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ΑΡ.ΠΡ. 908162
ΚΟΙΝΟ

ΘΕΜΑ: Αναβολή γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση
πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για
την 6η περίοδο 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ
H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>, (ΦΕΚ87Α/7-6-10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της αρ.37419/13479/08-05-18 απόφασης (ΦΕΚ 1661/ τΒ΄ /2018) του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης , με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται – επικαιροποιείται ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις της με αριθ. 457959/01-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Περί ανάθεσης
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς συμβούλους και στον
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ2763/τ.B`/07-07-2020) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ189/τΑ) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 89/1684/ΕΟΚ/21.12.89 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που
μεταφέρουν οδικώς, επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ32/1996 (ΦΕΚ23/τΑ), το
ΠΔ106/1998 (ΦΕΚ113/τΑ).
5. Την αριθ. 60740/1027/03.04.95 (ΦΕΚ 246/τΒ/1 995) απόφαση Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων
εμπορευμάτων όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 72572/2977(ΦΕΚ 848/Τβ/1997) & αρ.Φ
102/2/7468/966 (ΦΕΚ 973/τΒ/2010) όμοιες.
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6.

Την ΚΥΑ αρ.Γ5/22039/2825(ΦΕΚ 2915/τ.β./2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις
εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά τους προσαρμόστηκαν
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ)
2016/2309 της επιτροπής».

7. το με αριθ.πρωτ.Α140/55069/8224/27-12-12 έγγραφο περί της διαδικασίας εκτύπωσης πιστοποιητικών
ADR Οδηγών.
8. το με αριθ.πρωτ.Α140/19672/2813/28-03-2014 [ΑΔΑ: ΒΙΞΞ1-ΙΤΥ] έγγραφο με θέμα «Περί
επικαιροποίησης ερωτηματολογίου εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ADR», όπως συμπληρώθηκε με το
αριθ.Α110/44111/6779/21-07-2014 [ΑΔΑ:Ω7Χ31-ΞΗ3] όμοιο.
9. Την αρ. πρ.512072/2020 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής που αφορά την προκήρυξη των
εξετάσεων της 6ης περιόδου 2020 για την απόκτηση & ανανέωση πιστοποιητικών οδηγών οχημάτων
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
10. Το με αρ.:Γ4/19185/590/18-03-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών με
θέμα «Παράταση ισχύος πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων, αναβολή εξετάσεων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του
COVID 19.
11. Την ανάγκη να διασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στην απόκτηση & ανανέωση
των πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων με τον έγκαιρο προγραμματισμό των γραπτών εξετάσεων βάσει των υπηρεσιακών
δυνατοτήτων.
12. Το με αρ.512072/10-07-2020 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί
διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων μεταφορέων επιβατών & εμπορευμάτων και εξετάσεων για
απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς
επικινδύνων εμπορευμάτων (ΑDR).
13. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 624277/31-08-2020 απόφαση ΄΄ Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών
Περιφέρειας Αττικής΄΄.
14. Την αρ.863193/04-11-2020 απόφασή μας για τον προγραμματισμό γραπτών εξετάσεων για την
απόκτηση & ανανέωση των πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχήματος μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΑDR) 6ης περιόδου 2020.
15. Την με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342 ΚΥΑ « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το
Σάββατο 7/11/2020 έως και τη Δευτέρα 30/11/2020». (ΦΕΚ τ.Β.,φ 1899/06-11-2020).
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Αποφασίζουμε
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναβάλουμε τις γραπτές εξετάσεις της 6ης περιόδου 2020, για την
απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων (ADR), στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID 19, οι οποίες
είχαν προγραμματιστεί να γίνουν την ΤΡΙΤΗ 24/11/2020 .
.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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Εσωτερική Διανομή
1. Αρχείο ADR
2. Γρ. Προϊσταμένου Δ/νσης
Πίνακας Κοινοποιήσεων
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα
κ. Νάνου Δήμητρα
γ. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Μ.Ε.
Λεωφ..Μεσογείων 156
15510, Χολαργός
δ. Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης &
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Λεωφ..Συγγρού 15-17
11743 Αθήνα
(Με την παράκληση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφ.Αττικής)
2. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΕΑΔ)
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου
Τ.Κ.104 42 ΑΘΗΝΑ
EMAIL:seeyme@yme.gov.gr
3. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
α. Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών
EMAIL: dem@yme.gov.gr
4. ΣΕΚΟΟΜΕΕ
α. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΕ
Λ. Βουλιαγμένης 26
164 52 Αργυρούπολη
tsirikos@RedL.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι υποψήφιοι.
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