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Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τΑ/7-6-2010). 

2. Τις διατάξεις του Π∆ 145/2010 (ΦΕΚ238/τΑ/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 

Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν µε την αριθ.44403/20-10-2011 (ΦΕΚ2494/τΒ/04-11-2011) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την αριθ.οικ120400/29-11-2011 (ΦΕΚ2973/τΒ/23-12-2011) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής 

περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 

4. Το Π∆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. Την αριθ.Β/31367/2483/25-05-2007 (ΦΕΚ968/τΒ/2007) απόφαση υπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών µε θέµα «Ίδρυση, λειτουργία, έλεγχος Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων οδικών µεταφορέων 

επιβατών και εµπορευµάτων». 
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ΘΕΜΑ: Καθορισµός προγράµµατος γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού 
Επαγγελµατικής Επάρκειας οδικών µεταφορέων επιβατών και εµπορευµάτων, για την 2η 
περίοδο 2013 (Ιούνιος 2013) 
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6. Το 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. Το 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 Επαγγελµατικής Επάρκειας οδικού µεταφορέα 

επιβατών ή εµπορευµάτων. 

8. Την 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. Το αριθ.72486/21-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. 

∆ιακυβέρνησης. 

10. Την Γ6/14989/1146/14-03-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

11. Την αριθ.Β/οικ6707/509/10-02-12 (Α∆Α: ΒΟΖΘ1-ΦΚΚ) εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Μεταφορών του ΥΠΥΜΕ∆Ι σχετικά µε την διαφοροποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την 

απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικών µεταφορέων.   

12. Το αριθµ. οικ. 13724/19-04-2013 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών – 

Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών µε το οποίο ορίζεται ότι οι εξετάσεις για την 

απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελµατικής επάρκειας (ΠΕΕ) οδικού µεταφορέα εµπορευµατικών 

ή επιβατικών µεταφορών θα διεξάγονται, αρχοµένης της Β΄ περιόδου 2013 σε κάθε Υπηρεσία 

Μεταφορών & Επικοινωνιών στην αρµοδιότητα της οποίας λειτουργεί η Σχολή ΣΕΚΑΜ.   

13. Την αριθ. οικ. 100667/22-05-2013 (Α∆Α:ΒΕΝΧ7Λ7-Η45) απόφασή µας περί Προγραµµατισµού 

εξετάσεων υποψηφίων οδικών µεταφορέων επιβατών και εµπορευµάτων Β’ Περιόδου 2013. 

14. Την αριθµ. οικ. 122938/21-06-2013 ( Α∆Α: ΒΕΖΑ7Λ7–ΝΚΟ) απόφαση του αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εξετάσεων και 

επιτροπών διόρθωσης των γραπτών για την διεξαγωγή εξετάσεων οδικών µεταφορέων επιβατών 

και εµπορευµάτων, για την 2η περίοδο 2013 (Ιούνιος 2013)» 

15. Τα έγγραφα της Σχολής  Παναγιώτης Κοκκωνίδης & ΣΙΑ ΟΕ καθώς και των µεµονωµένων 

αιτήσεων για συµµετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις της 2ης περιόδου 2013 (Ιούνιος 2013).   

16. Την ανάγκη για τον καθορισµό συγκεκριµενοποιηµένου χρονοδιαγράµµατος εξετάσεων για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

Καθορίζουµε το πρόγραµµα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού 

Επαγγελµατικής Επάρκειας οδικών µεταφορέων επιβατών και εµπορευµάτων, για την 2η περίοδο 

2013 (Ιούνιος 2013), οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 26 και Πέµπτη 27 Ιουνίου στην ∆/νση 

Μεταφορών του ∆υτικού Τοµέα Αθηνών ως εξής:  
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α) Την 26η Ιουνίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και στις 09:00πµ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την 

απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική µεταφορά 

Εµπορευµάτων  για τους υποψηφίους που το επώνυµο τους ξεκινά από Α έως Μ. 

β. Την 27η Ιουνίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και στις 09:00πµ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την 

απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική µεταφορά 

Εµπορευµάτων  για τους υποψηφίους που το επώνυµο τους ξεκινά από Ν έως Ω καθώς και για την 

απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε)  για  την οδική µεταφορά Επιβατών.      

 

Σας υπενθυµίζουµε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν µαζί τους της αστυνοµική 

τους ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.  

Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της ∆/νσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι).       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
 
Προς : 1) Μέλη της Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και αναπληρωµατικά µέλη αυτής. 
      
           2)  Σχολή ΣΕΚΑΜ : Παναγιώτης Κοκκωνίδης & ΣΙΑ ΟΕ 
                                           Ικαρίας 8 & Εθν.Μακαρίου (Λένορµαν) – Περιστέρι 12132 
                                           Τηλ:2105764145 και Φαξ:2105764158 
                                           panoskokkonidis@yahoo.com  
       
Κοιν. :  
 
1. Περιφέρεια Αττικής 
 › Γραφείο κ.Περιφερειάρχη 

gperatt@patt.gov.gr  
 › Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα 

κου Παπαντωνίου Κωνσταντίνου  
ant.dta@patt.gov.gr  

 › Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα 
ektelestikos@patt.gov.gr 

 › Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών 
gdme@patt.gov.gr 

 › ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
site@patt.gov.gr 
µε την παράκληση για την ανάρτηση της παρούσας 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 

  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
 

 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
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2. Υπ.Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων 
(Τοµέας Υποδοµών-Μεταφορών-∆ικτύων) 

 › ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών 
dem@yme.gov.gr  

 › ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών 
depm@yme.gov.gr  

 › Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 
tmty@yme.gov.gr  

 
3. 

 
Υπ.Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων 

 › Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών (ΣΕΕΥΜΕ) 
seeyme@yme.gov.gr  

  
4. Περιφέρεια Αττικής 
 › Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής 

Λεωφ.Συγγρού 15-17, Αθήνα ΤΚ 11743 
ptapatt@patt.gov.gr 
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