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Θέμα: «Καθορισμός ημερομηνίας και σύσταση επιτροπής διενέργειας θεωρητικών εξετά-
σεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού με-
ταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών Δ’ περιόδου έτους 2019» 

 
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 Επαγγελ-
ματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ216/τΑ) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 19 με το οποίο επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλ-
ματος του οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων στον τομέα των εσωτερικών 
και διεθνών μεταφορών από φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν ελληνική κατα-
γωγή. 

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

5. 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 ε-
πάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρί-
σεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμά-
τωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερι-
κών και διεθνών μεταφορών» (Α’223) 

6. 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. 

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

8. Την Γ6/14989/1146/14-03-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
9. 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 α-
πόκτηση ΠΕΕ Οδικού Μεταφορέα. 

10. 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». 
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11. Την με αριθ. Β6/36080/1318/17 (ΦΕΚ 3749/Β/24-10-17) Υ.Α. «Λειτουργία Σχολών Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων 
και επιβατών». 

12. Το αρθ. 14 περ.Α17 της αριθ. οικ. 602161(8148)/25-9-19 (ΦΕΚ 3745/τ. Β’/10-10-19) α-
πόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, εγγρά-
φων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 

13. Την με αριθ. 453937(20360)30-10-17 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Π.Κ.Μ. περί 
συγκρότησης επιτροπών διενέργειας θεωρητικών εξετάσεων και διόρθωσης των γρα-
πτών για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού με-
ταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 
Β6/36080/1318/2017 (ΦΕΚ 3749/τ. Β’/24-10-17), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 
474005/15136/25-7-19 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών της Π.Κ.Μ. 

14. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής 
επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων Δ’ Περιόδου 2019. 

 
Αποφασίζουμε  

• Καθορίζουμε γραπτές εξετάσεις της Δ’ Περιόδου 2019, για την απόκτηση Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων και Επιβα-
τών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, οι οποίες θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετά-
σεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας (στο ισόγειο επί της οδού 
Ελευθερίου Βενιζέλου 87, Βέροια), την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, στις 09:00 
π.μ. 

15. Συστήνουμε επιτροπή διενέργειας  θεωρητικών εξετάσεων και διόρθωσης των γραπτών 
για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων και επιβατών, όπως ορίστηκε με την αριθ. 453937(20360)30-10-17 από-
φαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 
Β6/36080/1318/2017 (ΦΕΚ 3749/τ. Β’/24-10-17) ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 
474005/15136/25-7-19 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών της Π.Κ.Μ. 

• Σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια εξετάσεων και ειδικότερα με τη διαδικασία υπο-
βολής ηλεκτρονικών καταστάσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις ΣΕΚΑΜ, 
τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, το περιεχόμενο 
των δοκιμασιών, τον συνολικό χρόνο της εξέτασης, τη διάρκεια εξέτασης, τον τρόπο 
βαθμολόγησης των γραπτών κλπ, ισχύ έχουν όσα ορίζονται στην Υ.Α. Β6/36080/1318 
(ΦΕΚ 3749/Β/24-10-17) και ειδικότερα στο άρθρο 5 αυτής. 

• Η απόφαση να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr, στο κα-
τάστημα της Π.Ε. Ημαθίας, της Διεύθυνσης Μεταφορών Π.Ε. Ημαθίας κ.α.  

• Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει από την υπογραφή της παρούσας απόφα-
σης. 

   Με Εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Αντιπεριφερειάρχης 

 
 

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης  
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Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονική αλληλογραφία) 

 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
 Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών dem@yme.gov.gr   
 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 
Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών depm@yme.gov.gr   
 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 
Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών ΣΕΕΥΜΕ seeyme@yme.gov.gr  
 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας granom@imathia.pkm.gov.gr  
 
Σχολή ΣΕΚΑΜ ADR Ημαθίας 
 
Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Ημαθίας  
 
Εσωτερική διανομή: 
Οριζόμενοι υπάλληλοι  
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