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                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΞΙ77Λ7-ΥΛΩ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    

Χολαργός, 29-07-2021 
Αριθ. Πρωτ.: 640706 

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 156 
Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός 
Τηλ.: 2131600639 
Φαξ: 2106544125 
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ΘΕΜΑ: «Μη διεξαγωγή θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών». 

                                                                      
           

               
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις 
α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. της αριθ.37419/13479/08-05-18 απόφασης (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/2018) του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. 
γ. την με αριθμ. 457959/01-07-2020 (ΦΕΚ 2763/τΒ/07-07-2020) απόφαση  περί ‘Ανάθεσης και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής’ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
με αριθ. 21947/12-01-2021, 64849/26-01-2021,64844/27-01-2021, 219510/19-03-2021 όμοιες 
και ισχύει. 
δ. την με αριθμ. 625207/23-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2763)» ( ΦΕΚ 3353/τ.Β’/26-07-2021) 
ε. του ΠΔ 51/2012 (A’ 101) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως 
τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ 
της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 
2011, όπως ισχύει σήμερα. 
στ. του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ139/τΑ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις». 
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στ. της υπ’αριθ.Α3/οικ.50984/7947 (ΦΕΚ 3056-τΒ-2013) ΥΑ με θέμα «Άδεια οδήγησης, 
εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ζ. της αριθ.οικ.Α3/13948/1902 (ΦΕΚ663-τΒ-2014) ΥΑ με θέμα «Υπάλληλοι-Εξεταστές για την 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, 
μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
η. της υπ’αριθ.οικ.49625/7760/26-08-14 (ΦΕΚ2428/τΒ/2014) ΥΑ με θέμα «Εποπτεία και 
εξασφάλιση ποιότητας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθ.76567/11971 (ΦΕΚ81-τΒ-2015) όμοια. 
θ. της υπ’αριθ.Α3/4268/543/12-03-14 (ΦΕΚ770/τΒ/2014) ΥΑ με θέμα «Πληροφοριακό σύστημα 
συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.οικ76566/11970 (ΦΕΚ81-τΒ-2015) όμοια. 
ι. της υπ’αριθ.2/33204/0022 (ΦΕΚ1226/τΒ/2013) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης των 
εξεταστών υποψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών και των Επιθεωρητών Ελεγκτών του 
ΣΕΕΥΜΕ». 
2.Την ανάγκη συντήρησης του αναγκαίου εξοπλισμού αλλά και απολύμανσης των αιθουσών όπου 
διενεργούνται οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών, στο πλαίσιο λήψης 
μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το σύνολο των Δ/νσεων 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

    Τη μη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, όλων των 

κατηγοριών οδήγησης και ΠΕΙ, σε όλη την Περιφέρεια Αττικής από την Παρασκευή  13 

Αυγούστου 2021 έως και την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, για τους λόγους που 

περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

Οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα διεξάγονται κανονικά από τη Δευτέρα 23-08-

2021. 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο 
Αντιπεριφερειάρχης 

 
 
 

Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Περιφέρεια Αττικής 
 › Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  ΠΕ Κεντρικού Τομέα 

(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν στα σωματεία εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

 › Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  ΠΕ Βόρειου Τομέα 
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν στα σωματεία εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

 › Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  ΠΕ Νότιου Τομέα 
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν στα σωματεία εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

 › Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  ΠΕ Δυτικού Τομέα 
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν στα σωματεία εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

 › Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  ΠΕ Πειραιώς και Νήσων 
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν στα σωματεία εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

 › Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  ΠΕ Δυτικής Αττικής 
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν στα σωματεία εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

 › Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ανατολικής Αττικής 
(με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν στα σωματεία εκπαιδευτών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

 › Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης  
 (με την παράκληση ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΠΑ) 

 
 
Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
1. Περιφέρεια Αττικής 
 › Γραφείο Περιφερειάρχη 
 › Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
 › Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα 
 › Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα 
 › Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
 › Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά 
 › Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων 
 › Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής 
 › Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
 › Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακόπουλου Βασιλείου 
 › Γραφείο Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γ. Αγγελόπουλου  
 › Εκτελεστικός Γραμματέας 
 › Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
   

2. › Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Πρώην ΣΕΕΜΕ) 
seeyme@yme.gov.gr 
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