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Παπάγου,       18 /  01  / 2011 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
    
          
  Αρ. Πρωτ.: B6 / 59476 / 5835 

 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

                              101 91 Παπάγου 

Πληροφορίες     : Μ. Φιλιππάκη 

Τηλέφωνο          :  210 650 8464 

Fax                     :  210 6508491                        

 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

 
Περιφέρειες τη Χώρας 

1. ∆/νσεις Τµήµατα και 
Γραφεία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
της χώρας 

2. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
 
Embassy of Greece in Sofia 
Office for Economic and 
Commercial Affairs 
Εvlogi Georgiev 103 
Sofia 1504 
Bulgaria Fax.0035929505375 

 
ΘΕΜΑ :  Αναγνώριση Πιστοποιητικών Επαγγελµατικής Επάρκειας οδικών 

εµπορευµατικών µεταφορών για χρήση τους στη Βουλγαρία. 

Σχετ.: Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΟΕΥ2100 / 87 / ΑΣ 3552/2-12-2010 έγγραφο της 

Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια.  

 

Σε συνέχεια της Β6 / 18607 / 1433 / 12-07-2007 εγκυκλίου µας, µε την οποία 

καθιερώθηκε η διαδικασία αποστολής των πρωτοτύπων Πιστοποιητικών 

Επαγγελµατικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της αµοιβαίας αναγνώρισης των 

Πιστοποιητικών αυτών µεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε., σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Με αφορµή το από 2/12/2010 έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, 

µε το οποίο διαβιβάστηκε αίτηµα του Βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών για την 

αλλαγή της διαδικασίας αποστολής των Π.Ε.Ε., σας γνωρίζουµε ότι εφεξής η διαδικασία 

που θα ακολουθείται για την αποστολή των Π.Ε.Ε. ειδικά στη χώρα αυτή έχει ως 

ακολούθως: 

Α. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος µόνο Π.Ε.Ε. και όχι άδειας οδικού 

µεταφορέα εµπορευµάτων:  

Αποστέλλεται από τις αρµόδιες για την έκδοση των ΠΕΕ υπηρεσίες της 

Περιφέρειας, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του Π.Ε.Ε.- όχι το πρωτότυπο-, και 
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βεβαίωση, µε την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών είναι κάτοχος Πιστοποιητικού 

Επαγγελµατικής Επάρκειας (βλ. συν/να υποδείγµατα 2 και 3). 

Η αποστολή των ανωτέρω στην αρµόδια υπηρεσία της χώρας σύµφωνα µε την 

αίτηση του ενδιαφερόµενου, θα γίνεται µε διαβιβαστικό έγγραφο (βλ. συνηµµένο 

υπόδειγµα 1) στο οποίο θα ζητείται απάντηση από την αρµόδια αρχή του εξωτερικού, 

ότι το Πιστοποιητικό χρησιµοποιήθηκε για τη χορήγηση άδειας σε µεταφορική 

επιχείρηση καθώς και η επωνυµία αυτής. Επίσης θα ζητείται ενηµέρωση από την αρχή 

του εξωτερικού σε περίπτωση που η εταιρεία  παύσει τη λειτουργία της ή αποσυρθεί 

από αυτήν ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.  

Β. Όταν το Π.Ε.Ε. έχει χρησιµοποιηθεί για έκδοση άδειας οδικού µεταφορέα 

στην Ελλάδα: 

Αποστέλλεται από την αρµόδια ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, αφού προηγουµένως ακυρωθεί η άδεια οδικού µεταφορέα, 

το διαβιβαστικό έγγραφο του συνηµµένου υποδείγµατος 1, µε τη βεβαίωση (βλ. συν/να 

υποδείγµατα 2 και 3) και το επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του Π.Ε.Ε., σύµφωνα µε την 

ανωτέρω προβλεπόµενη διαδικασία. 

Οι Περιφέρειες και οι ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των 

Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται για την τήρηση του µητρώου σύµφωνα µε 

την Β6 / 18607 / 1433 / 12-07-2007 εγκύκλιο, στο οποίο θα σηµειώνεται επιπρόσθετα 

ο αριθµός πρωτοκόλλου της βεβαίωσης. Τα στοιχεία αυτά καθώς και κάθε τροποποίηση 

θα αποστέλλονται για κάθε βεβαίωση στη ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών του 

ΥΠ.Y.ΜΕ.∆Ι.. 

Επισηµαίνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές οι βεβαιώσεις και τα φωτοαντίγραφα 

των Π.Ε.Ε. τα οποία δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα διαβιβαστικά των αρµόδιων 

υπηρεσιών των Περιφερειών.  

Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά κρατούνται από τις υπηρεσίες που τα αποστέλλουν. Τα 

παραπάνω ισχύουν προς το παρόν  ΜΟΝΟ για τη Βουλγαρία.  

Επισυνάπτονται υποδείγµατα του διαβιβαστικού εγγράφου και της βεβαίωσης.  

Η Πρεσβεία την Ελλάδας στη Σόφια παρακαλείται για την κοινοποίηση του παρόντος 

στο Υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας. 

 O ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

           
   Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ 

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (3) 
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HELLENIC REPUBLIC 
PREFECTURE OF…………………………. 
……….……………………………………… 
 

 
REF No:        /     

Address :  
 
Information: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

 

 
TO: 

 
 
Subject: Professional Competence Certificates of Road Haulage 
 
 

We are sending attached a true copy of the certificate of professional 

competence of road haulage and an affirmation according to 96/26/EC and 98/76/EC 

Directives and 1071/2009/EC Regulation with number ……. and we kindly request for a 

receipt confirmation. 

As soon as the road haulage transport operator has been authorized to engage in the 

occupation, the following data should be sent back to us, as well as to the Ministry of 

Infrastructure Transport and Networks – Directorate for Freight Transport (fax: 0030 

210 6508491): name of the certificated person, number of certificate issued by Greek 

authorities, name of company as well as any other future change (e.g. company 

dissolution, recession of the owner of the certificate). 

 
 
          

                                 
Signature 

 
………......................... 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

                                                    
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……………………………. 
………………………………………………... 

 
              Αρ. Πρωτ.: 

 
Ταχ. ∆ιεύθυνση :  

Πληροφορίες     :  

Τηλέφωνο          :  

Fax                     :   

 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 

 
 

 
ΘΕΜΑ :  Βεβαίωση σύµφωνα µε το Π.∆. 346 / 2001 (ΦΕΚ 233 Α’) 

Σχετ.:   Αίτηση του ενδιαφεροµένου 
 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 346 / 2001 (ΦΕΚ 233 Α’), µε το οποίο έγινε η 

προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 

98/76 ΕΚ του Συµβουλίου και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και 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», βεβαιώνεται ότι:  

Ο ……………………………………………. του …………..που γεννήθηκε στ… 

………του……………..το έτος …………., κάτοχος του υπ’ αριθµ. ………………διαβατηρίου, 

κατέχει Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας µε αριθµό ………….., το οποίο 

απέκτησε ύστερα από παρακολούθηση µαθηµάτων σε Σχολή Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και µετά από επιτυχείς γραπτές εξετάσεις στις ειδικές 

επιτροπές που συστήνονται γι’ αυτό το σκοπό στις Περιφέρειες της χώρας. 

Το προαναφερόµενο Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας είναι αυτό που 

επιτρέπει στον / στην  κ. …………………………να διευθύνει πραγµατικά και µόνιµα τις 

δραστηριότητες µιας επιχείρησης οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, που εκτελεί 

µεταφορές εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων στον Τοµέα Εθνικών και ∆ιεθνών 

Μεταφορών (διαγράφεται ανάλογα), εφόσον πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις για 

την άσκηση αυτού του επαγγέλµατος.  

 Yπογραφή  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 

 
 
HELLENIC REPUBLIC 
PREFECTURE OF…………………………. 
……………………………………………… 
 

 
REF No:        /     

Address :  
 
Information: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

 

 
TO: 

 
 
Subject: Affirmation according to the Directives 96/26/EC and 98/76/EC and 
the Regulation 1071/2009/EC  
Ref.: The applicant’s request  
 
 

According to the Presidential Decree No 346 / 2001 (Official Government 
Gazette 233 A’ / 2001), which transposed into Greek national law the Directives 
96/26/EC and 98/76/EC on admission to the occupation of road haulage operator and 
road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates 
and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators 
the right to freedom of establishment in national and international transport 
operations and  according to the Regulation 1071/2009/EC, we hereby certify that: 
 
……………………… (name) ……………………. (father’s name), born in ………..(place of birth) on 
……………. (date of birth), holder of passport no. ………………., having completed a course 
in appropriate school and having passed successfully the written examination held by 
a special examination board of the ………….., was granted the Certificate of Professional 
Competence no ………………  
The aforementioned certificate, together with the other conditions of national law, 
enables ……………(name) manage continuously and effectively the transport operations 
of a road haulage undertaking which engages in the road transport of goods (category 
National Transport or International Transport). 
 
 

                                   Signature 
 

………......................... 
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