
                                               

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
    
     

  

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ     
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 

     Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις 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. 
2. Τις διατάξεις 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.  

3. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής 
αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]». 

4. Την με αρ. πρωτ. οικ.92941/14-05-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Τοποθέτηση 
υπαλλήλων Γενικής διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών». 

5. Την αριθ. 498816/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής» και τις αριθμ. 624277/31-08-2020 
(ΦΕΚ699/ΥΟΔΔ/1-9-2020), 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ1077/ΥΟΔΔ/29-12-2020), 526516/26-6-2021 
αποφάσεις παράτασης της θητείας τους. 

6. Τις διατάξεις της με αριθ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/τΒ’/19-10-2021) απόφασης του 
Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας 
Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Αττικής»  όπως αυτή τροποποιήθηκε 

7. Την αριθ. 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/τΒ’/26-07-2021, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 970352/16-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 1003/τΥ.Ο.Δ.Δ./
24-11-2021). 
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8. Το π.δ. 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 ΠΔ32/1996 (ΦΕΚ23/τΑ), το 
ΠΔ106/1998 (ΦΕΚ113/τΑ). 

9. Την κυα αριθ. Γ5/22039/2825 (ΦΕΚ 2915/τ.Β/2017) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις 
εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 
2016/2309 της Επιτροπής».    

10. Τις διατάξεις του αρθρ. 4 της υπ’ αριθ. 60740/1027/03.04.95 (ΦΕΚ246/τΒ/1995) απόφασης Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

11. Το με αριθ. πρωτ. 16031/2333/02-40-2012 έγγραφο σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων 
ανακληθείσας άδειας λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ. 

12. Το με αριθ. πρωτ. Γ7/Α140/55069/8224/27-12-12 έγγραφο περί της διαδικασίας εκτύπωσης 
πιστοποιητικών ADR Οδηγών. 

13. 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. 

14. Την με αριθ. πρωτ. οικ.Γ7/48223/2475/13-06-2019 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση περί έναρξης 
έκδοσης νέων πιστοποιητικών οδηγών ADR». 

15. Το με αριθ. πρωτ. 322257/22-04-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών περί 
τήρησης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού κατά τη διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών.    

16. Την αριθ. υ.α. Γ5/219408/11-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ0Κ465ΧΘΞ-ΒΑΛ), απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών 
& Μεταφορών με θέμα «Προδιαγραφές λειτουργίας σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών 
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης 
οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων». 

17. Το με αρ. πρωτ. 232630/01-09-2021 (ΑΔΑ: 68ΑΙ465ΧΘΞ-1ΑΝ) έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών 
Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Κοινοποίηση 
αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων 
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.) και την κατάρτιση οδηγών οχημάτων 
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR». 

18. Την με αριθ. πρωτ. Δ30/Α3/248570  εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΒΞΥ465ΧΘΞ-ΒΓ8) με θέμα: «Εφαρμογή των 
διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.55732 (Β΄4214/13-9-2021. 

19. Την με αριθ. πρωτ. 10243/05-01-2022  (ΑΔΑ: ΩΝΤ27Λ7-ΜΧΣ) απόφαση προγραμματισμού γραπτών 
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών 
επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), 
1ης περιόδου έτους 2022. 

20. Τα ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην Περιφέρεια Αττικής, εξ’ αιτίας της 
κακοκαιρίας και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Αποφασίζουµε 

Την αναβολή των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών 
επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που είχαν 
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προγραμματιστεί σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, για την Τρίτη 25/01/2022,  για 
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Η 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
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Πίνακας Κοινοποιήσεων 

1. Περιφέρεια Αττικής 

 α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά (Μέσω Π.Σ. «ΙΡΙΔΑ»). 
  
 β.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νήσων (Μέσω Π.Σ. «ΙΡΙΔΑ»). 
  
 γ. Γραφείο Υποστήριξης Γεν. Διευθυντή Μεταφορών-Επικοινωνιών  
             (Μέσω Π.Σ. «ΙΡΙΔΑ») 
  
 δ. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενηµέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης. 
     (Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: site@patt.gov.gr) 
     (µε την παράκληση ανάρτησης της παρούσας 
     στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) 

2. Υπουργείο Υποδοµών – Μεταφορών 
  

Διεύθυνση Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών (Μέσω Π.Σ. «ΙΡΙΔΑ»). 

3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας    
Λένορµαν 195 και Αµφιάρου ΤΚ 10442 Αθήνα. 

 (Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: info@aead.gr  ) 

4. ΣΕΚΟΟΜΕΕ: 
 α. Μιχαήλ Βακιρτζής 
     Κωνσταντινουπόλεως & Μικράς Ασίας 60-64,Κερατσίνι 
      Τηλ:2104001618 και Φαξ:2104005262 
     (Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: tigrolution@yahoo.gr ) 
               Με παράκληση να ενηµερωθούν οι υποψήφιοι) 

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 
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