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ΘΕΜΑ: Πρόγραµµα αρχικής κατάρτισης εξεταστών υποψηφίων οδηγών ελαφρών οχηµάτων
ΣΧΕΤ.: Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ.69150/10633/12-11-2015 έγγραφό µας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου µας, προτείνουµε ως ηµεροµηνίες διοργάνωσής
του 3ου Προγράµµατος αρχικής κατάρτισης εξεταστών ελαφρών οχηµάτων από τη ∆ευτέρα 25
έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο ως
άνω σχετικό έγγραφό µας (εισηγητές, εξεταστές, ερωτήσεις και αναλυτικό ηµερήσιο
πρόγραµµα).
Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού προς την οποία απευθύνεται το παρόν,
παρακαλείται για τη δέσµευση της αίθουσας σεµιναρίων του πρώτου ορόφου του Υπουργείου
για τις ως άνω ηµέρες (25-28/1) διοργάνωσής του 3ου Προγράµµατος αρχικής κατάρτισης
εξεταστών ελαφρών οχηµάτων, πλην της Παρασκευής (29/1), καθώς και για τη δέσµευση του
αµφιθεάτρου του ισογείου του Υπουργείου για την Παρασκευή (29/1).
Παρακαλείται η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) όπως έπραξε και
στα προηγούµενα σεµινάρια αρχικής κατάρτισης εξεταστών υποψηφίων οδηγών Αυτοκινήτων,
Μοτοσικλετών, Βαρέων Οχηµάτων και Ρυµουλκουµένων που διοργανώθηκαν από το
Υπουργείο το 2014 και 2015, όπως µας παρέχει την Πέµπτη 28/1/2016 από τις 10:30πµ έως
14:00πµ καθώς και την Παρασκευή 29/1/2016 από τις 08:30πµ έως 11:30πµ. έξι
(6) οχήµατα κατηγορίας Β. Αυτονόητο είναι ότι θα χρειαστούµε και τη φυσική παρουσία
τουλάχιστον ενός εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ανά εκπαιδευτικό όχηµα, προκειµένου να
βοηθήσει στην παρουσίαση (ελέγχους, εξετάσεις, κλπ).
Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία και παρακαλούµε για τις
δικές σας ενέργειες.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ευθυµία Στάικου (∆.Ο.Κ.Α.)
2. Ευστράτιος Γεωργιόπουλος (∆.Ο.Κ.Α.)
3. Ιωάννης Αλεξάκης (∆.Ο.Κ.Α.)
4. Αθανάσιος Κλέντος (∆.Ο.Κ.Α.)
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10. Φωτεινή Ορφανού (Τµήµα ∆ιαχείρισης Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου)
11. Μαρία Τάτση (Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
∆.Ο.Κ.Α. ΤΜΗΜΑ Β (1)
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