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ΘΕΜΑ : Ασυµβίβαστο του έργου εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.  
  
Σχετ.: Α.π. 49/20-7-2018 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών  
          οδήγησης (ΠΟΕΟ).  
 
   Σας διαβιβάζουµε το παραπάνω σχετικό, που αναφέρεται στο αντικείµενο του θέµατος και 
παρακαλούµε για την ενυπόγραφη ενηµέρωση όλων των εξεταστών δοκιµασιών προσόντων και 
συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, των υπαλλήλων των Τµηµάτων Χορήγησης Αδειών 
Οδήγησης, καθώς και των υπαλλήλων σας, που µετέχουν στις αυτοψίες / επιτροπές ελέγχου των 
Σχολών Αδειών και ΚΕΘΕΥΟ.  
   Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4413/16, ΦΕΚ-148 Α/8-8-16, 
ορίζεται ότι : «2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ασυµβίβαστο της άσκησης του 
επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, όπως προβλέπεται στη διάταξη της περ. ε' της 
παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.δ. 208/2002 (ΑΊ94) σε συνδυασµό µε τη διάταξη της περίπτωσης β' της 
παρ. 6 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κ.ν. 2696/1999 (Α'57), όπως ισχύει, 
εφαρµόζεται καθολικά σε όλους τους υπαλλήλους και το προσωπικό µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται 
µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α'65), όπως ισχύει, καθώς και 
στους συνταξιούχους αυτών.»   

  Επισηµαίνεται επίσης ότι: 
 Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρο 9 του κεφ. Β του Π.∆.208/2002 όπως ισχύει, «Έλεγχοι των 
εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και της λειτουργίας των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων 
Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά από την οικεία 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα του ενός 
έτους. Για κάθε διενεργούµενο έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο κρατείται στον φάκελο 
της σχολής ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται χωρίς προειδοποίηση µε ευθύνη του 
Προϊσταµένου της Υπηρεσίας. Όµοιοι έλεγχοι δύνανται να πραγµατοποιούνται από το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. 
και από άλλα αρµόδια Ελεγκτικά Όργανα.».  
   Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια του 41023/715/31-7-2017 εγγράφου µας, παρακαλούµε 
για όλες τις ενέργειές σας που απορρέουν, από τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Συνηµ.: 2        ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
ΚΟΙΝ.: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
            - Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα 
            -Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών 
             και Επικοινωνιών   
           - Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών  
             Οδήγησης (ΠΟΕΟ) 
                                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ 
                                                                                                    
 

 - ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Περ. Ενοτήτων 

Λέσβου, Χίου, Σάµου 
- Τµήµα Μεταφορών και Επικ. 

Περιφ. Ενότητας Λήµνου 
(Αποστολή µε e –mail) 
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