
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    
 

*  Σηοισεία πποζωπικού Δ/νζεων Μεηαθοπών – Επικοινωνιών  

 

ςνολικόρ απιθμόρ ςπαλλήλυν  Π.Δ. ΓΡΑΜΑ :24 (από ηοςρ οποίοςρ ο έναρ λείπει από 19/4/2011 ζε 

ζςνεσόμενερ μακποσπόνιερ εξάμηνερ αναππυηικέρ άδειερ) 

ςνολικόρ απιθμόρ ςπαλλήλυν  Π.Δ. ΚΑΒΑΛΑ : 26 (από ηοςρ οποίοςρ ο έναρ λείπει ζε ζςνεσόμενερ 

αναππυηικέρ άδειερ) 

ςνολικόρ απιθμόρ ςπαλλήλυν  Π.Δ. ΞΑΝΘΗ : 28  

ςνολικόρ απιθμόρ ςπαλλήλυν  Π.Δ ΡΟΓΟΠΗ : 17  

ςνολικόρ απιθμόρ ςπαλλήλυν  Π.Δ ΔΒΡΟΤ ( ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) : 26  

ςνολικόρ απιθμόρ ςπαλλήλυν  Π.Δ ΔΒΡΟΤ ( ΟΡΔΣΙΑΓΑ ) : 14  

 

* Ποζοηικά ζηοισεία διοικηηικών ππάξεων πος ζςνολικά διεκπεπαιώθηκαν  

 

#  Σςνολικόρ απιθμόρ  ηων βαζικόηεπων από πλεςπάρ απμοδιοηήηων διοικηηικών ππάξεων πος 

ππαγμαηοποιήθηκαν   και αθοπούν  ηο Τμήμα σοπήγηζηρ Αδειών Οδήγηζηρ  ηων  Δ/νζεων : 

 

Απιθμόρ έκδοζηρ Γεληίυν  Δκπαίδεςζηρ Δξέηαζηρ ςποτηθίυν οδηγών :  9.303 ένηςπα. 

 

Απιθμόρ έκδοζηρ Αδειών Οδήγηζηρ :  27.420 ένηςπα . 

( Νέερ Α.Ο. – Μεηαηποπέρ – Ανανεώζειρ – Ανηίγπαθα κ.λ.π.. ) 

 

ςνολικόρ απιθμόρ  Τποτηθίυν Οδηγών πος εξεηάζηηκαν θευπηηικά :  21.412 ςποτήθιοι 

 

ςνολικόρ απιθμόρ  Τποτηθίυν Οδηγών πος εξεηάζηηκαν ππακηικά : 11.228 ςποτήθιοι 

 

#  Σςνολικόρ απιθμόρ  ηων βαζικόηεπων από πλεςπάρ απμοδιοηήηων διοικηηικών ππάξεων πος 

ππαγμαηοποιήθηκαν   και αθοπούν  ηο Τμήμα Αδειών Αςηοκινήηων ηων ανηίζηοισων Δ/νζεων : 

 

Απιθμόρ έκδοζηρ Αδειών κςκλοθοπίαρ οσημάηυν :  46.331 ένηςπα . 

( Νέερ Άδειερ.  – Ανανεώζειρ – Ανηίγπαθα – έκδοζη άδειερ μεηά από ππάξη μεηαβίβαζηρ –  

    έκδοζη μεηά από αλλαγή κύπιυν σαπακηηπιζηικών  κ.λ.π.. ) 

 

ςνολικό ποζό από ηέλη έκδοζηρ άδειαρ  καθώρ και ηέλη μεηαβίβαζηρ αςηοκινήηυν πος  

ειζππάσηηκαν ςπέπ ηηρ Πεπιθέπειαρ Α.Μ.Θ. :  3.209.660,80 εςπώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

#  Σςνολικόρ απιθμόρ  ηων βαζικόηεπων από πλεςπάρ απμοδιοηήηων διοικηηικών ππάξεων πος 

ππαγμαηοποιήθηκαν   και αθοπούν  ηο Τεσνικό ημήμα  ηων ανηίζηοισων Δ/νζεων : 

Απιθμόρ αδειών εγκαηαζηάζευν εξςπηπέηηζηρ οσημάηυν * :  533   άδειερ. 

 * ππαηήπια  & μικηά ππαηήπια , ζςνεπγεία αςηοκινήηυν ,  πλςνηήπια αςηοκινήηυν  ,  ζηαθμοί 

αςηοκινήηυν  ,   εμποπεςμαηικοί ζηαθμοί ,   ιδιυηικά Κ.Σ.Δ.Ο. κ.λ.π.  

( Άδειερ ίδπςζηρ  & λειηοςπγίαρ –  ανανεώζειρ – μεηαβιβάζειρ - ηποποποιήζειρ εγκαηαζηάζευν κ.λ.π. ) 

ςνολικόρ απιθμόρ αδειών αζκήζευρ επαγγέλμαηορ ηεσνιηών αςηοκινήηυν : 82   άδειερ. 

 

# Σηοισεία Τεσνικού Ελέγσος Οσημάηων  

ηα 6  ( έξι ) ζςνολικά δημόζια ΚΣΔΟ ηηρ Πεπιθέπειαρ Α.Μ.Θ. ππαγμαηοποιήθηκαν ζςνολικά  

15.419 Σεσνικοί Έλεγσοι οσημάηυν με έζοδα  ςπέπ ηος δημοζίος :  940.574  εςπώ 

 

# Σηοισεία ελέγσων νομιμόηηηαρ κςκλοθοπίαρ και οδικού ηεσνικού ελέγσος οσημάηων  από ηα 

Μικηά  Κλιμάκια  ( Ν.3446/2006 ) : 

ςνολικόρ απιθμόρ  ελέγσυν :  610    Βεβαιυθείζερ  Παπαβάζειρ : 175 

ςνολικό ποζό από ηέλη πος ειζππάσηηκαν ςπέπ ηηρ Π.Α.Μ.Θ. & ηος δημοζίος  :  76.266,14 εςπώ 

 


