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ΘΕΜΑ : «Καθορισµός ηµεροµηνιών διενέργειας εξετάσεων για απόκτηση, ανανέωση και επέκταση 

πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, έτους 
2014» 

 
 
      ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» (ΦΕΚ 45 Α΄/9-3-
1999) 

3. Το Π.∆. 144/23-12-2010 (ΦΕΚ 237/Α) « Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» 

4. Την υπ΄αριθµ.πρωτ. 39/14-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε 
θέµα «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες» 

5. Τις διατάξεις του Π∆ 355/15-11-1994 (ΦΕΚ 189/Α) για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ/21-12-1989 που αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση των 
οδηγών οχηµάτων που µεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εµπορεύµατα, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 
32/1996 (ΦΕΚ 23/Α) και το Π∆ 106/5-5-1998 (ΦΕΚ 97/Α) 

6. Το Π∆ 104/1999 (ΦΕΚ 113/Α) περί προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 94/55/ΕΚ/21-11-1994 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις 
οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων και τις ΚΥΑ Φ2/21099/1700/31-3-2000 (ΦΕΚ 509/Β), 
ΚΥΑ 21736/2092/99/21-9-2001 (ΦΕΚ 1232/Β), ΚΥΑ 47368/2522/25-8-2004 (ΦΕΚ 1303/Β), ΚΥΑ 
19403/1388/08/2-5-2008 (ΦΕΚ 781/Β), ΚΥΑ 35043/72524/2-9-2010 (ΦΕΚ 1385/Β), ΚΥΑ 
40955/4862/2013 (ΦΕΚ 2514/Β) 

7. Την υπ΄αριθµ. 60740/1027/3-4-1995 (ΦΕΚ 246/Β) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών σχετικά µε την επαγγελµατική κατάρτιση οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων 
εµπορευµάτων όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ΄αριθµ. 72572/2977/97 (ΦΕΚ 848/Β) και αριθµ. 
Φ102/2/7468/966/18-6-2010 (ΦΕΚ 973/Β) όµοιες 

8. Την υπ΄αριθµ. 35043/2524/2010 (ΦΕΚ 1385 Β΄-2010) ΚΥΑ ADR 2009 όπου τονίζεται ότι οδηγοί 
κάτοχοι πιστοποιητικών η ισχύς των οποίων έχει λήξει δεν δύναται να συµµετέχουν σε πρόγραµµα 
επαναληπτικής κατάρτισης και εξέτασης ανανέωσης, αλλά µόνο σε πρόγραµµα αρχικής χορήγησης 
πιστοποιητικού  

9. Την ανάγκη καθορισµού ηµεροµηνιών για τη διενέργεια εξετάσεων για το έτος 2014, από την ∆ιεύθυνση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπ΄αριθµ. 
72572/2977/97 Απόφασης του ΥΠ.Μ.Ε, και για την εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Καθορίζουµε ΤΈΣΣΕΡΙΣ  (4) ηµεροµηνίες γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση – 

ανανέωση – επέκταση πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης ADR, έτους 2014 , ως εξής: 
 

1η : Πέµ̟τη 13 Μαρτίου   2014 
2η : Πέµ̟τη 15 Μαΐου  2014 
3η : Πέµ̟τη 18 Σε̟τεµβρίου 2014 
4η : Πέµ̟τη 20 Νοεµβρίου 2014 
 
Οι εξετάσεις θα διενεργούνται στην αίθουσα γρα̟τών εξετάσεων, στο ισόγειο του κτηρίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, µε ώρα έναρξης την 9η ̟ρωινή, µε την εξής σειρά: 
 
1. Βασική εκ̟αίδευση 
2. Ανανεώσεις  
3. Ε̟εκτάσεις (οι ε̟ιτυχόντες της Βασικής εκ̟αίδευσης) 
 

2. Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ είναι υποχρεωµένες να καταθέτουν στην Υπηρεσία µας τρεις εργάσιµες ηµέρες 
(∆ευτέρα) πριν την ηµεροµηνία διενέργειας των εξετάσεων, τις οριστικές καταστάσεις µε όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της ΥΑ 60740/1027/3-4-1995 (ΦΕΚ 
246/Β΄/1995) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, για τη συµµετοχή των µαθητών τους στις 
εξετάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα φέρουν αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη για την µη 
συµµετοχή των υποψηφίων τους στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία εξετάσεων. 

 
3. Α. Οι σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης ΣΕΚΟΟΜΕΕ, µετά την ολοκλήρωση κάθε προγράµµατος 

εκπαίδευσης, εγγράφουν σε καταστάσεις τα πλήρη στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, αριθµό 
αστυνοµικής ταυτότητος,  ταχυδροµική διεύθυνση, τίτλο σποδών, είδος και αριθµό άδειας οδήγησης, 
ώρες φοίτησης, περίοδος φοίτησης και πρόγραµµα εκπαίδευσης που παρακολούθησε) των υποψηφίων που 
παρακολούθησαν το συγκεκριµένο πρόγραµµα, τις ο̟οίες καταθέτουν στην υ̟ηρεσία µας, αµέσως 
µετά τη λήξη του ̟ρογράµµατος.  

 
Β. Οι οριστικές καταστάσεις  που υποβάλλουν οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ (στο χρονικό περιθώριο που τίθεται 
στην παράγραφο 2 της παρούσης) θα πρέπει να αναφέρουν κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά τα ως 
ανωτέρω πλήρη στοιχεία των υποψηφίων καθώς και την κατηγορία του πιστοποιητικού για την οποία θα 
εξεταστούν. 
Γ. Για τους υποψηφίους που στην κατάσταση δηλώνονται ότι θα συµµετάσχουν στις εξετάσεις ανανέωσης 
ή επέκτασης σε ανώτερη κατηγορία πιστοποιητικού, θα αναφέρεται και ο αριθµός του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού, η υπηρεσία έκδοσης και η ηµεροµηνία λήξεως αυτού. 
∆. Η κατάσταση θα πρέπει να υπογράφεται από τον ∆ιευθυντή σπουδών της ΣΕΚΟΟΜΕΕ και 
υποβάλλεται µαζί µε την σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση. Μαζί µε την οριστική κατάσταση, 
συνυποβάλλεται η κατάσταση της παραγράφου 3Α , στην οποία θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει 
βεβαίωση-σφραγίδα της οικείας ∆OΥ στην οποία υπάγεται η σχολή, ότι υποβλήθηκε σε αυτή ακριβές 
αντίγραφό της 
Ε. Μαζί µε την παραπάνω κατάσταση θα συνυποβάλλονται: 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητος κάθε υποψηφίου ή ευκρινές φωτοαντίγραφο 
της βεβαίωσης εγγραφής του (για πολίτες κράτους µέλους της Ε.Ε), ή ευκρινές φωτοαντίγραφο 
της άδειας παραµονής (για πολίτες κράτους µη µέλους της Ε.Ε), ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του 
ειδικού δελτίου ταυτότητος (για οµογενείς) 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγού (ADR) κάθε 
υποψηφίου που ζητά την ανανέωση ή την επέκταση του πιστοποιητικού του σε ανώτερη κατηγορία 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας κοινοτικής άδειας οδήγησης κάθε υποψηφίου 
4. Παράβολο ύψους 15 €, το οποίο εκδίδεται από ∆.Ο.Υ. µε πίστωση του ΚΑΕ 3439, µε 

αιτιολογικό την συµµετοχή στις εξετάσεις πιστοποιητικού ADR για τη συγκεκριµένη περίοδο, για 
κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στις εξετάσεις 

 
ΣΤ. Για τους υποψηφίους που έχουν απορριφθεί ή ήταν απόντες ή δεν είχαν δηλωθεί σε προηγούµενες 
εξεταστικές περιόδους και επιθυµούν επανεξέταση στην συγκεκριµένη εξεταστική περίοδο, υποβάλλεται 
ξεχωριστή κατάσταση µε τα παραπάνω στοιχεία (παράγραφος 3Α & 3Β ). 
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4. Επισηµαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτοί σε καµία περίπτωση: 
1. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στις καταστάσεις της παραγράφου 3 της παρούσης, που 

έχουν υποβάλλει οι νοµίµως λειτουργούσες ΣΕΚΟΟΜΕΕ στην υπηρεσία µας, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται 

2. Υποψήφιοι για τους οποίους δεν έχουν κατατεθεί όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, ακόµα και αν αυτοί έχουν συµπεριληφθεί στις 
καταστάσεις που υπέβαλλαν οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ 

3. Υποψήφιοι για τους οποίους αποδειχθεί ότι δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις της ΥΑ 
60740/1027/3-4-1995 (ΦΕΚ 246 Β΄) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, ακόµη 
και αν έχουν συµπεριληφθεί στις καταστάσεις της παραγράφου 3 της παρούσης. 

 
5. Οι υποψήφιοι για να τους επιτραπεί η  συµµετοχή τους στις εξετάσεις ε̟ιδεικνύουν στην Επιτροπή 

εισερχόµενοι στο εξεταστικό κέντρο : 
1. Την αστυνοµική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο των στοιχείων ταυτότητας τους 

όπως αυτά ορίζονται στον κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999) 
2. Την άδεια παραµονής τους και την άδεια οδηγήσεως εφόσον είναι αλλοδαποί, και 
3. Το πιστοποιητικό ADR που κατέχουν εφόσον συµµετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης 

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους στυλό διαρκείας χρώµατος µπλε ή µαύρο. Σηµειώσεις, 
βοηθήµατα βιβλία και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές α̟αγορεύεται να µεταφέρονται στη αίθουσα 
εξετάσεων. 
 

6. Η υπηρεσία µας δύναται να τροποποιήσει την ηµέρα διεξαγωγής των εξετάσεων ανάλογα µε τον συνολικό 
αριθµό των υποψηφίων και τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν, µε νέα απόφαση που θα εκδοθεί 
τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία. Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στη 
ΣΕΚΟΟΜΕΕ προκειµένου να ενηµερωθούν εγκαίρως όλοι οι υποψήφιοι.  

 
7. Τα α̟οτελέσµατα των εξετάσεων θα εκδοθούν µετά την διόρθωση των γρα̟τών και θα α̟οσταλούν 

στη σχολή ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Για κάθε ε̟ιτυχόντα ̟ου ε̟ιθυµεί την έκδοση-ανανέωση-ε̟έκταση 
̟ιστο̟οιητικού ADR, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµισθεί αίτηση (θεωρηµένη για το γνήσιο της υ̟ογραφής), 
̟αράβολο δηµοσίου ταµείου ̟οσού 30 € και έγχρωµη φωτογραφία τύ̟ου διαβατηρίου διαστάσεων 
40x60. 

 
  
 
  
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 

ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Περιφέρεια Ανατολικής  Μακεδονίας-Θράκης 

 Γενική ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
 Γ. Κακουλίδου 1 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
 

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας 
 Εθνικής Αντιστάσεως 20 Καβάλα  ΕΝΤΑΥΘΑ 
 (µε την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
 Της Π.Ε. Καβάλας) 
 

3. Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων 
∆/νση Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
10191 Παπάγου ΑΘΗΝΑ 
 

4. Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων 
 Ανθιµου Γαζή & Χρ.Λαδά 4 
 10561 ΑΘΗΝΑ 
  

5. Σχολή  ΣΕΚΟΟΜΕΕ  
Βαγιόκας Νικόλαος 

  Νέα Καρβάλη Καβάλας 
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