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ΘΕΜΑ:

Καθορισμός προγράμματος γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, για την 1η
περίοδο 2015 (Μάρτιος 2015)

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τΑ/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε με το
Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138Α/16-06-11) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄ της από
31-12-12 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256Α/31-12-12) η οποία κυρώθηκε με το
Ν.4147/13 (ΦΕΚ 98/Α/26-04-13) και ισχύει .

2.

Τις διατάξεις του ΠΔ 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. οικ177070/10-09-2014 (ΦΕΚ 2542/Β΄/24-09-2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

4.

Το ΠΔ346/2001 «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)
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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».

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.
Διακυβέρνησης.

10.

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

11.

Την αριθ.Β/οικ6707/509/10-02-12 (ΑΔΑ:ΒΟΖΘ1-ΦΚΚ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης
Μεταφορών του ΥΠΥΜΕΔΙ 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 Δ/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. 38285/18-02-2015 (ΑΔΑ:7ΤΥΜ7Λ7-ΒΧ4) απόφασή μας περί Προγραμματισμού
εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Α΄ Περιόδου 2015.

14.

Την αριθμ. οικ. 45836/09-03-2015 (ΑΔΑ:ΩΓΩ97Λ7-Γ05) απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εξετάσεων και επιτροπών
διόρθωσης των γραπτών για την διεξαγωγή εξετάσεων οδικών μεταφορέων επιβατών και
εμπορευμάτων, για την 1η περίοδο 2015 (Μάρτιος 2015)»

15.

Τα έγγραφα της Σχολής Παναγιώτης Κοκκωνίδης & ΣΙΑ ΟΕ καθώς και των μεμονωμένων
αιτήσεων για συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις της 1ης περιόδου 2015 (Μάρτιος 2015).

16.

Την ανάγκη για τον καθορισμό συγκεκριμενοποιημένου χρονοδιαγράμματος εξετάσεων για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
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Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, για την 1η περίοδο
2015 (Μάρτιος 2015), οι οποίες θα διεξαχθούν την Πέμπτη 19 Μαρτίου στην Δ/νση Μεταφορών του
Δυτικού Τομέα Αθηνών ως εξής:
Την 19η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και στις 10:30πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για
την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά
Εμπορευμάτων 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 Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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. Δυτικού Τομέα
κου Τζόκα Σπυρίδωνα
ant.dta@patt.gov.gr
› Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
ektelestikos@patt.gov.gr
› Γενική Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών
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›

gdme@patt.gov.gr
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
site@patt.gov.gr

με την παράκληση για την ανάρτηση της παρούσας
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής

2.

Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

(Τομέας Υποδομών-Μεταφορών-Δικτύων)
›
›
›

Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών
dem@yme.gov.gr
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
depm@yme.gov.gr
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
tmty@yme.gov.gr

3.

Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
› 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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