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ΜΑΡΟΥΣΙ

Αναβολή εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Α’ περιόδου
2020 που είχαν προγραμματιστεί στις 26 και 27 Μαρτίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τΑ/7-6-2010) όπως ισχύει.
2.Tης αριθ.37419/13479/11-05-2018 (ΦΕΚ 1661τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής <<Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής,
περί τροποποίησης -επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ατικής>>.
3.Τις διατάξεις της αριθ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/Β/2019) απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί
ανάθεσης & μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες , Περιφερειακούς Συμβούλους και στον
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις
υπ΄αριθμ.:37709/16-01-2020(ΦΕΚ 209/τ.Β/03-02-2020) και 200305/11-03-2020(ΦΕΚ 906/τ.Β./17-3-2020)
αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής.
4.Του Π.Δ 346/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26/ΕΚ και
98/76/ΕΚ του Συμβουλίου «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και
επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν
την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και
διεθνών μεταφορών» (Α’223)
5.Της αριθ.Β6/36080/1318/24-10-2017(ΦΕΚ3749/τΒ/2017) απόφασης υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με
θέμα «Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), διενέργεια εξετάσεων για την
απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και
επιβατών.».
6.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 επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα επιβατών και
εμπορευμάτων στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών από φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα
έχουν ελληνική καταγωγή.
7.Του ν.3082/2002 (ΦΕΚ316/τΑ) και ειδικότερα το Κεφάλαιο Β, άρθρο 11, παρ.7 στο οποίο ορίζεται το
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παράβολο που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για συμμετοχή ή επανεξέτασης λόγω απόρριψης στις εξετάσεις για
χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων.
8.Της ΚΥΑ 31065/30-11-2007 (ΦΕΚ2351/τΒ/2007) «Περί αναπροσαρμογής παραβόλου για συμμετοχή στις
εξετάσεις για απόκτηση ΠΕΕ Οδικού Μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων εθνικών ή διεθνών μεταφορών».
9.Της αριθ.Β4/26858/3182/05-07-2011 (ΑΔΑ:4ΑΣ41-ΓΟΖ) εγκυκλίου του Υπουργείου
Υποδομών &,
Μεταφορών & Δικτύων σχετικά με την συμμετοχή αλλοδαπών στις εξετάσεις για την απόκτηση ΠΕΕ Οδικού
Μεταφορέα.
10.Του αριθ.οικ.13724/19-04-2013 (ορθή επανάληψη)
εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης ΜεταφορώνΕπικοινωνιών με το οποίο ορίζεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής
επάρκειας (ΠΕΕ) οδικού μεταφορέα εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών θα διεξάγονται αρχομένης της
Β’ περιόδου 2013 σε κάθε Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών στην αρμοδιότητα της οποίας λειτουργεί η
Σχολή ΣΕΚΑΜ.
11.Της αριθμ. Γ4/66662/5253/14-11-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ:ΩΡΕΟ1Β7Λ)<<Ηλεκτρονικό παράβολο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων και
Επιβατών>>.
12.Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού
μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων Α΄ περιόδου (ΜΑΡΤΙΟΣ 2020).
13.Tην αριθ.:οικ.178480/04-03-2020(ΑΔΑ:6ΠΔ97Λ7-ΠΑ1)απόφασή μας περί Προγραμματισμού εξετάσεων
υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων A΄ Περιόδου 2020 για την απόκτηση
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου
2009.
14.Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55/11-03-2020)».
15.Το υπ΄αριθμ.: Γ4/19185/590 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: « Παράταση ισχύος
πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, αναβολή εξετάσεων
στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19».
16.Το υπ΄αρ.:Γ4/19185/590 18/3/2020 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών με θέμα «Παράταση
ισχύος πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, αναβολή
εξετάσεων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19».

Αποφασίζουμε
Κατόπιν των ανωτέρω , αναβάλουμε τις γραπτές εξετάσεις της 1ης Περιόδου 2020, για την απόκτηση
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009,
στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19». οι οποίες είχαν προγραμματιστεί
να γίνουν στις 26 και 27 Μαρτίου 2020. Ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων θα οριστεί με νέα
απόφαση.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Περιφέρεια Αττικής
Λ. Συγγρού 15-17
Αθήνα Τ.Κ 11743
›
Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
gperatt@patt.gov.gr
›
Γραφείο κ.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα
ant.bta@patt.gov.gr
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›

2.

3.

4

Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
ektelestikos@patt.gov.gr
›
Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Μ.Ε
gdme@patt.gov.gr
›
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής
ptapatt@patt.gov.gr
›
Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
site@patt.gov.gr
με την παράκληση για την ανάρτηση της παρούσας
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής
Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
›
Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών
dem@yme.gov.gr
›
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
depm@yme.gov.gr
›
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
tmty@yme.gov.gr
›
Εθνική αρχή διαφάνειας
seeyme@yme.gr
ΣΕΚΑΜ
›
Χ. Δρεμέτσικα
Λεωφ. Ηρακλείου 478- Ν. Ηράκλειο ΤΚ 14122
Τηλ:2102812090 και Φαξ:2106002945
sekamdrem@yahoo.gr
›
«Δέκα Επιμορφωτική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»
Λ. Μεσογείων 254 Τ.Κ155-61
Τηλ:211-2148-582
dekaepim@outlook.com
Εσωτερική διανομή
ΣΕΚΑΜ /Φ.Α΄/2020)
Τμήμα αδειών κυκλοφορίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(αρ.8 ν.1599/1986 και αρ.3 παρ.3 ν.2690/1999)

Αριθ.
Πρωτ
:
(Συμπληρώνεται από την υπηρεσία)

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e7c49e8ba5d513ab92b8db4 στις 26/03/20 10:29
Σελίδα 3 από 3

