
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    
 
*  Στοιχεία προσωπικού Δ/νσεων Μεταφορών – Επικοινωνιών  
 
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων  Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ :     22 
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων  Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ :  22 
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων  Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ :   25 
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων  Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ :  16 
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων  Π.Ε ΕΒΡΟΥ ( ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ) :  24 
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων  Π.Ε ΕΒΡΟΥ ( ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ) :  15 
 
* Ποσοτικά στοιχεία διοικητικών πράξεων που συνολικά διεκπεραιώθηκαν  
 
#  Συνολικός αριθμός  των βασικότερων από πλευράς αρμοδιοτήτων διοικητικών πράξεων που 
πραγματοποιήθηκαν   και αφορούν  το Τμήμα χορήγησης Αδειών Οδήγησης  των  Δ/νσεων : 
 
Αριθμός έκδοσης Δελτίων  Εκπαίδευσης Εξέτασης υποψηφίων οδηγών :     9849  έντυπα. 
 
Αριθμός έκδοσης Αδειών Οδήγησης :  37542  έντυπα . 
( Νέες Α.Ο. – Μετατροπές – Ανανεώσεις – Αντίγραφα κ.λ.π.. ) 
 
Συνολικός αριθμός  Υποψηφίων Οδηγών που εξετάστηκαν θεωρητικά :  15999 υποψήφιοι 
 
Συνολικός αριθμός  Υποψηφίων Οδηγών που εξετάστηκαν πρακτικά :  11524  υποψήφιοι 
 
#  Συνολικός αριθμός  των βασικότερων από πλευράς αρμοδιοτήτων διοικητικών πράξεων που 
πραγματοποιήθηκαν   και αφορούν  το Τμήμα Αδειών Αυτοκινήτων των αντίστοιχων Δ/νσεων : 
 
Αριθμός έκδοσης Αδειών κυκλοφορίας οχημάτων :   47735    έντυπα . 
( Νέες Άδειες.  – Ανανεώσεις – Αντίγραφα – έκδοση άδειες μετά από πράξη μεταβίβασης –  
    έκδοση μετά από αλλαγή κύριων χαρακτηριστικών  κ.λ.π.. ) 
 
Συνολικό ποσό από τέλη έκδοσης άδειας  καθώς και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων που  
εισπράχτηκαν υπέρ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. :  2349394  ευρώ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
#  Συνολικός αριθμός  των βασικότερων από πλευράς αρμοδιοτήτων διοικητικών πράξεων που 
πραγματοποιήθηκαν   και αφορούν  το Τεχνικό τμήμα  των αντίστοιχων Δ/νσεων : 
Αριθμός αδειών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων * :    523     άδειες. 
 * πρατήρια  & μικτά πρατήρια , συνεργεία αυτοκινήτων ,  πλυντήρια αυτοκινήτων  ,  σταθμοί 
αυτοκινήτων  ,   εμπορευματικοί σταθμοί ,   ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. κ.λ.π.  
( Άδειες ίδρυσης  & λειτουργίας –  ανανεώσεις – μεταβιβάσεις - τροποποιήσεις εγκαταστάσεων κ.λ.π. ) 
Συνολικός αριθμός αδειών ασκήσεως επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων :   196    άδειες. 
 
# Στοιχεία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων  
Στα 6  ( έξι ) συνολικά δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. πραγματοποιήθηκαν συνολικά  
8236   Τεχνικοί Έλεγχοι οχημάτων με έσοδα  υπέρ του δημοσίου :  476869  ευρώ 
 
# Στοιχεία ελέγχων νομιμότητας κυκλοφορίας και οδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων  από τα 
Μικτά  Κλιμάκια  ( Ν.3446/2006 ) : 
Συνολικός αριθμός  ελέγχων :  2927   Βεβαιωθείσες  Παραβάσεις :   330 
Συνολικό ποσό από τέλη που εισπράχτηκαν υπέρ της Π.Α.Μ.Θ. & του δημοσίου  :  118473  ευρώ 
 


