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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,          25/06/2014             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βαθµός Προτ/τας:  
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:  οικ.38680/5844 
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Ταχ. ∆/νση 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 101 91  Παπάγου 
: Ι. Αλεξάκης 
: 210 6508502 
: 210 650 8485 

  
ΠΡΟΣ:

 
 

 
Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Εκπαιδευτών Οδήγησης 
(ΠΟΕΟ) 
Καποδιστρίου 24 
106 82 ΑΘΗΝΑ 
 

 
ΘΕΜΑ: Επιµορφωτικά προγράµµατα νέων εξεταστών της δοκιµασίας προσόντων και 

συµπεριφοράς 
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 35476/3106/05-06-2014 απόφαση  

 
Σε συνέχεια της σχετικής, σας ενηµερώνουµε ότι πρόκειται να διεξαχθούν στο 

αµέσως προσεχές διάστηµα από το Υπουργείο µας ειδικά επιµορφωτικά προγράµµατα 

για την ανάδειξη νέων υπαλλήλων-εξεταστών της δοκιµασίας προσόντων και 

συµπεριφοράς, ειδικά για την άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’. Προγραµµατίζονται 

τρεις εκπαιδευτικές σειρές µε ηµεροµηνία έναρξης την 30 Ιουνίου, 8 και 22 

Σεπτεµβρίου αντίστοιχα. 

Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένη την µεταξύ µας εποικοδοµητική και άριστη 

συνεργασία σε σειρά θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος, θα σας παρακαλούσαµε να 

µεριµνήσετε για την παραχώρηση εκ µέρους των µελών σας πέντε (5) οχηµάτων 

κατηγορίας Β’, τις ηµέρες Παρασκευή 4 Ιουλίου (και ώρες 9.00 έως 14.00) και Τρίτη 

8 Ιουλίου (και ώρες 08.30 έως 14.00). Τα οχήµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν, κατά 

την Παρασκευή 4 Ιουλίου για την θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων εξεταστών 

και κατά την Τρίτη 8 Ιουλίου για την πραγµατοποίηση της πρακτικής εξέτασής τους. 

Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο, προκειµένου για την ανάδειξη 

νέων εξεταστών υποψηφίων οδηγών θα πρέπει να επιτύχουν σε προσοµοίωση 

εξέτασης, κατά την οποία το εκπαιδευτικό όχηµα θα οδηγείται από τον εκπαιδευτή 

υποψηφίων οδηγών σύµφωνα µε τα παραγγέλµατα του υποψηφίου εξεταστή. 
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Παρακαλούµε πολύ για την θετική σας ανταπόκριση και την κατά το δυνατόν 

άµεση ενηµέρωσή µας για τα οχήµατα που θα διατεθούν, καθώς και τα στοιχεία 

επικοινωνίας των εκπαιδευτών. 

 

 

Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 
 

Ι. Λαζαρίδης 
 

 
Εσωτερική διανοµή 
∆ΟΚ – Τµήµα Β’ (2) 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Για τη Γραµµατεία της ∆/νσης 

 
 
 
 
 

Ανθή Καρκαλέτση 
 

 


