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Τροποποίηση προγραμματισμού γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την
απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τΑ/7-6-2010).
β. 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».
γ. Την αριθμ. οικ.8840 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής , σε περιφερειακούς Συμβούλους της
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» σε
προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής» , όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε από την
αρ.οικ.14027 (ΦΕΚ 97/Β/2017) απόφαση «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. οικ 8840/13-12017 ( ΦΕΚ 39/τ.Β/17.1.2017) 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 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).
ε. Της αριθμ. Γ1/20655/2897 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2015) ΚΥΑ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου
2014 για την Τρίτη 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 και κωδικοποίηση των κ.υ.α 35043/2524
( ΦΕΚ 1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640 / Β΄/2011, 52167/*4683 (ΦΕΚ 37/Β΄/2012) και
40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013)
στ. της υπ’αριθ.60740/1027/03.04.95 (ΦΕΚ246/τΒ/1995) απόφασης 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),
Φ102/2/7468/966 (ΦΕΚ973/τΒ/2010) και Γ7/133/21 (ΦΕΚ381/τΒ/2016) όμοιες.
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2. Τα κάτωθι έγγραφα του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων:
α. το με αριθ.πρωτ.16031/2333/02-04-2012 έγγραφο σχετικά με την συμμετοχή υποψηφίων
ανακληθείσας άδειας λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ.
β. το με αριθ.πρωτ.Α140/55069/8224/27-12-12 έγγραφο περί της διαδικασίας εκτύπωσης
πιστοποιητικών ADR Οδηγών.
γ. 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.
3) Την αριθμ. πρωτ. οικ 244901/ 57278 / 28/12/2016 (ΑΔΑ: 7ΦΘΝ7Λ7-ΔΣΥ) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς «Προγραμματισμός γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την
απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), έτους 2017»
4) Το με ημερομηνία 22/2/2017 ενημερωτικό έγγραφο της ΣΕΚΟΟΜΕΕ «Μιχαήλ Βακιρτζής»,
σχετικά με τους εκπαιδευόμενους μαθητές της, από όπου προκύπτει ότι στις εξετάσεις του 3
σχετικού θα πάρει μέρος περιορισμένος αριθμός υποψηφίων.
5) Το γεγονός ότι η ΣΕΚΟΟΜΕΕ ΤΕΚΟΜ ΕΠΕ δεν κατέθεσε πρόγραμμα εκπαίδευσης για την
επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων
στην
υπηρεσία μας

Αποφασίζουμε


Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. οικ 244901/ 57278 / 28/12/2016 (ΑΔΑ: 7ΦΘΝ7Λ7-ΔΣΥ)
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς «Προγραμματισμός γραπτών εξετάσεων υποψηφίων
οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), έτους 2017», σε ότι αφορά τις ώρες
έναρξης εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών για τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, οι οποία έχει
οριστεί να διεξαχθεί στις 7/3/2017, λόγω αναμενόμενου περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων σε
αυτή.
Ειδικότερα, η ώρα εξέτασης των υποψηφίων των ανανεωτικών προγραμμάτων και των
υποψηφίων του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης ορίζεται η ενάτη πρωϊνή ( 09:00) της
ανωτέρω ορισμένης ημερομηνίας, ήτοι 7/3/2017. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην
αρχική (3 σχετικό) απόφαση.

Ο
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Πίνακας Κοινοποιήσεων
1.

Περιφέρεια Αττικής
α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά
Ακτή Ποσειδώνος 14-16, ΤΚ18531 Πειραιάς
protocolant.p@patt.gov.gr
β.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νήσων
Ακτή Ποσειδώνος 14-16, ΤΚ18531 Πειραιάς
idnison@patt.gov.gr
β. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Μεταφορών-Επικοινωνιών
Λεωφ.Μεσογείων 156, ΤΚ15510 Χολαργός
gdme@patt.gov.gr
γ. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ.Διακυβέρνησης
Λεωφ.Συγγρού 80-88, ΤΚ11741 Αθήνα
site@patt.gov.gr
(με την παράκληση ανάρτησης της παρούσας
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)

2.

Υπουργείο Υποδομών - Μεταφορών
α. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ10191 Παπάγου
dok@yme.gov.gr
Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΣΕΕΥΜΕ)
seeyme@yme.gov.gr
Καραγεώργη Σερβίας & Νίκης 2, ΤΚ10563 Αθήνα

3.

ΣΕΚΟΟΜΕΕ:
α. Μιχαήλ Βακιρτζής
Κωνσταντινουπόλεως & Μικράς Ασίας 60-64,Κερατσίνι
Τηλ:2104001618 και Φαξ:2104005262
(e-mail: tigrolution@yahoo.gr )
β. ΤΕΚΟΜ ΕΠΕ
Αγίου Δημητρίου 43- Πειραιάς ΤΚ 18546
Τηλ: 2104613212 και Φαξ: 2104814322
(e-mail: te-ko@windowslive.com )

Εσωτερική διανομή
1. Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών
Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
Τμήμα Γραμ.Υποστήριξης
(με την παράκληση να αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας)
2.

ADR/Φ2
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