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ΘΕΜΑ:Τροποποίηση Απόφασης Διενέργειας εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών 
            επαγγελματικής  κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων  εμπορευμάτων 
            (ADR ) 4ης Περιόδου (ΙΟΥΛΙΟΣ 2015). 
               

                                             
                      

Έχοντας υπ’ όψη: 
 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
    Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τΑ/7-6-2010). 
 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ238/τΑ/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
    Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ.44403/20-10-2011 (ΦΕΚ2494/τΒ/04-11- 
    2011)    απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού  
    Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
 3 Την αριθ.οικ.177070/10-09-2014  απόφαση Περιφερειάρχη  Αττικής <<Ανάθεση-Μεταβίβαση 
    αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες>>(ΦΕΚ 2494/τ.Β/24-09-2014)
4. Το ΠΔ355/1994 (ΦΕΚ189/τΑ) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
    διατάξεις   της οδηγίας 89/684/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. Το ΠΔ104/1999 (ΦΕΚ113/τΑ) περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
     διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ/21.11.94 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 

  κρατών-μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, και την ΚΥΑ 
Φ2/21099/1700(ΦΕΚ509/Τβ/2000) ΚΥΑ 21736/2092/99(ΦΕΚ1232/τΒ/2001), ΚΥΑ 
47368/2522/2004(ΦΕΚ1303/τΒ/20014), ΚΥΑ 19403/1388/08(ΦΕΚ781/τΒ/2008, 
ΚΥΑ35043/2524/10(ΦΕΚ1385/τΒ/2010) και ΚΥΑ 52167/4683/12 (ΦΕΚ37/τΒ/2012)

6. Την αριθ.60740/1027/03.04.95 (ΦΕΚ246/τΒ/1995) απόφαση Υπουργού Μεταφορών και 
    Επικοινωνιών σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς 
    επικινδύνων εμπορευμάτων όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ.72572/2977 
    (ΦΕΚ848/τΒ/1997) και αριθ.Φ102/2/7468/966 (ΦΕΚ973/τΒ/2010) όμοιες. 
7. Το αριθ.Α140/55069/8224/27-12-12  έγγραφο της ΔΟΚ του Υπουργείου   Υποδομών. 
    Μεταφορών & Δικτύων   «Περί της  διαδικασίας εκτύπωσης πιστοποιητικών   ADR Οδηγών».
8. Το  αριθμ. οικ.Α140/24858/4010/13-06-2013 έγγραφο του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ <<Διόρθωση 
    στοιχείων πιστοποιητικών ADR>>.
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9. Την αριθ.Α140/19672/2813/28-03-2014 [ΑΔΑ: ΒΙΞΞ1-ΙΤΥ] εγκύκλιο της ΔΟΚ του  Υπουργείου   
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Περί επικαιροποίησης ερωτηματολογίου    εξετάσεων   
υποψηφίων οδηγών   ADR». 

10. Την αριθ.Α110/44111/21-07-2014 [ΑΔΑ:Ω7Χ31-ΞΗ3)] εγκύκλιο της ΔΟΚ του 
     Υπουργείου    Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με θέμα  «Eρωτήσεις εξετάσεων για   
     ανανέωση των πιστοποιητικών οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων 
    ερωτηματολογίου  εξετάσεων υποψηφίων οδηγών   ADR».
11.Το με αριθμ. πρωτ.Γ.Δ.Μ.Ε.-Οικ.251643/17-12-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης 
      Μεταφορών  & Επικ/νιών  Περιφέρειας Αττικής.
12.Tην αριθμ. οικ.10091/17-06-2015ΑΔΑ:7ΔΙΥ7Λ73ΥΚ) Απόφαση της Υπηρεσίας μας <<Διενέργεια 
     εξετάσεων   για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών 
     οχημάτων  μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων(ADR) 4ης περιόδου (ΙΟΥΛΙΟΣ 2015)
13. Την με αριθμ. πρωτ.: 11279/02-07-2015 αίτηση της σχολής ΣΕΚΟΟΜΕ <<Δρεμέτσικα Χρύσω>>  
      με την οποία κατατέθηκαν οι οριστικές καταστάσεις συμμετοχής υποψηφίων στις εξετάσεις ADR   
      4ης περιόδου (Ιούλιος 2015).

                         Τροποποιούμε το πρόγραμμα γραπτών Εξετάσεων της   4ης περιόδου 2015 για την 
               απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων 
               μεταφοράς   επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) ως προς την ώρα διεξαγωγής ως εξής:

       Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας μας στο 1ο όροφο
    (Λ. Μεσογείων 448-Αγ. Παρασκευή) την Τετάρτη 8  Ιουλίου  2015. Στις 09:00 θα ξεκινήσουν οι 
    εξετάσεις  των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η  διάρκεια της εξέτασης ορίζεται 
    στα  30  λεπτά.
             Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους : 
   α Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς 

τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99,ΦΕΚ99,τΑ)    
ή την βεβαίωση εγγραφής  (για πολίτες από κράτος μέλος της Ε.Ε.) ή την άδεια    
παραμονής  (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.) ή το ειδικό δελτίο ταυτότητας 
(για ομογενείς). 

   β. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης. 
   γ. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό σε ισχύ  ADR που κατέχουν.                                                                           

Επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρο και μία πρόσφατη 
φωτογραφία έγχρωμα τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 40Χ60 mm,  τυπωμένη σε αναλογικό 
φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser.

 
      Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα εκδοθούν μετά τη διόρθωση των γραπτών και θα 

  αναρτηθούν στο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής (Λεωφ.Μεσογείων 448, Αγ. Παρασκευή). 
  Αντίγραφο των καταστάσεων των αποτελεσμάτων θα αποσταλεί τόσο σε έντυπη όσο και σε  
  ηλεκτρονική μορφή στις Σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ.  

                                                                                                                                                               
                                                                                                Η Προϊσταμένη  της Δ/νσης
                                                                                                                             

                                                                                                    Α. Μίχου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Περιφέρεια Αττικής

› Γραφείο κ.Περιφερειάρχη
gperatt@patt.gov.gr 

› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα
Γ. Καραμέρου 
ant.  b  ta@patt.gov.gr 

› Γενική Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών
gdme@patt.gov.gr

› Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
site  @patt.gov.gr
με την παράκληση για την ανάρτηση της παρούσας
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής

2. Υπ.Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού
› Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

dok  @  yme  .  gov  .  gr
› Τμήμα τεχνικών Υπηρεσιών

 tmty  @  yme  .  gov  .  gr
› Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών (ΣΕΕΥΜΕ)

Αναστάσεως & Τσιγάντε, Παπάγου 
seeyme@yme.gov.gr

3. Σχολή ΣΕΚΟΟΜΕ
«ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΩ»
 Λεωφ.Ηρακλείου 478
 14122 Ν.Ηράκλειο   
(Με την παράκληση να ενημερώσει τους υποψηφίους της).

4. Εσωτ.Διανομή
α) ADR/Φ(2015)
β)Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας
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