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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Θεσσαλονίκη    11/5/2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 197592/162 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

  

Ταχ. ∆/νση    : 12ο χλµ. Θεσ/νίκης- 
                          Πολυγύρου 

ΠΡΟΣ :Όπως πίνακες αποδεκτών 

Τ.Θ.               : 60760   

Τ.Κ.                : 57001 Θέρµη   

Πληροφορίες: Ο Πρ/νος   
Τηλ.               : 2351353110, 2313330204   
Fax.               : 2351353101,2313330227   
E-mail            : A.Tsiamperas@pieria.pkm.gov.gr   

 
 

ΘΕΜΑ : “∆ιενέργεια εκτάκτων πρακτικών εξετάσεων δοκιµασίας προσόντων και 
συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.” 

                                                               
 
                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ  

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και σήµερα ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆.133/2010/ΦΕΚ Α΄226/27.12.2010 «Οργανισµός της Κεντρικής 

Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α’ /22/12/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της αριθµ.Α3/οικ.50984/7947/02-12-2013 (Φ.Ε.Κ.3056/2013 τ. Β΄)απόφασης του  

      Υφυπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση  

       υποψηφίων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.» 

4. Το Π.∆. 74/2008 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) αναφορικά µε τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελµατικής  

     ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιµόρφωσης µεταφοράς εµπορευµάτων και επιβατών όπως ισχύει. 

5.   Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, η εφαρµογή του οποίου ξεκίνησε από 1-1-2016. 

6.   Το γεγονός ότι η καταβολή της αποζηµίωσης των υπαλλήλων – εξεταστών διεκόπη από το  

      Υπουργείο Υποδοµών , Μεταφορών και ∆ικτύων για το έργο των εξετάσεων προσόντων και  

       συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών. 

7.    Το γεγονός ότι η µη πραγµατοποίηση των εξετάσεων έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα  
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 για τους υποψήφιους οδηγούς και τους πολίτες.  

8.  Το γεγονός ότι τα προβλήµατα που έχουν προκύψει πρέπει να αντιµετωπιστούν ενιαία για όλες τις  

∆ιευθύνσεις  Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .  

    

 
    

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
       Την πραγµατοποίηση έκτακτων πρακτικών εξετάσεων δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς 

υποψηφίων οδηγών και οδηγών καθώς και των εξετάσεων για τη λήψη επαγγελµατικής άδειας 

οδήγησης ή ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας) για το σύνολο των ∆ιευθύνσεων 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντός ωραρίου. 

          Το πλήθος, ο χρόνος κι ο προγραµµατισµός των εξετάσεων γίνεται µε ευθύνη των 

Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Κ.Μ. λαµβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 

                Η παρούσα απόφαση ισχύει από την  υπογραφή της  και µέχρι την οριστική διευθέτηση του 

θέµατος αποζηµίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών . 

 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   
 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ   
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
 
1. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.Γενική ∆/νση Οδικής Κυκλοφορίας &  
Ασφάλειας Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε . Παπάγου – Αθήνα. 
2.  ΣΕΕΥΜΕ Καραγιωργη Σερβίας 3 & Νικης 2 τ.κ.  10563 Αθήνα. (seeyme@yme.gov.gr). 
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα Π.Κ.Μ.  
4. Γραφείο Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών 
5. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. 
6. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Μεταφορών 
6. ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.Μ. (Παρακαλούνται να ενηµερώσουν τους υπαλλήλους -
εξεταστές, και τα οικεία σωµατεία εκπαιδευτών οδήγησης.) 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.  
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