
 
 

 

 
Σας υπενθυµίζουµε ότι έως 18 Ιανουαρίου 2019, οφείλετε να µεριµνήσετε για την τακτική 

περιοδική επιµόρφωση του συνόλου των ενεργών υπαλλήλων – εξεταστών η οποία πραγµατοποιείται 
κατ’ εφαρµογή των ρυθµίσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4.2.1. του Παρατήµατος IV του 
π.δ. 51/2012 (Α’ 101) όπως ισχύει και του Άρθρου 3 της υ.α.13948/1902/2014 (Β΄633) όπως ισχύει, 
προκειµένου οι εξεταστές από 19 Ιανουαρίου 2019 να καλύπτουν τις απαιτήσεις του π.δ.. 

Η παραπάνω επιµόρφωση θα πρέπει να έχει τη µορφή ηµερήσιου σεµιναρίου, το οποίο θα 
διενεργεί είτε ο Γενικός ∆ιευθυντής είτε οιοσδήποτε Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών.  

Η επιµόρφωση να επικεντρωθεί, κατ΄ ελάχιστον, στις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

• διατήρηση και επικαιροποίηση των απαιτούµενων γνώσεων και δεξιοτήτων δοκιµασιών προσόντων 
και συµπεριφοράς, 

• απόκτηση νέων προσόντων που έχουν καταστεί ουσιώδη για την άσκηση των δοκιµασιών 
προσόντων και συµπεριφοράς, και 

• εξασφάλιση ότι οι εξεταστές εξακολουθούν να διεξάγουν τις δοκιµασίες κατά αµερόληπτο και 
οµοιόµορφο τρόπο. 
Η υποχρεωτική τετραήµερη τακτική επιµόρφωση ανά διετία, ξεκίνησε µε αποστολή του νέου 

νοµοθετικού πλαισίου (όπως αποφάσεις, εγκύκλιοι), προς όλους τους υπαλλήλους – εξεταστές για 
ενηµέρωση και εφαρµογή προκειµένου να διατηρήσουν και επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους που 
είναι αναγκαίες για την ποιοτική εκτέλεση της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς και 
ολοκληρώνεται µε την αναφερόµενη ανωτέρω ηµερήσια επιµόρφωση. 
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1. Όλους τους Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών & 
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ΘΕΜΑ: Τακτική περιοδική διαρκής επιµόρφωση υπαλλήλων – εξεταστών 

 
ΣΧΕΤ.: 

 
α) Το π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 
2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20

ης
 ∆εκεµβρίου 2006, 

όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27
ης

 Ιουνίου 2008, 
2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25

ης
 Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28

ης
 

Νοεµβρίου 2011» όπως ισχύει. 
β) Η υ.α.13948/1902/2014 (Β΄633) «Υπάλληλοι – εξεταστές για τη δοκιµασία προσόντων και 
συµπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και 
αυτοκινήτων»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΔΑ: 6Κ0Ψ465ΧΘΞ-096
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