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Κομοτηνή 25.01.2019
Αριθμ. Πρωτ.:14126/13

ΘΕΜΑ: Προσωρινός καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας
προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικών εξετάσεων) υποψηφίων
οδηγών και οδηγών για τις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικ/νιών της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης
Διοίκησης–Πρόγραμμα
Καλλικράτης>>,
(ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 <<Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης>> (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27.10.2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 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 2011/94ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου
2011>>, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ΄αριθμ.5400/625/28.01.2008 (ΦΕΚ155/Β/08) απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα <<Πληροφοριακό σύστημα
συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων
οδηγών>>, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 2758/361 (ΦΕΚ
603/Β/09) όμοια και ισχύει.
Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Α3/ΟΙΚ.50984/7947/02.12.2013 (ΦΕΚ 3056/2013
τ.Β΄) Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων <<Άδεια
οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων,
μοτοσικλετών και αυτοκινήτων>>.
Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/33204/0022/13.05.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1226/Β/13)
<<Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και των
βοηθών εξεταστών και των Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΣΕΕΥΜΕ>>.
Τις διατάξεις της 552/88/07.01.2013 (ΦΕΚ 4/Β/13) Υ.Α. με θέμα <<Εκπαίδευση
και εξέταση υποψηφίων οδηγών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και
αυτοκινήτων>>.
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Τις διατάξεις του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/Α/15) <<Διαχείρηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων>>.
Τις διατάξεις του άρθρου 219, του ν.4512/18 (ΦΕΚ 5/Α/18) <<Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής και άλλες διατάξεις>>.
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 της υφιστάμενης ή απόκτηση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (πρακτικές εξετάσεις), προκειμένου αυτό να
εκτελείται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και
εντός του χρόνου που καλύπτεται από την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία
υπερωριακή απασχόληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο δεύτερο
του ν.4402/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν.4474/17 και το
άρθρο 219 του ν.4512/18.
Το γεγονός ότι, μετά τη 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 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.
Το γεγονός ότι, η ανωτέρω διαμορφωθείσα κατάσταση πλήττει το δημόσιο
συμφέρον, την οικονομική ζωή των πολιτών των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κυρίως τους ανέργους, οι
οποίοι επιδιώκουν την απόκτηση άδειας οδήγησης ως προσόν για την
αναζήτηση μιας θέσης εργασίας, καθώς και επαγγελματικούς τομείς, τις
μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών
κ.λ.π..
Την επιτακτική 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 επέκτασή τους ή τη χορήγηση ΠΕΙ, που εκκρεμούν για τους
παραπάνω λόγους το τελευταίο χρονικό διάστημα στις υπηρεσίες Μεταφορών
και Επικοινωνιών της ΠΑΜΘ και αφετέρου της οριστικής διευθέτησης της
αναμόρφωσης, αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου του συστήματος
δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς από το αρμόδιο Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών.
Την ανάγκη διασφάλισης της εξυπηρέτησης των πολιτών, που ενδιαφέρονται
για την απόκτηση άδεις οδήγησης, την επέκταση της υφιστάμενης ή την
απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), δικαιολογητικών,
μεταξύ άλλων, απαραιτήτων και για την αναζήτηση εργασίας, μετά την
προβλεπόμενη πρακτική εξέτασή τους από τις αρμόδιες προς τούτο επιτροπές.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
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Ορίζουμε προσωρινά και μέχρι την οριστική διευθέτηση του
ζητήματος, που έχει ανακύψει με την αποζημίωση των υπαλλήλων
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 την
αναμόρφωση-αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου του συστήματος
δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και
οδηγών από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών :
Για τις ημέρες της εβδομάδας Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και
Παρασκευή ως ώρα έναρξης του έργου των πρωτοβάθμιων
και
δευτεροβάθμιων
επιτροπών
της
δοκιμασίας
προσόντων
και
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών (πρακτικές εξετάσεις) για το σύνολο
των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την 13:00.
Όπου ενδεχομένως απαιτείται, για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της εξέτασης, η εργασία των υπαλλήλων εξεταστών-μελών
των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών, πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας τους, αυτή θα καλύπτεται με την καταβολή
αντίστοιχα της προβλεπόμενης αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση.
Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση, για το ίδιο θέμα, από την
υπογραφή της παρούσης, παύει να ισχύει.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΜ-Θ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών :
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Α.Μ.Θ./Εκτελεστική Γραμματέα
2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Π.Α.Μ.Θ.
3. Προϊσταμένους Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Α.Μ.Θ.
4. Υπάλληλοι εξεταστές υποψηφίων οδηγών Π.Α.Μ.Θ.
5. Σχολές οδηγών Περιφέρειας
6. ΣΕΕΥΜΕ
Καραγιώργη Σερβίας 3 & Νίκης 2
10563 Αθήνα
7. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Γεν. Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας
Αναστάσεως2 & Τσιγάντε
10191 Αθήνα
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