
                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 
Ταχ. Δ/νση      : Ε. Βενιζέλου 87 
Ταχ. Κώδικας  : 59131 
Πληροφορίες   : : Α. Αντωνιάδου 
Τηλέφωνο       : 23313 53433 
Ε-mail             : tak@imathia.pkm.gov.gr 

Βέροια, 18 Αυγούστου 2022 
 

Αρ. πρωτ. 588618/17547 Φ.132 

 
Κοιν: όπως π.δ.  
 
Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
Υπεύθυνος ανάρτησης 
Στ. Ψαρράς 

                                                                                       
Θέμα: ««Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας θεωρητικών εξετάσεων και διόρθωσης των 
γραπτών για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού 
μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 
Β6/36080/1318/2017 (ΦΕΚ 3749/τ. Β’/24-10-17)» 
 

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 υπ’ αριθ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/΄Β/30-12-2016) με τις οποίες 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 

133/2010» Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Ά/27-12-2010). 

3. Την υπ’ αριθμ. 72217/31-1-2022 (ΦΕΚ 458/Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας {Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πρά-
ξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»}. 

4. Την υπ’ αριθμ. 131093/1092 (ΦΕΚ 1355/Β/2022) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημα-
θίας {Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας}. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999), «Κώδικας Διοικητικής Διαδι-
κασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Δεύτερο Κεφάλαιο «Συλλογικά Όργανα της 
Διοίκησης», 

6. 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 
επανεξέταση λόγω απόρριψης στις εξετάσεις για χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελμα-
τικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων. 

7. 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. 

8. 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», όπως ισχύ-
ει, 

9. 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-
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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) 

10. 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. 

11. Την ΚΥΑ 31065/30-11-2007 (ΦΕΚ 2351/τΒ/2007) «Περί αναπροσαρμογής παραβόλου 
για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση ΠΕΕ Οδικού Μεταφορέα επιβατών ή εμπο-
ρευμάτων εθνικών ή διεθνών μεταφορών». 

12. Την Γ6/14989/1146/14-03-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
13. 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. 

14. 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». 

15. 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» και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 5 αυτής. 

16. Την με αρ. πρωτ. 534798/4038/26-07-2022 διαπιστωτικής πράξης λύσης υπαλληλικής 
σχέσης από την υπηρεσία του Δημάδη Αθανασίου του Κωνσταντίνου 

17. Την ανάγκη συγκρότησης νέας  επιτροπής εξετάσεων Π.Ε.Ε. σύμφωνα με τις υπηρεσια-
κές ανάγκες. 

Αποφασίζουμε  
 

Συγκροτούμε  τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια των παραπάνω εξετάσεων και 
τη διόρθωση των γραπτών, από τους παρακάτω υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της Διεύθυνσης Μεταφορών της Π.Ε. Ημαθίας με τους αναπληρωτές τους, για όλες τις 
εξεταστικές περιόδους, ως εξής: 

 
Τακτικά μέλη: 

 
1. Καραγαβριηλίδης  Συμεών, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Τμήματος Α-

δειών Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Αρχείου.  
2. Πολυμένης Κωνσταντίνος, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Τεχνικού Τμή-

ματος. 
3. Αντωνιάδου Αντωνία, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊ-

σταμένη του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Αρχείου.  
 

Αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Δεληγιαννίδης Λάζαρος, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Τεχνικού Τμήμα-
τος  

2. Μέσκος Χρήστος, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος  
3. Σπυρίδου Καλλιόπη, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τε-

χνικού Τμήματος 
 

 

 Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι η τυχαία επιλογή των θεμάτων μέσω της σχετικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής, η διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, η διενέργεια των 
γραπτών εξετάσεων, η βαθμολόγηση των γραπτών, η θεωρητική εξέταση των υποψηφί-
ων οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ο έλεγχος της ταυτότητας των 
υποψηφίων  και η ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας για την ολοκλήρωση των εξετά-
σεων. 
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 Υπεύθυνος προγραμματισμού των εξετάσεων ορίζεται ο Ψαρράς Στέφανος, του κλάδου 
ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Αρ-
χείου, με αναπληρωτή την Παπαρόση Σωτηρία, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ-
ων και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στο άρθρο 6 της Υ.Α. Β6/36080/1318 (ΦΕΚ 
3749/Β/24-10-17)». Ειδικότερα, είναι υπεύθυνος για την έκδοση των ΠΕΕ και την ενημέ-
ρωση του ΕΜΜΕ, την δημιουργία Ομάδων Εξέτασης, την ανάρτηση των καταστάσεων 
των υποψηφίων σε εμφανές μέρος έξω από την αίθουσα κατά την ημέρα των εξετάσεων 
κλπ.  

 Οι εξετάσεις θα διενεργούνται τέσσερις φορές το χρόνο (Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και 
Δεκέμβριο) ή και σε πρόσθετη εξεταστική περίοδο, σε ημερομηνία που θα ορίζεται από 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις. 

 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. 

 Μέχρι την εφαρμογή του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Εξετάσεων ΠΕΕ, η εξέταση 
των υποψηφίων διεξάγεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. Β6/36080/1318 
(ΦΕΚ 3749/Β/24-10-17) 

 Κάθε άλλη απόφαση σχετική με το αντικείμενο του θέματος παύει να ισχύει με την υπο-
γραφή της παρούσας απόφασης. 

  
 

   Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής  

Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Κ.Μ. 

 
 

Αλέξανδρος Καϊλής 
ΠΕ Ηλ. Μηχανικών με βαθμό Α’ 
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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 
 
Εσωτερική διανομή: 
Οριζόμενοι υπάλληλοι  
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