
             

 
 
 
                                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Π.Ε.  ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                          Αγ. Παρασκευή : 15/06/2016    

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                      Αρ. Πρωτ  : οικ .:106111 

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                

ΤΜΗΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Ταχ.∆/νση: Λ. Μεσογείων 448 
                    15342 Αγ. Παρασκευή 

Πληροφορίες :E.MEMOY  
Τηλ : 2132100552 

Fax : 2106083822 
Email:metaforesat1@patt.gov.gr 
          ememmou@patt.gov.gr  
 

ΘΕΜΑ:. ∆ιενέργεια εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελµατικής  
              κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR )4ης  

              Περιόδου (ΙΟΥΛΙΟΣ  2016).  

                
                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ 

                      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ AΘΗΝΩΝ 

 
Έχοντας υπ’ όψη:  
 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  
     Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τΑ/7-6-2010).  
 2. Τις διατάξεις του Π∆ 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 2542/τ.Β/24-09-2014) 
4. Το Π∆355/1994 (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 Π∆32/1996 (ΦΕΚ23/τΑ), το Π∆106/1998 (ΦΕΚ113/τΑ).  
5. Το Π∆104/1999 (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 ∆ΟΚ του Υπουργείου   Υποδοµών.  
    Μεταφορών & ∆ικτύων   «Περί της  διαδικασίας εκτύπωσης πιστοποιητικών   ADR   
    Οδηγών». 
8. Το  αριθµ. οικ.Α140/24858/4010/13-06-2013 έγγραφο του Υ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι <<∆ιόρθωση  
    στοιχείων πιστοποιητικών ADR>>. 
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9. Την αριθ.Α140/19672/2813/28-03-2014 [Α∆Α: ΒΙΞΞ1-ΙΤΥ] εγκύκλιο της ∆ΟΚ του  Υπουργείου   
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων «Περί επικαιροποίησης ερωτηµατολογίου    εξετάσεων   
υποψηφίων οδηγών   ADR».  

10. Την αριθ.Α110/44111/21-07-2014 [Α∆Α:Ω7Χ31-ΞΗ3)] εγκύκλιο της ∆ΟΚ του  
     Υπουργείου    Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα  «Eρωτήσεις εξετάσεων για    
      ανανέωση των πιστοποιητικών οδηγών µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων  
     ερωτηµατολογίου  εξετάσεων υποψηφίων οδηγών   ADR». 
11.Το µε αριθµ. πρωτ.Γ.∆.Μ.Ε.-Οικ.251643/17-12-2014 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης  
      Μεταφορών  & Επικ/νιών  Περιφέρειας Αττικής. 
12. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών  
      επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων  
      (ADR) βάσει του ετήσιου προγραµµατισµού.                                                    
     
 
                                                           Αποφασίζουµε  
 
1. Προκηρύσσουµε γραπτές εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2016, για την απόκτηση και ανανέωση 
πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων 
εµπορευµάτων (ADR).   

 
 
 
 2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας µας στο 1

ο
 όροφο 

     (Λ. Μεσογείων 448-Αγ. Παρασκευή) στις  ως εξής:  
  α. Την  Τετάρτη  6 Ιουλίου  2016 στις 09:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για το αρχικό βασικό 
πρόγραµµα εκπαίδευσης (Π1). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 45 λεπτά. Στις 11:00, και εφόσον 
έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών της προηγούµενης εξέτασης, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις 
για τα αρχικά προγράµµατα ειδίκευσης και συγκεκριµένα για µεταφορά σε δεξαµενές, για µεταφορά 
εκρηκτικών ουσιών (Κλάση 1) και για µεταφορά ραδιενεργού υλικού (Κλάση 7). Η διάρκεια της 
εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά για κάθε κατηγορία εξέτασης.  

  β. Στις 12:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις των ανανεωτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης. Η   διάρκεια  
      της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά. 
  
 
 
 

3. Οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων εξέτασης επιλέγονται από τα αντίστοιχα µέρη του  εγχειριδίου 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Οδική µεταφορά   επικίνδυνων 
εµπορευµάτων» [ISBN: 978-960-87771-7-0].  Το εγχειρίδιο διατίθεται από την ∆ιεύθυνση 
Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής    Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών έναντι του 
χρηµατικού αντιτίµου των 5 ευρώ σύµφωνα    την κυα   Α110/11017/1509/4-2-2014 (ΦΕΚ 
Β’501/2014),  µέσω της νέας ηλεκτρονικής  

    Υπηρεσίας «e-paravoλο»σε πίστωση του ΚΑΕ 3741.  
    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].  
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4. Οι υποψήφιοι εισερχόµενοι στο εξεταστικό κέντρο, θα πρέπει να επιδεικνύουν  

    στην Επιτροπή:  
   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)     
  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. Πρωτότυπη Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης.  
   γ. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό σε ισχύ  ADR που κατέχουν εφόσον   συµµετέχουν σε  
       εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης.                                                                                               
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. 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                   

 
5.Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ µετά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης, αποστέλλουν σε ηλεκτρονική 
µορφή τις καταστάσεις των υποψηφίων που δικαιούνται συµµετοχή στις εξετάσεις, και µέχρι  την  

∆ευτέρα 4 Ιουλίου 2016 τις  οριστικές   συγκεντρωτικές αλφαβητικές καταστάσεις στις οποίες θα 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµ. αστυν. 
Ταυτότητας, ταχυδροµική διεύθυνση, άδεια οδήγησης, ώρες φοίτησης, περίοδος φοίτησης, και 
πρόγραµµα εκπαίδευσης που παρακολούθησε), καθώς και των υποψηφίων που  έχουν απορριφθεί 
σε προηγούµενες εξεταστικές περιόδους. Για τους υποψηφίους που στην κατάσταση δηλώνονται ότι 
θα συµµετάσχουν στις εξετάσεις για ανανέωση ή επέκταση σε ανώτερη κατηγορία  Πιστοποιητικού, 
θα αναφέρεται και ο αριθµός του αντίστοιχου Πιστοποιητικού, καθώς και η ηµεροµηνία ισχύος αυτού. 

     Η κατάσταση θα πρέπει να υπογράφεται από τον ∆ιευθυντή Σπουδών κάθε ΣΕΚΟΟΜΕΕ και να 
υποβάλλεται µαζί µε σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, σύµφωνα µε το άρθρ. 3 παρ.6 τελευταίο εδάφιο της αριθµ.60740/1027(ΦΕΚ Β΄246 /03-
04-1995).  

     Μαζί µε την παραπάνω κατάσταση θα υποβάλλονται για κάθε υποψήφιο: 
    α. ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή κατά περίπτωση άδειας  
        διαµονής, ή  ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς, ή βεβαίωση εγγραφής.  
    β. ευκρινές φωτοαντίγραφο κοινοτικής  άδειας οδήγησης 
    γ.  ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγού(ADR)  
         κάθε   υποψηφίου που ζητά την ανανέωση ή επέκταση σε ανώτερη κατηγορία 
    δ.διπλότυπο Είσπραξης ∆.Ο.Υ ονοµαστικής αξίας 14,67€, στον Κ.Α.Ε.3439 µε αιτιολογικό την   

συµµετοχή στις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού ADR για την συγκεκριµένη περίοδο ή 
αποδεικτικό χορήγησης και πληρωµής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr) για το Φορέα ∆ηµοσίου: Υπουργείο Υποδ. 
Μεταφορών/Σχολές Οδηγών-ΚΕΘΕΥΟ-ΠΕΙ-ADR, Κατηγορία Παραβόλου: Πιστοποιητικό ADR 
Οδηγών, Τύπος Παραβόλου: Θεωρητική εξέταση [14,67€], βάσει ΠΟΛ 1163/03-07-2013 

   Οι τελικές συγκεντρωτικές καταστάσεις των υποψηφίων οδηγών θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας  
   και σε ηλεκτρονική µορφή, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου:  ememmou@patt.gov.gr. 
 

 

 6. Η υπηρεσία µας δύναται να τροποποιήσει την ηµέρα, τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής των   
εξετάσεων ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό των υποψηφίων και τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα 
προκύψουν µε νέα απόφαση που θα εκδοθεί τουλάχιστον 2 ηµέρες από την καθορισµένη µε την 
απόφαση αυτή ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Η τροποποιηµένη απόφαση θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και θα αποσταλεί στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ προκειµένου να 
ενηµερωθούν εγκαίρως όλοι οι υποψήφιοι.  
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7.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.    

 
                   Ο 

              ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                  
                    ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ     
                        ΑΘΗΝΩΝ 
      

       
                                                                                 Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ 

                                                                                                                              

                                               
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1
. 
Περιφέρεια Αττικής 

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

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

 › Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών 
gdme@patt.gov.gr 

 › ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
site@patt.gov.gr 
µε την παράκληση για την ανάρτηση της παρούσας 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 

2
. 
Υπ.Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων 
(Τοµέας Υποδοµών-Μεταφορών-∆ικτύων) 

 › ∆ιεύθυνση 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 Σχολές ΣΕΚΟΟΜΕ 
   α)∆ΡΕΜΕΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΩ 
      Λεωφ.Ηρακλείου 478 
      14122 Ν.Ηράκλειο 
   β)EUROCERT AE 
       Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως 
      14452  Μεταµόρφωση 
    γ) BALKO Α.Ε 

        Κ. Βάρναλη 57 & Ανδριανείου 
        Μεταµόρφωση Τ.Κ 14452 
Με την παράκληση να ενηµερώσουν τους υποψηφίους τους 

4
   
Εσωτ.∆ιανοµή 
α) ADR/Φ(2016) 
β)Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας 
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