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     ΘΕΜΑ : Προγραµµατισµός επιτροπών εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων 

οδηγών – αριθµός υποψηφίων ανά επιτροπή      

          ΣΧΕΤ. Το αριθµ. 16/08-12-15 έγγραφο των Ενωµένων Σωµατείων Επαγγελµατιών    

Εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων µοτοσικλετών –Νοµαρχία Αθήνας- 

νότιος τοµέας 

 

                    Προκειµένου να αντιµετωπιστούν αυξηµένες ανάγκες εξυπηρέτησης ενδιαφεροµένων 

πολιτών να συµµετέχουν στις εξετάσεις προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, 

λόγω των επικείµενων εορταστικών ηµερών Χριστουγέννων 2015 & Πρωτοχρονιάς 2016, 

όπως ενηµερωθήκαµε από το παραπάνω σχετικό, αλλά και προφορικά αιτήµατα σωµατείων 

εκπαιδευτών, µεµονωµένων εκπαιδευτών  και ενδιαφεροµένων πολιτών, στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων µας, όπως απορρέουν από το άρθρο 53 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

της Περιφέρειας Αττικής, σας γνωρίζουµε ότι : 

• Σύµφωνα µε τα τυχόν υποβαλλόµενα αιτήµατα και µε γνώµονα την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων µπορείτε να προχωρείτε στην αύξηση του αριθµού 

των υποψηφίων ανά επιτροπή µέχρι 2 άτοµα σε σχέση µε τον προβλεπόµενο αριθµό 

για τις µέρες 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30 ∆εκεµβρίου 2015 & 4, 5, 7 , 11,  12, 

13, 14 Ιανουαρίου 2016. 

•  Για τις Παρασκευές 18/12, 8/1 & 15/1 µπορείτε να προχωρήσετε σε ανάλογη 

ενέργεια, µόνο εάν για τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας  που προηγείται κάθε 

Παρασκευής είχε προγραµµατιστεί το σύνολο των προβλεπόµενων επιτροπών µε την 

αναφεροµένη παραπάνω προσαύξηση του αριθµού των υποψηφίων. 

 

            Με την ευκαιρία σας επισηµαίνουµε ότι η βασική αρχή σε κάθε περίπτωση και σε περιόδους 

πλην των αναφεροµένων παραπάνω είναι ότι γίνεται χρήση της δυνατότητας 

προγραµµατισµού έως δύο παραπάνω από τους προβλεπόµενους ανά επιτροπή υποψηφίων για 

την ηµέρα Παρασκευή,  µόνο εάν γίνει ανάλογη χρήση της δυνατότητας αυτής και για τις 

προηγούµενες της Παρασκευής αυτής µέρες της εβδοµάδας. 

 

 

 

 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  

                                                                                                         της Γενικής ∆/νσης    

 

   

 

          ∆όλγυρας Ηλίας  
 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Α) Για ενέργεια  

i. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών  

   Υπόψη προϊσταµένου ∆/νσης  

   (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν στα σωµατεία εκπαιδευτών που  

     δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

ii. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών 

   Υπόψη προϊσταµένου ∆/νσης  

     (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν στα σωµατεία εκπαιδευτών που  

     δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

iii. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βόρειου Τοµέα Αθηνών 

   Υπόψη προϊσταµένης ∆/νσης  

   (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν στα σωµατεία εκπαιδευτών που  

     δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

iv. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

   Υπόψη προϊσταµένης ∆/νσης  

  (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν στα σωµατεία εκπαιδευτών που  

     δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

v. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων  

   Υπόψη προϊσταµένου ∆/νσης  

    (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν στα σωµατεία εκπαιδευτών που  

     δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

vi. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. ∆υτικής Αττικής   

   Υπόψη προϊσταµένου ∆/νσης  

   (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν στα σωµατεία εκπαιδευτών που  

     δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

vii. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  

   Υπόψη προϊσταµένου ∆/νσης  

   (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν στα σωµατεία εκπαιδευτών που  

     δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της) 

 

 

Β) Για ενηµέρωση 

     Περιφέρεια Αττικής        

i. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη 

ii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τοµέα Αθηνών       

iii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τοµέα Αθηνών  

iv. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τοµέα Αθηνών       

v. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικού Τοµέα Αθηνών  

vi. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς  

vii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων                

viii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής  

ix. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής  

x. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα  

 


