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ΘΕΜΑ: ∆ιαφοροποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την απόκτηση 
πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικών µεταφορέων   
 

 Από τις 4/12/2011 τέθηκε, ως γνωστόν,  σε πλήρη εφαρµογή ο κανονισµός (ΕΚ) 
1071/2009. Μεταξύ των (τεσσάρων) προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση οδικών 
µεταφορέων παραµένει η απόδειξη της επαγγελµατικής επάρκειας τουλάχιστον ενός 
προσώπου, του καλούµενου ως «διαχειριστή µεταφορών» για κάθε µεταφορική επιχείρηση.  

 Προκειµένου για την απόδειξη της επαγγελµατικής επάρκειας και την απασχόληση ως 
διαχειριστή µεταφορών, είτε στις εµπορευµατικές είτε στις επιβατικές µεταφορές, ο κάθε 
ενδιαφερόµενος υποχρεούται, βάσει της υ.α. αριθ. Β/31367/2483 (ΦΕΚ Β’ 968/15-6-2007), 
στην παρακολούθηση ενός συγκεκριµένου αριθµού ωρών κατάρτισης (30 για τις εθνικές 
µεταφορές συν 15 για τις διεθνείς µεταφορές) και ακολούθως στην επιτυχή εξέταση του.  

 Μετά από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009, δεν προβλέπεται πλέον 
πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας (Π.Ε.Ε.) που να καλύπτει µόνο τις εθνικές 
µεταφορές, αλλά ενιαίο Π.Ε.Ε. που καλύπτει και τις εθνικές και τις διεθνείς µεταφορές. Ως εκ 
τούτου, ο κάθε υποψήφιος, υποχρεούται να παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα 
κατάρτισης (30 συν 15 ώρες) και να επιτύχει στις εξετάσεις που περιλαµβάνουν θέµατα και 
εθνικών και διεθνών µεταφορών. 

 Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες µετά από την επιτυχή εξέταση στις εξετάσεις εθνικών & 
διεθνών µεταφορών, εκδίδουν το ενιαίο Π.Ε.Ε. που είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα του 
κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009. Το Υπουργείο µας πρόκειται, σε σύντοµο χρόνο και πάντως πριν 
από τη διενέργεια των εξετάσεων µηνός Μαρτίου 2012, να προµηθευτεί και να αποστείλει 
στις κατά τόπους Γενικές ∆ιευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών, νέα έντυπα Π.Ε.Ε. που 
συµφωνούν µε το υπόδειγµα του ως άνω κανονισµού.    

 Σε ότι αφορά στη διαδικασία των εξετάσεων, σηµειώνουµε τα ακόλουθα: 

• η εξέταση αποτελείται από ερωτηµατολόγια πολλαπλής επιλογής και απάντηση σε 
συγκεκριµένες µελέτες περιπτώσεων. Η εφαρµογή που σας έχει διανεµηθεί παράγει 
διαφορετικά ερωτηµατολόγια για τις εθνικές και τις διεθνείς µεταφορείς, µε τριάντα (30) 
ερωτήσεις το κάθε ένα. Επίσης µε την ίδια εφαρµογή επιλέγονται δύο (2) µελέτες 
περιπτώσεων για τις εθνικές µεταφορές και ισάριθµες για τις διεθνείς.  

• η βαθµολογία της εξέτασης µε ερωτηµατολόγια πολλαπλής επιλογής, υπολογίζεται ως ο 
µέσος όρος της βαθµολογίας στο σύνολο των ερωτήσεων εθνικών και διεθνών µεταφορών. 
Οµοίως η βαθµολογία στις µελέτες περιπτώσεων υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των 
βαθµολογιών στο σύνολο των µελετών περιπτώσεων εθνικών και διεθνών µεταφορών.  
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• Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθµολογία 
τουλάχιστον 60 µονάδων, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθµολογία 30 µονάδων από 
τα ερωτηµατολόγια πολλαπλής επιλογής και 20 µονάδων από τις µελέτες περιπτώσεων.  
• Ως παράδειγµα, έστω υποψήφιος που συγκέντρωσε βαθµολογία 46 στο ερωτηµατολόγιο 
εθνικών µεταφορών, 24 στο ερωτηµατολόγιο διεθνών µεταφορών, 35 από µελέτες 
περιπτώσεων εθνικών µεταφορών και 18 από µελέτες περιπτώσεων διεθνών µεταφορών. Ο 
υποψήφιος αυτός συγκεντρώνει βαθµολογία από τα ερωτηµατολόγια 35 µονάδες (46 συν 24 
δια δύο) και από µελέτες περιπτώσεων 26,5 µονάδες. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, 
δεδοµένου ότι το άθροισµα της βαθµολογίας του είναι 61,5 µονάδες (35 συν 26,5) και έχει 
παράλληλα υπερβεί την ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία και στα ερωτηµατολόγια (βάση 
30) και στις µελέτες περιπτώσεων (βάση 20).    

• Κάτοχοι Π.Ε.Ε. εθνικών µεταφορών, οι οποίοι τα απέκτησαν βάσει προϊσχυουσών 
διατάξεων, προκειµένου για την απόκτηση του ενιαίου Π.Ε.Ε. του κανονισµού 1071/2009 
υποχρεούνται στην εξέταση στις διεθνείς µεταφορές, µόνο, βάσει του άρθρου 21§2 του 
κανονισµού αυτού. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται στην παρακολούθηση µόνο του 
προγράµµατος κατάρτισης για τις διεθνείς µεταφορές και οι αιτήσεις τους µνηµονεύουν 
σαφώς τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις µόνο των διεθνών µεταφορών. Εφόσον τα 
πρόσωπα αυτά επιτύχουν στην εξέταση, τότε αποκτούν το ενιαίο Π.Ε.Ε. του κανονισµού (ΕΚ) 
1071/2009, παραδίδοντας στην εκδίδουσα Υπηρεσία το προηγουµένως εκδοθέν 
πιστοποιητικό για τις εθνικές µεταφορές.    

 Σηµειώνεται ότι όπως προκύπτει από το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009, 
στην ενότητα Γ («Στοιχεία Εργατικού ∆ικαίου»), ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει «τους 
εφαρµοστέους κανόνες σε θέµατα αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης των οδηγών, ιδίως 
εκείνους που απορρέουν από την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου». Τα θέµατα αυτά καλύπτονται από τις επισυναπτόµενες στο παράρτηµα του 
παρόντος εγγράφου πρόσθετες ερωτήσεις (επτά για τις µεταφορές εµπορευµάτων ή 
επιβατών). Οι ερωτήσεις αυτές έχουν προστεθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας, στην 
ενότητα Πληροφόρηση για θέµατα Οδικού Μεταφορέα (στα ερωτηµατολόγια που 
ευρίσκονται στη διαδροµή: www.yme.gov.gr → Πληροφόρηση για θέµατα Οδικού 
Μεταφορέα).  

 Σηµειώνουµε ότι οι άδειες οδικών µεταφορέων που έχουν εκδοθεί για τις εθνικές 
µεταφορές παραµένουν σε ισχύ και µπορούν να ανανεωθούν ως τέτοιες σύµφωνα µε τις 
ρυθµίσεις του κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009 και της σχετικής εγκυκλίου Β4/55881/5940/5-12-
2011 (Α∆Α: 45621-ΠΓΞ).  

 Τέλος, δεδοµένου ότι διαφοροποιείται η διαδικασία των εξετάσεων, θεωρούµε εύλογη 
την παράταση της προθεσµίας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της υ.α. Β/31367/2483, για 
την υποβολή – εφόσον απαιτείται – συµπληρωµατικών ωρολογίων προγραµµάτων 
µαθηµάτων, όπως επίσης τον ορισµό των εξετάσεων του Μαρτίου 2012, το δεύτερο 
δεκαπενθήµερο του µήνα αυτού.      
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

              Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

          ΑΣΠ. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Όλες οι ∆ιευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας  
 

2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., Ανθ. ΓΑζή & Χρ. Λαδά  

2. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Μεταφορών  

3. Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των Περιφερειών της χώρας 

4. Σχολές Σ.Ε.Κ.Α.Μ.: 

α) ΧΡΥΣΩ ΚΩΝ. ∆ΡΕΜΕΤΣΙΚΑ  Λ. Ηρακλείου 478  Ν. Ηράκλειο  

β) ΤΕΚΟΜ ΕΠΕ Αγ. ∆ηµητρίου 43  18547, Ν. Φάληρο  

γ) Θ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ  Οδυσσέως 7  10437, ΑΘΗΝΑ 

δ) ΜΙΧ. Α. ΠΑΤΕΡΑΚΗ  Σόλωνος 134  10677, ΑΘΗΝΑ  

ε) ΚΕΜΜ Α.Ε.  Λ. Θεσ/νίκης 117 (Εθνική οδός) 14342, Ν. Φιλαδέλφεια  

στ) ΟΦΑΕ Πατησίων 351  11144, ΑΘΗΝΑ  

ζ) ΑΣΤΕΡΑΣ ADR  Κων/λεως & Μ. Ασίας 60- 64  Κερατσίνι  

η) ΟΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  Γιαννιτσών 39  546 27, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  

θ) ΜΙΣΤΡΑΛ Γ. ΗΛΙΑ∆ΗΣ  Ναυµαχίας Ελλης 6  Λαδάδικα, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  

ι) ΙΤΕΜ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΕΠΕ  Πτολεµαίων 18 54630 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  

ια) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΚΑΜ  Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 99  ΠΑΤΡΑ  

ιβ) ΣΕΚΑΜ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Κουταρέλια 12 38333, ΒΟΛΟΣ  

ιγ) ΛΑΡΙΣΑ Κ.Ε.Σ.Ε.Α. Α.Ε  3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης  ΛΑΡΙΣΑ 

ιδ) ΣEKOΜ Καλαϊτζάκης Νικόλαος Αχελώου 7  71307 Πόρος HΡΑΚΛΕΙΟ 

ιε) ΣΕΚΑΜ ΝΑΙ∆ΟΣ  7ης Μεραρχίας 9  65043, ΚΑΒΑΛΑ  

ιστ) ΕΓΝΑΤΙΑ Ε. ΤΡΑΧΑΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ  Πυρσινέλα 10 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ιζ) 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ  ∆ιδασκάλου 35 Α  58100, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  

ιθ) Χ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  Κυψέλη Αγρινίου 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ 

 

 

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  

1. ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (2) 

2.  ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2) 
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