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      Θέµα:   «∆ιενέργεια εξετάσεων 4ης  περιόδου του 2015 για την απόκτηση - ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελµατικής 

κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων A.D.R.» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/7-06-2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2) Τις διατάξεις του Π∆ αρ.145 (ΦΕΚ 238/Α/27-10-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής»,όπως τροποποιήθηκε από την 
Υ.Α αρ.44403 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) «έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
3) Την αριθµ. οικ. 177070 (ΦΕΚ 2542/Β/2014) απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής «Ανάθεση-Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
στους Αντιπεριφερειάρχες»  
4) Την αριθ. 35043/2524 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1385/Β/2010) « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου του 2008 σχετικά µε τις εσωτερικές 
µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων, όπως και την αριθµ.40955/4862 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2514/β/2013) «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45//ΕΕ  της Επιτροπής της 3ης ∆εκεµβρίου 2012 για τη δεύτερη 
προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο των παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.   
5) Το Π.∆. 355/94 (ΦΕΚ 189/Α/1994) « προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89 /684 /ΕΟΚ 
της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 που αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση των οδηγών οχηµάτων που µεταφέρουν οδικώς 
επικίνδυνα εµπορεύµατα», όπως τροποποιήθηκε µε το Π .∆.  32 (ΦΕΚ  23/Α/1996) και Π.∆. 106 (ΦΕΚ 97/Α/1998). 
6) Την αριθµ. 60740/1027 (ΦΕΚ 246/Β/1995) Υ.Α «επαγγελµατική κατάρτιση οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων 
εµπορευµάτων», όπως τροποποιήθηκε  και συµπληρώθηκε µε την Υ.Α αριθµ. 72572/2977 (ΦΕΚ  848/Β/1997) «Τροποποίηση 
και συµπλήρωση της 60740/1027/1995 (ΦΕΚ 246/Β/1995) Απόφασης  του Υ.Μ.Ε. «Επαγγελµατική κατάρτιση Οδηγών 
Οχηµάτων Μεταφοράς  Επικινδύνων Εµπορευµάτων»» και την Φ.102/2/746868/966 (ΦΕΚ 973/Β/2010) Υ.Α. 
7) To αρ. πρωτ. 16031/2333/2-4-2012 έγγραφο του ΥΜΕ «περί Επανεξέτασης οδηγού για απόκτηση-ανανέωση 
πιστοποιητικού  ADR.» 
8) Το αριθ. Α140/55069/8224/27-12-12 έγγραφο της ∆ΟΚ του Υ.Α.Α.Υ.Μ.∆. «περί της διαδικασίας εκτύπωσης 
πιστοποιητικών ADR οδηγών» 
9) Το αρ. πρωτ. Οικ.Α140/24858/4010/13-6-2013 έγγραφο του Υ.Υ.Α.Υ.Μ.∆ «∆ιόρθωση στοιχείων πιστοποιητικών ADR» 
10)  Την αριθ. Α140/19672/2813/28-03-2014 [Α∆Α: ΒΙΞΞ1-ΙΤΥ] εγκύκλιο του Υπ.Υ.Με.∆ι. «Περί επικαιροποίησης 
ερωτηµατολογίου εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ADR».  
11)  Την αριθ. Α110/44111/6779/21-7-2014 (Α∆Α: Ω7Χ31-ΞΗ3) εγκύκλιο του Υπ.Υ.Με.∆ι «Ερωτήσεις εξετάσεων για 
ανανέωση των πιστοποιητικών οδηγών µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων A.D.R.» 
12)  Την     ανάγκη     για     τον     καθορισµό     συγκεκριµενοποιηµένου   χρονοδιαγράµµατος   εξετάσεων    για   την    
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  Προκηρύσσουµε τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων της 4ης περιόδου του 2015 για την απόκτηση-ανανέωση 

πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων A.D.R.        

  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 στην Α΄ συνεδριακή αίθουσα στο ισόγειο του κτιρίου όπου 

στεγάζεται η ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών  Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, επί των οδών Ερµουπόλεως 38 & Πηλίου , ως 

εξής: 

 

  

 

 

 

 

     Οι  Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρµόδια  ∆ιεύθυνση τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των 

υποψηφίων οδηγών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις και τα λοιπά οριζόµενα από την 

κείµενη νοµοθεσία δικαιολογητικά , αποκλειστικά έως την Τρίτη 7 Ιουλίου  2015. 

   Για την εφαρµογή των όσων αναφέρονται στα 8 & 9 σχετικά θα πρέπει µαζί µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά να κατατίθενται 

επιπλέον ευκρινή φωτοαντίγραφα της  άδειας οδήγησης των υποψηφίων και της αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή κατά 

περίπτωση της ταυτότητας οµογενούς ή του διαβατηρίου & της άδειας διαµονής τους. Για τους υποψηφίους της κατηγορίας 

ανανέωσης ή επέκτασης πιστοποιητικού adr οδηγού θα κατατίθεται και φωτοαντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού.  

  Οι τελικές συγκεντρωτικές καταστάσεις των υποψηφίων οδηγών θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή, στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου   constantinos.agas@patt.gov.gr .  

      Οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων για κάθε κατηγορία εξέτασης, επιλέγονται από τα αντίστοιχα µέρη του εγχειριδίου του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων» [ISBN: 978-960-87771-7-0] 

σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα  (10) & (11) σχετικά. Οι αναφερόµενες εγκύκλιοι µπορούν να αναζητηθούν στην 

ιστοσελίδα του Υπ.Υ.Με.∆ι. (www.yme.gov.gr) στη διαδροµή  Μεταφορές »   Οδική Ασφάλεια »   Οδηγοί Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR) »  Νοµοθεσία/Εγκύκλιοι  (http://www.yme.gov.gr/?getwhat=1&oid=1464&id=&tid=1601)) 

 Το εγχειρίδιο διατίθεται από την ∆ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Π.Ε Πειραιώς & 

Νήσων έναντι του χρηµατικού αντιτίµου των 5 ευρώ σύµφωνα µε την κυα Α110/11017/1509/4-2-2014 (ΦΕΚ Β’501/2014). 

Επίσης, διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 

(www.yme.gov.gr) στην διαδροµή: Μεταφορές> Οδική Ασφάλεια > Οδηγοί Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR) [ 

http://www.yme.gov.gr/pdf/ADR_manual.pdf ]. 

 Η ∆/νση Μετ/ρων & Επικ/νιών Π.Ε. Πειραιά & Νήσων δύναται να τροποποιήσει τον προγραµµατισµό των εξετάσεων, ως 

προς τις ώρες εξέτασης ανά κατηγορία, ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό των υποψηφίων και τις υπηρεσιακές ανάγκες που 

θα προκύψουν, µε σχετική αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης που θα εκδοθεί τουλάχιστον 2 ηµέρες πριν 

                                         ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΩΡΑ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  09:00 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  11:00 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ  13:00 
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από την καθορισµένη, µε την απόφαση αυτή ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Η τροποποιηµένη απόφαση θα τύχει 

δηµοσιοποίησης όµοιας της παρούσας. 

 Οι υποψήφιοι, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν µαζί τους κατά την ηµέρα των εξετάσεων: 

α.  Την αστυνοµική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.2690/99,ΦΕΚ99,τΑ)  

β.  Την βεβαίωση εγγραφής τους (για πολίτες από κράτος µέλος της Ε.Ε.) ή την άδεια παραµονής τους (για πολίτες από 

κράτος µη µέλος της Ε.Ε.) ή το ειδικό δελτίο ταυτότητας τους (για οµογενείς) 

γ.   Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης. 

δ.  Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης (adr οδηγού) που κατέχουν εφόσον συµµετέχουν σε εξετάσεις 

ανανέωσης ή επέκτασης. 

Ε. Μία πρόσφατη φωτογραφία έγχρωµη τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 40Χ60 mm, τυπωµένη σε αναλογικό φωτογραφικό 

χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser 

  Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ηµέρα των εξετάσεων να φέρουν  στυλό διαρκείας χρώµατος µπλε ή µαύρο   

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών :                                                          

Σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ:      1) «ΤΕΚΟΜ ΕΠΕ» 

                                        2)«ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ» 

Περιφέρεια Αττικής: 

1)   Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιώς 

2)   Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων 

2)   Γενική ∆/νση Μετ/ρων & Επικ/νιών Περιφέρειας Αττικής 

Υπουργείο Οικονοµίας ,Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού. 

1)   Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών 

2)   ∆/νση Οδικής Κυκλοφορίας-Τµήµα Επιµόρφωσης Οδηγών  

Ε.∆: 

1)   Γρ.∆/ντή   

2)   Φάκελλος εξετάσεων        

       Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

    

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Β. ΓΑΒΡΙΛΗΣ 
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