινικοφ Κϊδικα, κατά περίπτωςθ. 3. Πζραν των
ποινικϊν κυρϊςεων ςτισ οποίεσ υπόκειται αυτόσ που εκδίδει βεβαίωςθ
τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 7 του διατάγματοσ αυτοφ με ψευδζσ
περιεχόμενο, αφαιρείται με απόφαςθ του οικείου Νομάρχθ ι Ζπαρχου,
για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν και θ άδεια λειτουργίασ τθσ ςχολισ
Σ.Ε.ΚΑ.Μ. ι Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. ι ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., κατά περίπτωςθ.»

Συγκεφαλαιωτικά, προσ απάντθςθ των τεκζντων προσ εμζνα
ερωτθμάτων:
- Για τουσ εργαηομζνουσ που ζχουν προςλθφκεί εξαρχισ και
αποκλειςτικά ωσ οδθγοί, αυτοί υποχρεοφνται να κατζχουν το
ςχετικό Π.Ε.Ι , το οποίο λαμβάνουν με ιδία ζξοδα, ωσ ουςιϊδεσ
κριτιριο για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του οδθγοφ. Ενϊ,
αντίκετα, για τουσ εργαηομζνουσ ςτουσ οποίουσ μεταγενζςτερα
ανατίκεται από τθν Δ.Ε.Υ.Α. θ παράλλθλθ άςκθςθ κακθκόντων
οδθγοφ, τα ζξοδα για τθν απόκτθςθ του Π.Ε.Ι βαρφνουν τθν
Δ.Ε.Υ.Α .
- Δεν εξαιροφνται οι εργαηόμενοι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. από τθν
υποχρζωςθ κτιςθσ ςχετικοφ Π.Ε.Ι, ακόμθ και αν χρθςιμοποιοφν
Φ.Ι.Χ.
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Ακινα, 04/03/2019
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ,
Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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