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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1 Τις διατάξεις των άρθρων 3,113,114,160,186, και 282 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2 Το Π.∆. 144/23.12.2010 (ΦΕΚ 237 Α’) για τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
3 Την υπ. αριθµ. 39/14.01.2011 (ΦΕΚ 122 Α’) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε την οποία µεταβιβάζονται 

αρµοδιότητες στους άµεσα εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες. 
4.    Το Π.∆. 346/2001 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 906/26/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». 

5.   Την υπ΄αριθµ. Β/31367/2483/2007 απόφαση υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών µε θέµα «Ίδρυση, λειτουργία, έλεγχος Σχολών Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων οδικών µεταφορέων επιβατών και εµπορευµάτων». 

6. Την υπ΄αριθµ.  Γ6/14989/1146/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών «Εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού 
Επαγγελµατικής Επάρκειας (ΠΕΕ) από υποψηφίους οδικούς µεταφορείς εµπορευµάτων ή επιβατών». 

7.   Το Ν. 3710/2008 «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. 

8.    Το Ν. 3082/2002 και ειδικότερα το Κεφάλαιο Β, άρθρο 11,παρ. 7 στο οποίο ορίζεται το παράβολο που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για συµµετοχή ή 
επανεξέταση λόγω απόρριψης στις εξετάσεις για χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελµατικής Επάρκειας οδικού µεταφορέα επιβατών ή εµπορευµάτων. 

9.   Την Κ.Υ.Α 31065/30.11.2007 «Περί αναπροσαρµογής παραβόλου για συµµετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση ΠΕΕ Οδικού Μεταφορέα επιβατών ή 
εµπορευµάτων εθνικών ή διεθνών µεταφορών». 

10.  Την υπ΄αριθµ. 72486/21.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε τη λειτουργία των 
Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης. 

11. To υπ΄αριθµ. Β6/5637/587/4.2.2011 έγγραφο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. «Περί της αρµοδιότητας του άρθρου 186,παρ.Ε, εδάφιο 23 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87 Α΄)»  

12. Την υπ΄αριθµ. Β6/9724/1092/4.3.2011 εγκύκλιο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. σχετικά µε τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικών 
Επαγγελµατικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών και Εµπορευµάτων. 

13. Την υπ΄αριθµ. Β6/12858/1379/24.3.2011 εγκύκλιο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. σχετικά µε τις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής 
Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εµπορευµάτων Εθνικών ή ∆ιεθνών Μεταφορών 

14.  Το υπ΄αριθµ. 1697/10-3-2011 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης µε θέµα 
«∆ιενέργεια εξετάσεων αποφοίτων Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μεταφορέων» 

15. Την υπ΄αριθµ.πρωτ.06/ 10123 / 30-6-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας (Α∆Α: 4ΑΣΗ7ΛΒ-82Ω) µε την οποία ορίστηκε επιτροπή 
διεξαγωγής, επιτήρησης και διόρθωσης των εξετάσεων 

16.  Το γεγονός ότι πρέπει να ενηµερωθεί η ΣΕΚΑΜ Καβάλας «Ν.Βαγιόκας & Σία Ε.Ε» για την έγκαιρη υποβολή στην υπηρεσία µας των καταστάσεων των 
υποψηφίων οδικών µεταφορέων επιβατών ή εµπορευµάτων καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών της Χώρας µας ή 
ισοτίµων σχολών εξωτερικού. 
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Α̟οφασίζουµε 
1. Προκηρύσσουµε γραπτές εξετάσεις της ∆’ Περιόδου 2011 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Επάρκειας οδικού µεταφορέα επιβατών ή 
εµπορευµάτων. 
2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την ∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, στην αίθουσα γρα̟τών εξετάσεων στο ισόγειο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας 
α. Στις 09.00π.µ. θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις οδικών µεταφορέων επιβατών & εµπορευµάτων Εθνικών µεταφορών. Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο (2) 
ώρες. 
β. Στις 11.00π.µ. θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις οδικών µεταφορέων επιβατών & εµπορευµάτων ∆ιεθνών µεταφορών. Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο (2) 
ώρες. 
3. Η ΣΕΚΑΜ Καβάλας «Ν.Βαγιόκας & Σία Ε.Ε.» υποβάλλει στην υπηρεσία µας, µέχρι και την ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011, κατάσταση σε ηλεκτρονική µορφή (e-
mail) στην οποία αναφέρονται τα ονόµατα των υποψηφίων οι οποίοι πρόκειται να µετάσχουν στις εξετάσεις. Οι καταστάσεις αυτές µπορούν να συµπληρωθούν µέχρι 
την ηµέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων. 
4. Τελευταία ηµεροµηνία υ̟οβολής των οριστικών καταστάσεων των υποψηφίων είναι η ∆ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011. Την ίδια ηµέρα η ΣΕΚΑΜ Καβάλας 
«Ν.Βαγιόκας & Σία Ε.Ε.»  θα πρέπει να καταθέσει και σε ηλεκτρονική µορφή τις οριστικές καταστάσεις των υποψηφίων, σε περίπτωση που αυτές έχουν 
διαφοροποιηθεί από εκείνες που αρχικά κατατέθηκαν. 
5. α. Οι καταστάσεις που υποβάλλει η ΣΕΚΑΜ Καβάλας «Ν.Βαγιόκας & Σία Ε.Ε.», θα πρέπει να αναφέρουν κατ΄απόλυτη αλφαβητική σειρά τα πλήρη στοιχεία των 
υποψηφίων (όνοµα, πατρώνυµο, τόπο γέννησης, ηµεροµηνία γέννησης, ΑΦΜ, ∆ιεύθυνση κατοικίας, αριθµό Αστυνοµικής ταυτότητας), την περίοδο την οποία 
φοίτησαν οι υποψήφιοι, τις ώρες φοίτησης κατά µάθηµα, τις συνολικές ώρες φοίτησης κατά κατηγορία Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Επάρκειας, καθώς και την 
κατηγορία του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Επάρκειας για την οποία θα εξετασθούν («Εθνικών» ή «∆ιεθνών» ή «Εθνικών και ∆ιεθνών» Επιβατικών Μεταφορών, 
είτε «Εθνικών» ή «∆ιεθνών» ή «Εθνικών και ∆ιεθνών» Εµπορευµατικών Μεταφορών). 
β. Για τους υποψηφίους που στην κατάσταση δηλώνονται ότι θα συµµετάσχουν στις εξετάσεις προς απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας «∆ιεθνών 
Μεταφορών» (Επιβατικών ή Εµπορευµατικών Μεταφορών) θα αναφέρεται και ο αριθµός µητρώου του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών ή ο αριθµός 
µητρώου της αντίστοιχης άδειας οδικού µεταφορέα Εθνικών µεταφορών. 
γ. Η κατάσταση θα πρέπει να υπογράφεται από τον ∆ιευθυντή Σπουδών της ΣΕΚΑΜ Καβάλας «Ν.Βαγιόκας & Σία Ε.Ε.»  και υποβάλλεται µαζί µε σχετική αίτηση 
και υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο της κατάστασης θα πρέπει να κατατεθεί και στην αρµόδια Οικονοµική Εφορία που υπάγεται η ΣΕΚΑΜ Καβάλας. 
δ. Μαζί µε την παραπάνω κατάσταση θα συνυποβάλλονται για κάθε υποψήφιο: 
δ.α. ∆ύο (2) πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες 
δ.β. Ευκρινές ακριβές αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας 
δ.γ. Αποδεικτικό ∆.Ο.Υ. για κατάθεση 50,00 € υπέρ του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης µε αιτιολογικό την συµµετοχή στις 
εξετάσεις οδικών µεταφορέων για τη συγκεκριµένη περίοδο. Η κατάθεση γίνεται στον ΚΑΕ 82860. 
δ.δ. Επικυρωµένο αντίγραφο αδείας οδικού µεταφορέα ή πιστοποιητικό Εθνικών µεταφορών για όσους υποψηφίους δηλώνεται µόνον συµµετοχή σε «∆ιεθνείς» 
µεταφορές (Επιβατικές ή Εµπορευµατικές). 
ε. Για τους υποψήφιους που έχουν απορριφθεί σε προηγούµενη εξεταστική περίοδο, γίνεται σχετική παρατήρηση κατά την εγγραφή τους στις παραπάνω καταστάσεις, 
χωρίς να χρειάζεται η υποβολή ξεχωριστής κατάστασης. 
6. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 
α. Όσοι υποψήφιοι περιλαµβάνονται στις οριστικές καταστάσεις που υποβάλλει η ΣΕΚΑΜ Καβάλας «Ν.Βαγιόκας & Σία Ε.Ε.»  στην υπηρεσία µας, υπό των όρων 
των παρ. 4 και 5 της παρούσας. 
β. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών της Χώρας µας ή ισοτίµων σχολών εξωτερικού και υποβάλλουν αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι) στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, µέσα στην αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 4 της παρούσας, στην οποία θα δηλώνουν το είδος του 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας που επιθυµούν να αποκτήσουν, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, τη ∆ιεύθυνση κατοικίας, το ΑΦΜ και τηλέφωνο 
επικοινωνίας. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
βα. ∆ύο (2) πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες  
ββ. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας 
βγ. Επικυρωµένο αντίγραφο του κατεχόµενου τίτλου σπουδών. 
βδ. Βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή. 
βε. Αποδεικτικό ∆.Ο.Υ. για κατάθεση 50,00 € υπέρ Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Ανατυολικής Μακεδονίας - Θράκης µε αιτιολογικό την συµµετοχή στις 
εξετάσεις οδικών µεταφορέων για την συγκεκριµένη περίοδο. Η κατάθεση γίνεται στον ΚΑΕ 82860. 
βστ. Επικυρωµένο αντίγραφο αδείας οδικού µεταφορέα ή πιστοποιητικό Εθνικών Μεταφορών για όσους υποψηφίους δηλώνεται µόνον η συµµετοχή σε «∆ιεθνείς» 
µεταφορές (Επιβατικές ή Εµπορευµατικές). 
7. Επισηµαίνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτοί, σε καµία περίπτωση: 
α. υποψήφιοι, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στις καταστάσεις της παρ. 4 της παρούσας, που έχει υποβάλλει η ΣΕΚΑΜ Καβάλας «Ν.Βαγιόκας & Σία Ε.Ε» στην 
υπηρεσία µας µέσα στην προθεσµία που ορίζεται. 
β. υποψήφιοι για τους οποίους δεν έχουν κατατεθεί όλα ανεξαιρέτως τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 5 της παρούσας, ακόµη και αν 
αυτοί συµπεριλήφθησαν στις καταστάσεις της παρ. 4 που υπέβαλε η ΣΕΚΑΜ Καβάλας «Ν.Βαγιόκας & Σία Ε.Ε»  
γ. υποψήφιοι για τους οποίους αποδειχθεί ότι δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 4, της Υ.Α. Β/31367/2483/25.5.2007, ακόµη και 
συµπεριλήφθησαν στις καταστάσεις της παρ. 4 της παρούσας. 
δ. υποψήφιοι οι οποίοι δεν υπέβαλλαν οι ίδιοι, ως όφειλαν, όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της παρ. 6β. στην προθεσµία που ορίζεται στην ίδια 
παράγραφο. 
8. 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 ορίζονται στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/99, ΦΕΚ 99, τΑ) στην αρµόδια επιτροπή εξετάσεων, προκειµένου να τους επιτραπεί η 
συµµετοχή τους στις εξετάσεις. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους δύο στυλό διαρκείας χρώµατος µπλε ή µαύρο. Σηµειώσεις, βοηθήµατα, βιβλία και 
κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται να µεταφέρονται στην αίθουσα των εξετάσεων. 
9. Η επιτροπή διεξαγωγής, επιτήρησης και διόρθωσης των εξετάσεων έχει ορισθεί µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 06/ 10123 / 30-6-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Καβάλας (Α∆Α: 4ΑΣΗ7ΛΒ-82Ω) ως εξής: 
      Τακτικά µέλη επιτροπής διεξαγωγής, επιτήρησης & διόρθωσης των εξετάσεων: 

1. Ρίζος Μάρκος   κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
2. Μητσόπουλος Βασίλειος  κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων 
3. Αναγνωστάκη Βηθλεέµ  κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων  

 
Αναπληρωµατικά µέλη: 
1. Καλπακίδης Ευστράτιος  κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων - Μηχανικών 
2. Χατζηλιάδης ∆ηµήτριος  κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων 
3. Ιωαννίδης Αναστάσιος  κλάδου ΤΕ Τεχνικών 
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Έργο της πιο πάνω Επιτροπής είναι η διεξαγωγή και η επιτήρηση των εξετάσεων καθώς και η διόρθωση των γραπτών για την απόκτηση Πιστοποιητικού 
Επαγγελµατικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα και η συµπλήρωση των σχετικών καταστάσεων µε τους προσελθόντες υποψηφίους κατά κατηγορία στην οποία 
εξετάσθηκαν. 
Συντονιστής των εξετάσεων ορίζεται ο Πρόεδρος της επιτροπής Ρίζος Μάρκος. 
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται η Κελεκτσόγλου Παρασκευή του κλάδου ΠΕ Φιλοσοφικής. 
10. Ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων και των µελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιµοποιούνται στις εξετάσεις βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων (www.yme.gr) και συγκεκριµένα στη διαδροµή Μεταφορές>Πληροφόρηση για θέµατα Οδικού Μεταφορέα. 
11. Η υπηρεσία µας δύναται να τροποποιήσει την ηµέρα, τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό των υποψηφίων και τις 
υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν µε νέα απόφαση που θα εκδοθεί τουλάχιστον δύο ηµέρες από την καθορισµένη, µε την απόφαση αυτή, ηµεροµηνία 
διεξαγωγής των εξετάσεων. Η τροποποιηµένη απόφαση θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας µας και θα αποσταλεί στη ΣΕΚΑΜ 
Καβάλας «Ν.Βαγιόκας & Σία Ε.Ε»  προκειµένου να ενηµερωθούν όλοι οι υποψήφιοι. 
12. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα εκδοθούν µετά τη διόρθωση των γραπτών και θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Αντίγραφο των 

καταστάσεων των αποτελεσµάτων θα αποσταλεί στη Σχολή ΣΕΚΑΜ Καβάλας«Ν.Βαγιόκας & Σία Ε.Ε»  . 
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