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Διακοπή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις
α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–
Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. της αριθ.37419/13479/08-05-18 απόφασης (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/2018) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας.
γ. της αριθμ.οικ.130459/02-07-2018 (ΦΕΚ2780/τ.Β/2018) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής.
δ. του ΠΔ 51/2012 (A’ 101) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις
Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης
Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011, όπως ισχύει σήμερα.
ε. του Ν.4599/2019 (ΦΕΚ40/τΑ) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και
οδηγών για την χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και
λοιπές διατάξεις».
στ. της υπ’αριθ.Α3/οικ.50984/7947 (ΦΕΚ 3056-τΒ-2013) ΥΑ με θέμα «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και
εξέταση υποψηφίων οδηγών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’αριθ.οικ.76568/11972 (ΦΕΚ81-τΒ-2015), Α3/39325/5725 (ΦΕΚ2991-τΒ-2015) και οικ48738/5824
(ΦΕΚ2461/τΒ/2017) όμοιες
ζ. της αριθ.οικ.Α3/13948/1902 (ΦΕΚ663-τΒ-2014) ΥΑ με θέμα «Υπάλληλοι-Εξεταστές για την δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και
αυτοκινήτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.οικ40250/5807/26-06-15 (ΦΕΚ 1443/τΒ/2015)
όμοια.
η. της υπ’αριθ.οικ.49625/7760/26-08-14 (ΦΕΚ2428/τΒ/2014) ΥΑ με θέμα «Εποπτεία και εξασφάλιση
ποιότητας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’αριθ.76567/11971 (ΦΕΚ81-τΒ-2015) όμοια
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θ. της υπ’αριθ.Α3/4268/543/12-03-14 (ΦΕΚ770/τΒ/2014) ΥΑ με θέμα «Πληροφοριακό σύστημα
συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.οικ76566/11970 (ΦΕΚ81-τΒ-2015) όμοια.
ι. της υπ’αριθ.2/33204/0022 (ΦΕΚ1226/τΒ/2013) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης των
εξεταστών υποψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών και των Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΣΕΕΥΜΕ».
2.
Την με αριθ.πρωτ.37776/29-08-2016 [ΑΔΑ: 6ΡΥ97Λ7-ΕΧ7] απόφαση της υπηρεσίας μας με θέμα
“ Συγκρότηση επιτροπών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών με
ηλεκτρονικό τρόπο - Πίνακες Εξεταστών”, όπως ισχύει σήμερα.
3.
Την ανάγκη για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών για
απόκτηση άδειας οδήγησης στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής, κατά την θερινή περίοδο.
4.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής
στον τομέα της συγκρότησης επιτροπών πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το χρονικό διάστημα της διακοπής του έργου της δοκιμασίας προσόντων και
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, για την
περιοχή ευθύνης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής:
α. Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019, τελευταία μέρα πρωτοβάθμιων πρακτικών εξετάσεων.
β. Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, τελευταία μέρα δευτεροβάθμιων πρακτικών εξετάσεων.
γ. Από την Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019, οι πρακτικές εξετάσεις θα διεξάγονται κανονικά.
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.
.
Η
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαρία Χριστάκη
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.

Περιφέρεια Αττικής
› Διέυθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΕ Κεντρικού Τομέα
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της)
› Διέυθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΕ Βόρειου Τομέα
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της)
› Διέυθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΕ Νότιου Τομέα
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της)
› Διέυθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΕ Δυτικού Τομέα
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της)
› Διέυθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΕ Πειραιώς και Νήσων
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της)
› Διέυθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΕ Δυτικής Αττικής
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της)
› Διέυθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΕ Ανατολικής Αττικής
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της)
› Διεύθυνση ΚΤΕΟ

στα σωματεία εκπαιδευτών που

στα σωματεία εκπαιδευτών που

στα σωματεία εκπαιδευτών που

στα σωματεία εκπαιδευτών που

στα σωματεία εκπαιδευτών που

στα σωματεία εκπαιδευτών που

στα σωματεία εκπαιδευτών που

(για την ενημέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών της Δ/νσης ΚΤΕΟ)

›

›

›

›

›

Αεροπορίας (Τέρμα), ΤΚ16401 Ελληνικό
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
(Για την ενημέρωση της κας Κατούνη Κορνηλίας)
Λεωφ.Συγγρού 80-88, ΤΚ11741 Αθήνα
Διεύθυνση Ανάπτυξης
ΠΕ Πειραιώς και Νήσων
Γρ.Λαμπράκη 12-ΤΚ18532 Πειραιάς
(Για την ενημέρωση του Λαλιώτη Ξενοφώντα)
Διεύθυνση Ανάπτυξης
ΠΕ Κεντρικού Τομέα
(Για την ενημέρωση του κ. Γυπαράκη Γεωργίου)
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα
Διεύθυνση Ανάπτυξης
ΠΕ Δυτικού Τομέα
(Για την ενημέρωση της κας Λαμπρογεώργου Μαρίας)
Τρώων 1 & Χαλκίδας-ΤΚ12133 Περιστέρι
Διεύθυνση Ανάπτυξης
ΠΕ Νότιου Τομέα
(Για την ενημέρωση της κας Δάγλα Αθηνάς, της κας Σεϊμένη Κυριακής και του
κ.Μαργαρίτη Λουκιανού)
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Ελευθ.Βενιζέλου 283, ΤΚ 17674 Καλλιθέα
› Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Πολυτεχνείου 4-ΤΚ10433 Αθήνα

(Για την ενημέρωση του κ.Καραμπίκα Κωνσταντίνου)

› Διεύθυνση Οικονομικών
ΠΕ Πειραιά
(Για την ενημέρωση του κ. Σταρέντζη Αθανασίου)
Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς
› Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Ανατολικής Αττικής
(Για την ενημέρωση του κ. Κολήση Νικολάου)
17ο χλμ Λ. Μαραθώνος- ΤΚ 15351 Παλλήνη
› Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
(Για την ενημέρωση του Πετρίδη Κωνσταντίνου)
Ηρώων Πολυτεχνείου 58, ΤΚ 19200 Ελευσίνα
› Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
ΠΕ Δυτικής Αττικής
(Για την ενημέρωση του κ.Κούλιουρα Ευαγγέλου)
Εθν.Αντιστάσεως 80, ΤΚ 19200 Ελευσίνα
› Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
ΠΕ Πειραιά
(Για την ενημέρωση του κ Αυγερίδη Μάριου)
› Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΠΑ)

2.

Υπ.Υποδομών και Μεταφορών
› Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου
που υπηρετούν υπάλληλοι-εξεταστές)
ddy@yme.gov.gr
› Αποδέκτες διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θεμάτων Πρακτικών Εξετάσεων
grns@yme.gov.gr g.giamalis@yme.gov.gr k.michalopoulos@yme.gov.gr
daslef@yme.gov.gr k.batzakis@yme.gov.gr d.koutra@yme.gov.gr tdsep@yme.gov.gr
tdsmet@yme.gov.gr dipa.dir@ggde.gr e.katsarou@ggde.gr a.drakopoulos@yme.gov.gr
protocol@yme.gov.gr dem@yme.gov.gr a.plevritaki@yme.gov.gr dtty@yme.gov.gr ddytmc@yme.gov.gr tkvel@yme.gov.gr a.klendos@yme.gov.gr dok@yme.gov.gr doytmb@yme.gov.gr s.lekka@yme.gov.gr dpampsea@yme.gov.gr i.sotiriou@yme.gov.gr
m.triantafylaki@yme.gov.gr dp@yme.gov.gr dpa-tmb@yme.gov.gr
e.chatjipoulidou@yme.gov.gr a.stamoulis@yme.gov.gr a.letros@yme.gov.gr
e.dimitrakopoulou@yme.gov.gr tmty@yme.gov.gr dto@yme.gov.gr dypl@yme.gov.gr
e.fasitsa@yme.gov.gr m.plati@yme.gov.gr amea@yme.gov.gr m.pouli@yme.gov.gr
m.darivianaki@ggde.gr kon.anthi@yahoo.gr psapountzi@mou.gr kkoutroutsou@mou.gr
depm@yme.gov.gr tdsmet@yme.gov.gr k.michalopoulos@yme.gov.gr
k.lagos@yme.gov.gr
› Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών
seeyme@yme.gov.gr
Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Περιφέρεια Αττικής
› Γραφείο Περιφερειακής Συμβούλου
κας Χριστάκη Μαρίας
› Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
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