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ΘΕΜΑ: Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς
(πρακτικών εξετάσεων) υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την Περιφέρεια Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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.
Τις διατάξεις του ΠΔ 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/12) «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 τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθ. 15, παρ. 8 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/07) «Σύσταση αρχής για
την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες
διατάξεις».
Τις διατάξεις της αριθ. οικ. 5400/625/28-1-2008 (ΦΕΚ 155/Β/08) απόφασης Υπουργού
Μεταφορών-Επικοινωνιών με θέμα «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών
πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
αριθ.2758/361 (ΦΕΚ603/Β/09) όμοια και ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ. 50984/7947/2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 3056/Β/13) , όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Την αριθμ. ΓΔΜΕ οικ.244424/06-12-2018, απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής με
θέμα «Προσωρινός καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και
συμπεριφοράς (πρακτικών εξετάσεων) υποψηφίων οδηγών για την Περιφέρεια Αττικής».
Την ανάγκη προσωρινού καθορισμού ώρας έναρξης του έργου των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων επιτροπών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων
οδηγών και οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης, την επέκταση υφιστάμενης ή την
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9.

10.

11.

12.

13.

απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (πρακτικές εξετάσεις) ή την
ανανέωσή τους από ενδιαφερόμενους ηλικίας μεγαλύτερης των 74 ετών, προκειμένου αυτό
να εκτελείται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εκτός
του χρόνου που καλύπτεται από την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία υπερωριακή
απασχόληση.
Το γεγονός ότι , μετά την μη καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους εξεταστές
υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού μετά τη λήξη του κανονικού
ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση, έχει διακοπεί η διενέργεια των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για
χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών, με αποτέλεσμα την αδυναμία εξυπηρέτησης των
ενδιαφερομένων να λάβουν άδεια οδήγησης ή να επεκτείνουν σε ανώτερη κατηγορία την
ήδη υφιστάμενη ή να ανανεώσουν την ήδη υφιστάμενη οι ενδιαφερόμενοι ηλικίας
μεγαλύτερης των 74 ετών.
Το γεγονός ότι, η ανωτέρω κατάσταση πλήττει το δημόσιο συμφέρον, την οικονομική ζωή
των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής και κυρίως τους ανέργους που επιδιώκουν την
απόκτηση άδειας οδήγησης ως προσόν για την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας, καθώς και
επαγγελματικούς τομείς, όπως τις διεθνείς μεταφορές, τις μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων, τους εκπαιδευτές οδηγών κ.λπ..
Την ανάγκη αντιμετώπισης της ανωτέρω κατάστασης, τουλάχιστον προσωρινά και μέχρι
αφενός της οριστικής διευθέτησης του ζητήματος που έχει ανακύψει με την αποζημίωση
των εξεταστών υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού μετά τη λήξη του
κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση και ειδικότερα την ικανοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των
συσσωρευμένων αιτημάτων για πρακτικές εξετάσεις για τη χορήγηση αδειών οδήγησης και
την επέκταση τους ή τη χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας ή την
ανανέωσή τους από ενδιαφερόμενους ηλικίας μεγαλύτερης των 74 ετών που εκκρεμούν για
τους παραπάνω λόγους το τελευταίο διάστημα στις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών
της Περιφέρειας Αττικής και αφετέρου της οριστικής διευθέτησης της αναμόρφωσηςαναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου του συστήματος δοκιμασιών προσόντων και
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών.
Την ανάγκη διασφάλισης της εξυπηρέτησης των πολιτών που ενδιαφέρονται για την
απόκτηση άδειας οδήγησης, την επέκταση υφιστάμενης ή την απόκτηση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), δικαιολογητικών μεταξύ άλλων απαραίτητων και για
την αναζήτηση εργασίας, μετά την προβλεπόμενη πρακτική εξέταση τους από τις αρμόδιες
προς τούτο επιτροπές ή την ανανέωσή τους από ενδιαφερόμενους ηλικίας μεγαλύτερης των
74 ετών.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφέρειας
Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε προσωρινά και μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, που έχει ανακύψει με
την αποζημίωση των εξεταστών υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού, με την
αναμόρφωση-αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου του συστήματος δοκιμασιών προσόντων και
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών, την έναρξη των εξετάσεων μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των
υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, για το σύνολο
των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής τις 15:00.
Για τις εξετάσεις ΠΕΙ η ώρα έναρξης ορίζεται για τις 14.30.
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Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και από την έναρξη ισχύος της κάθε άλλη απόφαση
της Περιφέρειας Αττικής, που ρυθμίζει διαφορετικά την ώρα έναρξης των πρακτικών εξετάσεων
υποψηφίων οδηγών, παύει να ισχύει.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Περιφέρεια Αττικής
1. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Α. Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
Β. Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
με την παράκληση:
i.
να κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και
του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, οι οποίες απασχολούν υπαλλήλους
εξεταστές, οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο των πρακτικών εξετάσεων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής
και
ii.
τα οικεία σωματεία εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών
2. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
Α. Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
Β. Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία εκπαιδευτών υποψήφιων
οδηγών)
3. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Α. Υπόψη προϊσταμένης Δ/νσης
Β. Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία εκπαιδευτών υποψήφιων
οδηγών)
4. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Α. Υπόψη προϊσταμένης Δ/νσης
Β. Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία εκπαιδευτών υποψήφιων
οδηγών)
5. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
Α. Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
Β. Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία εκπαιδευτών υποψήφιων
οδηγών )
6.Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Α. Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
Β. Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία εκπαιδευτών υποψήφιων
οδηγών)
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7. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Α. Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
Β. Υπόψη προϊσταμένου τμήματος χορήγησης αδειών οδήγησης
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία σωματεία εκπαιδευτών υποψήφιων
οδηγών)
Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
1. Περιφέρεια Αττικής
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιώς
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δυτικής Αττικής
Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Χριστάκη
Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
Δ/νση ΚΤΕΟ

2. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
i.
ii.
iii.
iv.

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γενική Δ/νση Οδικής Ασφάλειας
1. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης
2. Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας
v. Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
1. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης
2. Δ/νση Διοίκησης
vi. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης
omospondia2012@gmail.com

