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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκτακτη συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο είχε σήμερα το
Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης.

Συζητήθηκαν θέματα του κλάδου που εκκρεμούν.

1. Σε ότι αφορά την θωράκιση των αιθουσών των θεωρητικών εξετάσεων σύντομα θα
εγκατασταθούν κλωβοί όπου θα απενεργοποιούν όλες τις συχνότητες των ηλεκτρονικών μέσων. Οι
κάμερες σύμφωνα με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, θα είναι φορητές φωτογραφικές.

2. Το προσεχές δίμηνο αναμένεται να ξεκινήσουν στο ΥΜΕ σεμινάρια επιμόρφωσης νέων εξεταστών.

3. Θα γίνει τροποποίηση στην ΥΑ 50984 για να μπορούν οι εκπαιδευτές να καταθέτουν αιτήματα σε
όλη την Περιφέρεια.

4. Θα εκδοθεί από το ΥΜΕ εγκύκλιο παρόμοια με αυτή της 27ης Δεκεμβρίου του 2016 ώστε να δίνει
το δικαίωμα τοποθέτησης τρίτου καθίσματος στα εκπαιδευτικά φορτηγά και μετά το 2016.

5. Το μητρώο Σχολών Οδήγησης, καθώς και των εκπαιδευτών είναι σε εξέλιξη και σύντομα θα
ολοκληρωθεί.

6. Συζητήθηκε η διαδικασία αντικατάστασης της άδειας εκπαιδευτή από έντυπο Α4 σε κάρτα, και τις
προσεχείς ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία.

7. Η διεύρυνση των ΚΑΔ σε παρεμφερής δραστηριότητες της Σχολής Οδήγησης, καθώς η απαλλαγή
ασφάλισης συγγενών πρώτου βαθμού συγγένειας(ανανέωση), θα υλοποιηθούν με την τροποποίηση του
Π.Δ. 208/2002

8. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν από την διαδικασία της γνωστοποίησης στις σχολές
οδηγών. Πολεοδομικά προβλήματα θα συζητηθούν με το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

9. Συζητήθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικού προγραμματισμού εξέτασης υποψηφίων οδηγών στη
θεωρητική και πρακτική εξέταση,που ξεκινάει πιλοτικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.



10. Συζητήθηκε η συνδιοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με συμμετοχή των υπουργείων
Μεταφορών, Εργασίας και περιβάλλοντος.

11. Σε ότι αφορά την αύξηση των λαθών στις θεωρητικές εξετάσεις, θα υλοποιηθεί με την έκδοση των
νέων εγχειριδίων.

Θα ακολουθήσουν νέες συναντήσεις με τον υφυπουργό μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο για
περαιτέρω συνεργασία στα θέματα του κλάδου.

Για την Π.Ο.Ε.Ο.

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Διαμαντής Ηλιάδης Ευφροσύνη Λέντζιου


