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Κοιν: όπως π.δ. 

                                                                                      
Θέμα: «Καθορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητι-
κού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών
και συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής Γ’ και Δ’ περιόδου έτους 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως ισχύει,

2. Τις διατάξεις του Ν.3082/2002 (ΦΕΚ316/τΑ) και ειδικότερα το Κεφάλαιο Β, άρθρο 11,
παρ.7 στο οποίο ορίζεται το παράβολο που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για συμμετοχή ή
επανεξέτασης λόγω απόρριψης στις εξετάσεις για χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελμα-
τικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα,

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-13) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύ-
ει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δια-
τάξεις  των  οδηγιών  96/26/ΕΚ και  98/76/ΕΚ  του  Συμβουλίου  «Περί  προσβάσεως  στο
επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρί-
σεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγ-
μάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτε-
ρικών και διεθνών μεταφορών» (Α’223)

5. Τις  διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 81320 και 77909/30-12-17
αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

6. Την με αριθ. 30110(385)/27-1-17 (ΦΕΚ 390/τ. Β’/10-2-17) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμ-
ματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, πράξεων «Με Εντολή
Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους προϊσταμένους των Γενικών Διευ-
θύνσεων,  των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων,  Γραφείων κλπ.  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας».

7. Την με αριθ. Β6/69869/5974/6-12-06 Εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών,

8. Την αριθ.Β/31367/2483/25-05-2007 (ΦΕΚ968/τΒ/2007) απόφαση υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών με θέμα «Ίδρυση, λειτουργία, έλεγχος Σχολών Επαγγελματικής Κατάρ-
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τισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων οδικών
μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων».

9. Την ΚΥΑ 31065/30-11 -2007 (ΦΕΚ2351/τΒ/2007) «Περί αναπροσαρμογής παραβόλου
για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση ΠΕΕ Οδικού Μεταφορέα επιβατών ή εμπο-
ρευμάτων εθνικών ή διεθνών μεταφορών».

10. Την Γ6/14989/1146/14-03-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
11. Την αριθ. Β6/9724/1092/4-3-11 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ε.
12. Την  αριθ.Β4/26858/3182/05-07-2011  (ΑΔΑ:4ΑΣ41-ΓΟΖ)  εγκύκλιο  του  Υπ.  Υποδομών,

Μεταφορών & Δικτύων σχετικά με  την  συμμετοχή  αλλοδαπών στις  εξετάσεις  για  την
απόκτηση ΠΕΕ Οδικού Μεταφορέα.

13. Την Β6/12858/24-3-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «εξε-
τάσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ε από υποψηφίους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων ή
επιβατών».

14. Την αριθ.Β/οικ6707/509/10-02-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΖΘ1-ΦΚΚ) εγκύκλιο του Υπ.  Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων με την οποία διαφοροποιείται  η διαδικασία εξετάσεων για την
απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικών μεταφορέων κατά
εφαρμογή των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009.

15. Την ανάγκη  διενέργειας  εξετάσεων για  την  απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής
επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων Γ' και Δ’ Περιόδου 2017.

Αποφασίζουμε 

Α). Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Γ’ και Δ’ Περιόδου 2017, για την απόκτηση Πι-
στοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων και
Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, οι οποίες θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων
της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας (στο ισόγειο επί της οδού Ελευθερίου Βε-
νιζέλου 87, Βέροια), την 19η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη (για τη Γ’ περίοδο), στις 09:00 π.μ. και
την 12η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη (για την Δ’ περίοδο), στις 09:00 π.μ.

Τα θέματα  οργάνωσης και  διεξαγωγής των εξετάσεων,  ο προγραμματισμός και  κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια  καθορίζονται  στο άρθρο 6 της αριθ.  Β/31367/2483/15-6-07,  (ΦΕΚ
Β/968) όπως ισχύει. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές όλων των νομί-
μως λειτουργουσών ΣΕΚΑΜ της χώρας, εφόσον έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα που απαι-
τούνται και περιλαμβάνονται στις καταστάσεις των οικείων Σχολών, σύμφωνα με τα καθοριζόμε-
να στην παρούσα. 

Η επιλογή των θεμάτων (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και μελέτες περιπτώσεων) γίνε-
ται από τους καταλόγους θεμάτων που έχουν συνταχθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών.  Οι  εξετάσεις  για  κάθε  κατηγορία  υποψηφίων  διαρκούν  δύο  ώρες  (εθνικές  ή
διεθνείς/εμπορευματικές ή επιβατικές μεταφορές) περιλαμβάνουν δύο δοκιμασίες:
- ένα ερωτηματολόγιο με τριάντα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τέσσερις προτεινόμενες
απαντήσεις εκ των οποίων μία μόνο είναι ορθή και
- ένα φύλλο με δύο μελέτες περιπτώσεων προς απάντηση.

Η επιλεγόμενη εκ των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σημειώνεται με
σταυρό (+) ή Χ. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Οι μελέτες περιπτώσε-
ων απαιτούν ανάπτυξη από τους υποψηφίους και κάθε ορθή και πλήρης απάντηση σε μία εκ
των μελετών περιπτώσεων βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Οι επιτροπές διόρθωσης των
γραπτών, μετά το πέρας των εξετάσεων, προβαίνουν στη βαθμολόγηση των γραπτών των υπο-
ψηφίων.

Επιτυχόντες θεωρούνται  οι  υποψήφιοι  που θα έχουν σημειώσει συνολική βαθμολογία
τουλάχιστον εξήντα (60) μονάδων έχοντας παράλληλα βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μο-
νάδες στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες στις μελέτες πε-
ριπτώσεων.

Ο κατάλογος των ερωτήσεων και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμο-
ποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
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και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διαδρομή  http://www.yme.gr/?tid=770&aid=0 (Μεταφορές, 09.
Θέματα Οδικού Μεταφορέα). 

Υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαμβάνεται ν’ αντιγράφει, με οποιονδήποτε τρόπο
ή να συνεργάζεται με άλλον υποψήφιο θεωρείται ότι απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτα-
σης στις εξετάσεις του αμέσως επόμενου τριμήνου.

Υποψήφιοι που αποκτούν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα
για Εθνικές μεταφορές (επιβατών ή εμπορευμάτων) και επιθυμούν ν’ αποκτήσουν Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα για  διεθνείς  μεταφορές (επιβατών ή  εμπορευ-
μάτων αντίστοιχα) εξετάζονται, εφόσον έχουν παρακολουθήσει σε σχολή ΣΕΚΑΜ, τα μαθήματα
διεθνών μεταφορών.

Κάθε ΣΕΚΑΜ υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών, δύο εβδομάδες πριν από την ημε-
ρομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία αναφέρο-
νται  τα  ονόματα των υποψηφίων οι  οποίοι  πρόκειται  να μετάσχουν στις  εξετάσεις.  Οι  κατα-
στάσεις  αυτές  μπορούν να συμπληρωθούν μέχρι  την  ημέρα υποβολής των οριστικών κατα-
στάσεων.
Η υποβολή από τις ΣΕΚΑΜ των οριστικών καταστάσεων στην αρμόδια Περιφέρεια και των λοι-
πών δικαιολογητικών (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, φωτογραφία υποψηφίου, φωτοτυπία ταυτότη-
τας, παράβολο του άρθρου ενδέκατου του ν. 3082/2002 κλπ.) γίνεται τη Δευτέρα, πριν την ημε-
ρομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, όταν αυτές διενεργούνται Κυριακή ή μία εβδομάδα πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, σε περίπτωση που οι εξετάσεις διεξάγονται άλλη ημέρα.
Οι καταστάσεις, πρέπει να είναι θεωρημένες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλονται χωριστά
για τους υποψηφίους των Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών. Σε αυτές αναφέρονται
το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας, το Α.Φ.Μ., η ημερομηνία γέννησης
και το είδος των εξετάσεων (Εθνικές ή Διεθνείς ή και οι δύο ενδείξεις) στις οποίες θα μετάσχει ο
υποψήφιος καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες πε-
ριόδους, εφόσον δηλώσουν στην αντίστοιχη ΣΕΚΑΜ ότι επιθυμούν να περιληφθούν στην κα-
τάσταση υποψηφίων. Παραπλεύρως στην ίδια κατάσταση σημειώνονται οι ώρες που φοίτησε ο
κάθε σπουδαστής στη Σχολή (π.χ. 30 τουλάχιστον ώρες για υποψηφίους εθνικών μεταφορών
επιβατών ή εμπορευμάτων, 45 τουλάχιστον ώρες για υποψηφίους εθνικών και διεθνών μεταφο-
ρών επιβατών ή εμπορευμάτων κ.λ.π.). Πάνω στην κατάσταση αυτή πρέπει απαραιτήτως να
υπάρχει βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ (όπου η έδρα της συγκεκριμένης ΣΕΚΑΜ), ότι υποβλήθηκε
σ’ αυτήν ακριβές αντίγραφό της. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της κατάστασης αυτής πρέπει να
μην διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία της κατάστασης, που υποβάλλεται για τη συμμετοχή
των μαθητών της Σχολής στις εξετάσεις. Οι ΣΕΚΑΜ υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν, στην
Περιφέρεια και στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ωρολόγιο πρόγραμμα
στο οποίο θα αναφέρονται οι ημέρες και οι ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων. 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Π.Ε.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο υποψή-
φιος πρέπει να εκδώσει ηλεκτρονικό παράβολο από την ηλεκτρονική διαδρομή της εφαρμογής
του taxis:https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm (Κωδικός 5315).

Οι υποψήφιοι, που προσέρχονται για εξέταση θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική
τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζο-
νται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99,ΦΕΚ99,τΑ) στην αρμόδια επιτροπή εξε-
τάσεων, προκειμένου να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις. 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν μετά τη διόρθωση των γραπτών και
θα αναρτηθούν στο κατάστημα της Π.Ε. Ημαθίας (Ε. Βενιζέλου 87 Βέροια 59131). Αντίγραφο
των καταστάσεων αυτών θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή και στις Σχολές ΣΕΚΑΜ.

Β). Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια των παραπάνω εξετάσεων και για τη
διόρθωση των γραπτών, αποτελούμενη από τους:

Τακτικά μέλη
1.  Μέσκος Χρήστος,  του  κλάδου  ΤΕ Μηχανικών,
ως πρόεδρος της επιτροπής 
2. Δεβίδης Γεώργιος, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών
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3. Κουλακιώτης Γεώργιος, του κλάδου ΠΕ Διοικητι-
κού Οικονομικού.

Αναπληρωματικά μέλη
1. Παυλίδης Ευστάθιος, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών
2. Σπυρίδου Καλλιόπη, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
3. Μαυρόπουλος Θεμιστοκλής, του κλάδου ΤΕ Διοι-
κητικού Λογιστικού

Συντονιστής εξετάσεων 
1. Καζαντζίδης Θεόδωρος, του κλάδου ΔΕ Διοικητι-
κών Γραμματέων.

Έργο της επιτροπής είναι η γραπτή εξέταση των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποι-
ητικού επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων και η μέριμνα
για κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων καθώς και για την ηλεκτρονική
επιλογή των θεμάτων των εξετάσεων και τη διασφάλιση του απορρήτου.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ημαθίας

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών

Σχολές ΣΕΚΑΜ

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας 
granom  @  imathia  .  pkm  .  gov  .  gr 

Γενικός Διευθυντής Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών ΠΚΜ gdme  @  pkm  .  gov  .  gr

ΥΜΕ, Δ/νση Εμπορευματικών Μετα-
φορών - Τμήμα Α Οδικών 
Εμπορ/κών Μετ/ρών 
dok  @  yme  .  gov  .  gr  

ΣΕΚΑΜ - ADR
Κοντός Θεόδωρος 
Σταδίου 91 και Αριάδνης γωνία
59131 Βέροια
e-mail: sekamadr@gmail.com 

Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης – ΤΜΗΜΑ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΚΜ Mouratidis  .  g  @  imathia  .  pkm  .  gov  .  gr  

ΥΜΕ, Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών
ΣΕΕΥΜΕ seeyme  @  yme  .  gov  .  gr 

Εσωτερική διανομή: Οριζόμενοι υπάλληλοι 
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