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                                                                         Εξαιρετικά  Επείγον                                                                                                                             

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

( ΠΟΕΟ ) 
 

Καποδιστρίου  24                                                                        Αθήνα   7  Σεπτεµβρίου   2011 

106 82  Αθήνα                                                                            Αριθ. Πρωτ.:  174                   

Τηλ. & φαξ : 210 4520035 

Internet: http://www.ekpaideftis.gr 

Ε-mail:  info@ekpaideftis.gr                                                       ΠΡΟΣ : ΠΑΣΟΚ 

Πλήρ.: Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                                Τοµέας Μεταφορών &  

           6944320444 -  2310444896 φαξ                                                   Επικοινωνιών 

           mavrakis@thessdrive.gr 

           Παναγιώτης  Χαρµπής                                 

           6932118408 - 2104520035 & φαξ                                    ΚΟΙΝ.: α. ΓΣΕΒΕΕ                                          

        charbis@charbis.gr                                                                       β. Κλάδος 

                                                                                                  

 

 

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των Πολιτικών Κοµµάτων επί θεµάτων Οδικής Ασφάλειας και κλάδου           

.         Εκπαιδευτών Οδήγησης. 

 

 Παρακαλούµε όπως δεχτείτε αντιπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών 

Οδήγησης, προκειµένου να σας εκθέσουν προβλήµατα: 

 α. Που άπτονται της Οδικής Ασφάλειας. 

  β. Θέµατα του κλάδου µας, που τον οδηγούν σε επαγγελµατικό µαρασµό ως και αφανισµό, όπως: 

1. Εφαρµογή του ν.3919/2011 στις σχολές οδηγών. 

2. Αποτελέσµατα δηµόσιας διαβούλευσης για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου 

χορήγησης αδειών οδήγησης σε υποψηφίους οδηγούς. 

3. Πίστες εκπαίδευσης – εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κανονισµός λειτουργίας αυτών και 

ασφάλιση υποψηφίων κατά την εκπαίδευση – εξέταση. 

4. Εφαρµογή του περιγράµµατος των εκπαιδευτών (Π 17). 

5. Ποινολόγιο εκπαιδευτών οδήγησης. 

6. Φοροδιαφυγή µε αποτέλεσµα κακή παροχή υπηρεσιών και αθέµιτο ανταγωνισµό. 

7. Αναποτελεσµατική έως τραγική η παροχή υπηρεσιών από τις κατά τόπους διευθύνσεις 

µεταφορών προς τους πολίτες. 

8. Αθρόα παραγωγή υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης, αδιαφορώντας για την ποιότητα 

και τις γνώσεις, υποβαθµίζοντας  τις εξετάσεις για την πιστοποίησή τους, καταργώντας 

από τις γραπτές εξετάσεις το µάθηµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (σήµατα). 

 

 

                                         Για  το  Διοικητικό  Συµβούλιο 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                                    Παναγιώτης  Χαρµπής 

Πρόεδρος                                                                                           Γεν.  Γραµµατέας 
 



 1

                                                                         Εξαιρετικά  Επείγον                                                                                                                             

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

( ΠΟΕΟ ) 
 

Καποδιστρίου  24                                                                        Αθήνα   7  Σεπτεµβρίου  2011 

106 82  Αθήνα                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 175                    

Τηλ. & φαξ : 210 4520035 

Internet: http://www.ekpaideftis.gr 

Ε-mail:  info@ekpaideftis.gr                                                       ΠΡΟΣ : Νέα Δηµοκρατία 

Πλήρ.: Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                                Τοµέας Μεταφορών &  

           6944320444 -  2310444896 φαξ                                                   Επικοινωνιών 

           mavrakis@thessdrive.gr 

           Παναγιώτης  Χαρµπής                                 

           6932118408 - 2104520035 & φαξ                                    ΚΟΙΝ.: α. ΓΣΕΒΕΕ                                           

        charbis@charbis.gr                                                                       β. Κλάδος 

                                                                                                  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των Πολιτικών Κοµµάτων επί θεµάτων Οδικής Ασφάλειας και κλάδου           

.         Εκπαιδευτών Οδήγησης. 

 

 Παρακαλούµε όπως δεχτείτε αντιπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών 

Οδήγησης, προκειµένου να σας εκθέσουν προβλήµατα: 

 α. Που άπτονται της Οδικής Ασφάλειας. 

  β. Θέµατα του κλάδου µας, που τον οδηγούν σε επαγγελµατικό µαρασµό ως και αφανισµό, όπως: 

1. Εφαρµογή του ν.3919/2011 στις σχολές οδηγών. 

2. Αποτελέσµατα δηµόσιας διαβούλευσης για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου 

χορήγησης αδειών οδήγησης σε υποψηφίους οδηγούς. 

3. Πίστες εκπαίδευσης – εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κανονισµός λειτουργίας αυτών και 

ασφάλιση υποψηφίων κατά την εκπαίδευση – εξέταση. 

4. Εφαρµογή του περιγράµµατος των εκπαιδευτών (Π 17). 

5. Ποινολόγιο εκπαιδευτών οδήγησης. 

6. Φοροδιαφυγή µε αποτέλεσµα κακή παροχή υπηρεσιών και αθέµιτο ανταγωνισµό. 

7. Αναποτελεσµατική έως τραγική η παροχή υπηρεσιών από τις κατά τόπους διευθύνσεις 

µεταφορών προς τους πολίτες. 

8. Αθρόα παραγωγή υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης, αδιαφορώντας για την ποιότητα 

και τις γνώσεις, υποβαθµίζοντας  τις εξετάσεις για την πιστοποίησή τους, καταργώντας 

από τις γραπτές εξετάσεις το µάθηµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (σήµατα). 

 

 

                                         Για  το  Διοικητικό  Συµβούλιο 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                                    Παναγιώτης  Χαρµπής 

Πρόεδρος                                                                                           Γεν.  Γραµµατέας 
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                                                                         Εξαιρετικά  Επείγον                                                                                                                             

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

( ΠΟΕΟ ) 
 

Καποδιστρίου  24                                                                  Αθήνα   7  Σεπτεµβρίου  2011 

106 82  Αθήνα                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 176                    

Τηλ. & φαξ : 210 4520035 

Internet: http://www.ekpaideftis.gr 

Ε-mail:  info@ekpaideftis.gr                                                 ΠΡΟΣ : ΚΚΕ 

Πλήρ.: Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                           

           6944320444 -  2310444896 φαξ                                                 

           mavrakis@thessdrive.gr                                                               

           Παναγιώτης  Χαρµπής                                 

           6932118408 - 2104520035 & φαξ                              ΚΟΙΝ.: α. ΓΣΕΒΕΕ                                          

        charbis@charbis.gr                                                                  β. Κλάδος 

                                                                                                  

 

 

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των Πολιτικών Κοµµάτων επί θεµάτων Οδικής Ασφάλειας και κλάδου           

.         Εκπαιδευτών Οδήγησης. 

 

 Παρακαλούµε όπως δεχτείτε αντιπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών 

Οδήγησης, προκειµένου να σας εκθέσουν προβλήµατα: 

 α. Που άπτονται της Οδικής Ασφάλειας. 

  β. Θέµατα του κλάδου µας, που τον οδηγούν σε επαγγελµατικό µαρασµό ως και αφανισµό, όπως: 

1. Εφαρµογή του ν.3919/2011 στις σχολές οδηγών. 

2. Αποτελέσµατα δηµόσιας διαβούλευσης για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου 

χορήγησης αδειών οδήγησης σε υποψηφίους οδηγούς. 

3. Πίστες εκπαίδευσης – εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κανονισµός λειτουργίας αυτών και 

ασφάλιση υποψηφίων κατά την εκπαίδευση – εξέταση. 

4. Εφαρµογή του περιγράµµατος των εκπαιδευτών (Π 17). 

5. Ποινολόγιο εκπαιδευτών οδήγησης. 

6. Φοροδιαφυγή µε αποτέλεσµα κακή παροχή υπηρεσιών και αθέµιτο ανταγωνισµό. 

7. Αναποτελεσµατική έως τραγική η παροχή υπηρεσιών από τις κατά τόπους διευθύνσεις 

µεταφορών προς τους πολίτες. 

8. Αθρόα παραγωγή υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης, αδιαφορώντας για την ποιότητα 

και τις γνώσεις, υποβαθµίζοντας  τις εξετάσεις για την πιστοποίησή τους, καταργώντας 

από τις γραπτές εξετάσεις το µάθηµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (σήµατα). 

 

 

                                         Για  το  Διοικητικό  Συµβούλιο 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                                    Παναγιώτης  Χαρµπής 

Πρόεδρος                                                                                           Γεν.  Γραµµατέας 
 



 1

                                                                         Εξαιρετικά  Επείγον                                                                                                                             

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

( ΠΟΕΟ ) 
 

Καποδιστρίου  24                                                                        Αθήνα   7  Σεπτεµβρίου  2011 

106 82  Αθήνα                                                                            Αριθ. Πρωτ.:  177                   

Τηλ. & φαξ : 210 4520035 

Internet: http://www.ekpaideftis.gr 

Ε-mail:  info@ekpaideftis.gr                                                       ΠΡΟΣ : ΛΑΟΣ 

Πλήρ.: Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                                Γραµµατεία Υποδοµών  

           6944320444 -  2310444896 φαξ                                                  Μεταφορών & Δικτύων 

           mavrakis@thessdrive.gr                                                                Υπόψη κ. Πλιάτσικα Φώτη 

           Παναγιώτης  Χαρµπής                                 

           6932118408 - 2104520035 & φαξ                                    ΚΟΙΝ.: α. ΓΣΕΒΕΕ                                          

        charbis@charbis.gr                                                                       β. Κλάδος 

                                                                                                  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των Πολιτικών Κοµµάτων επί θεµάτων Οδικής Ασφάλειας και κλάδου           

.         Εκπαιδευτών Οδήγησης. 

 

 Παρακαλούµε όπως δεχτείτε αντιπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών 

Οδήγησης, προκειµένου να σας εκθέσουν προβλήµατα: 

 α. Που άπτονται της Οδικής Ασφάλειας. 

  β. Θέµατα του κλάδου µας, που τον οδηγούν σε επαγγελµατικό µαρασµό ως και αφανισµό, όπως: 

1. Εφαρµογή του ν.3919/2011 στις σχολές οδηγών. 

2. Αποτελέσµατα δηµόσιας διαβούλευσης για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου 

χορήγησης αδειών οδήγησης σε υποψηφίους οδηγούς. 

3. Πίστες εκπαίδευσης – εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κανονισµός λειτουργίας αυτών και 

ασφάλιση υποψηφίων κατά την εκπαίδευση – εξέταση. 

4. Εφαρµογή του περιγράµµατος των εκπαιδευτών (Π 17). 

5. Ποινολόγιο εκπαιδευτών οδήγησης. 

6. Φοροδιαφυγή µε αποτέλεσµα κακή παροχή υπηρεσιών και αθέµιτο ανταγωνισµό. 

7. Αναποτελεσµατική έως τραγική η παροχή υπηρεσιών από τις κατά τόπους διευθύνσεις 

µεταφορών προς τους πολίτες. 

8. Αθρόα παραγωγή υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης, αδιαφορώντας για την ποιότητα 

και τις γνώσεις, υποβαθµίζοντας  τις εξετάσεις για την πιστοποίησή τους, καταργώντας 

από τις γραπτές εξετάσεις το µάθηµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (σήµατα). 

 

 

                                         Για  το  Διοικητικό  Συµβούλιο 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                                    Παναγιώτης  Χαρµπής 

Πρόεδρος                                                                                           Γεν.  Γραµµατέας 
 



 1

                                                                         Εξαιρετικά  Επείγον                                                                                                                             

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

( ΠΟΕΟ ) 
 

Καποδιστρίου  24                                                                      Αθήνα   7  Σεπτεµβρίου  2011 

106 82  Αθήνα                                                                          Αριθ. Πρωτ.:  178                   

Τηλ. & φαξ : 210 4520035 

Internet: http://www.ekpaideftis.gr 

Ε-mail:  info@ekpaideftis.gr                                                    ΠΡΟΣ : ΣΥΡΙΖΑ 

Πλήρ.: Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                             Τµήµα  

           6944320444 -  2310444896 φαξ                                                Υποδοµών - Μεταφορών  

           mavrakis@thessdrive.gr                                                               

           Παναγιώτης  Χαρµπής                                 

           6932118408 - 2104520035 & φαξ                                 ΚΟΙΝ.: α. ΓΣΕΒΕΕ                                          

        charbis@charbis.gr                                                                    β. Κλάδος 

                                                                                                  

 

 

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των Πολιτικών Κοµµάτων επί θεµάτων Οδικής Ασφάλειας και κλάδου           

.         Εκπαιδευτών Οδήγησης. 

 

 Παρακαλούµε όπως δεχτείτε αντιπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών 

Οδήγησης, προκειµένου να σας εκθέσουν προβλήµατα: 

 α. Που άπτονται της Οδικής Ασφάλειας. 

  β. Θέµατα του κλάδου µας, που τον οδηγούν σε επαγγελµατικό µαρασµό ως και αφανισµό, όπως: 

1. Εφαρµογή του ν.3919/2011 στις σχολές οδηγών. 

2. Αποτελέσµατα δηµόσιας διαβούλευσης για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου 

χορήγησης αδειών οδήγησης σε υποψηφίους οδηγούς. 

3. Πίστες εκπαίδευσης – εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κανονισµός λειτουργίας αυτών και 

ασφάλιση υποψηφίων κατά την εκπαίδευση – εξέταση. 

4. Εφαρµογή του περιγράµµατος των εκπαιδευτών (Π 17). 

5. Ποινολόγιο εκπαιδευτών οδήγησης. 

6. Φοροδιαφυγή µε αποτέλεσµα κακή παροχή υπηρεσιών και αθέµιτο ανταγωνισµό. 

7. Αναποτελεσµατική έως τραγική η παροχή υπηρεσιών από τις κατά τόπους διευθύνσεις 

µεταφορών προς τους πολίτες. 

8. Αθρόα παραγωγή υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης, αδιαφορώντας για την ποιότητα 

και τις γνώσεις, υποβαθµίζοντας  τις εξετάσεις για την πιστοποίησή τους, καταργώντας 

από τις γραπτές εξετάσεις το µάθηµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (σήµατα). 

 

 

                                         Για  το  Διοικητικό  Συµβούλιο 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                                    Παναγιώτης  Χαρµπής 

Πρόεδρος                                                                                           Γεν.  Γραµµατέας 
 



 1

                                                                         Εξαιρετικά  Επείγον                                                                                                                             

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

( ΠΟΕΟ ) 
 

Καποδιστρίου  24                                                                      Αθήνα   7  Σεπτεµβρίου    2011 

106 82  Αθήνα                                                                          Αριθ. Πρωτ.:  179                 

Τηλ. & φαξ : 210 4520035 

Internet: http://www.ekpaideftis.gr 

Ε-mail:  info@ekpaideftis.gr                                                    ΠΡΟΣ : Δηµοκρατική Συµµαχία  

Πλήρ.: Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                             Περιφερειακό Τοµέα Δράσης  

           6944320444 -  2310444896 φαξ                                                Υποδοµών - Μεταφορών  

           mavrakis@thessdrive.gr                                                              Υπόψη κ. Μουντράκη Ανδρέα 

           Παναγιώτης  Χαρµπής                                 

           6932118408 - 2104520035 & φαξ                                 ΚΟΙΝ.: α. ΓΣΕΒΕΕ                                          

        charbis@charbis.gr                                                                    β. Κλάδος 

                                                                                                  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των Πολιτικών Κοµµάτων επί θεµάτων Οδικής Ασφάλειας και κλάδου           

.         Εκπαιδευτών Οδήγησης. 

 

 Παρακαλούµε όπως δεχτείτε αντιπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών 

Οδήγησης, προκειµένου να σας εκθέσουν προβλήµατα: 

 α. Που άπτονται της Οδικής Ασφάλειας. 

  β. Θέµατα του κλάδου µας, που τον οδηγούν σε επαγγελµατικό µαρασµό ως και αφανισµό, όπως: 

1. Εφαρµογή του ν.3919/2011 στις σχολές οδηγών. 

2. Αποτελέσµατα δηµόσιας διαβούλευσης για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου 

χορήγησης αδειών οδήγησης σε υποψηφίους οδηγούς. 

3. Πίστες εκπαίδευσης – εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κανονισµός λειτουργίας αυτών και 

ασφάλιση υποψηφίων κατά την εκπαίδευση – εξέταση. 

4. Εφαρµογή του περιγράµµατος των εκπαιδευτών (Π 17). 

5. Ποινολόγιο εκπαιδευτών οδήγησης. 

6. Φοροδιαφυγή µε αποτέλεσµα κακή παροχή υπηρεσιών και αθέµιτο ανταγωνισµό. 

7. Αναποτελεσµατική έως τραγική η παροχή υπηρεσιών από τις κατά τόπους διευθύνσεις 

µεταφορών προς τους πολίτες. 

8. Αθρόα παραγωγή υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης, αδιαφορώντας για την ποιότητα 

και τις γνώσεις, υποβαθµίζοντας  τις εξετάσεις για την πιστοποίησή τους, καταργώντας 

από τις γραπτές εξετάσεις το µάθηµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (σήµατα). 

 

 

                                         Για  το  Διοικητικό  Συµβούλιο 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                                    Παναγιώτης  Χαρµπής 

Πρόεδρος                                                                                           Γεν.  Γραµµατέας 
 



 1

                                                                         Εξαιρετικά  Επείγον                                                                                                                             

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

( ΠΟΕΟ ) 
 

Καποδιστρίου  24                                                                  Αθήνα   7  Σεπτεµβρίου  2011 

106 82  Αθήνα                                                                      Αριθ. Πρωτ.:  180                   

Τηλ. & φαξ : 210 4520035 

Internet: http://www.ekpaideftis.gr 

Ε-mail:  info@ekpaideftis.gr                                                 ΠΡΟΣ : ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
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ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των Πολιτικών Κοµµάτων επί θεµάτων Οδικής Ασφάλειας και κλάδου           

.         Εκπαιδευτών Οδήγησης. 

 

 Παρακαλούµε όπως δεχτείτε αντιπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών 

Οδήγησης, προκειµένου να σας εκθέσουν προβλήµατα: 

 α. Που άπτονται της Οδικής Ασφάλειας. 

  β. Θέµατα του κλάδου µας, που τον οδηγούν σε επαγγελµατικό µαρασµό ως και αφανισµό, όπως: 

1. Εφαρµογή του ν.3919/2011 στις σχολές οδηγών. 

2. Αποτελέσµατα δηµόσιας διαβούλευσης για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου 

χορήγησης αδειών οδήγησης σε υποψηφίους οδηγούς. 

3. Πίστες εκπαίδευσης – εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κανονισµός λειτουργίας αυτών και 

ασφάλιση υποψηφίων κατά την εκπαίδευση – εξέταση. 

4. Εφαρµογή του περιγράµµατος των εκπαιδευτών (Π 17). 

5. Ποινολόγιο εκπαιδευτών οδήγησης. 

6. Φοροδιαφυγή µε αποτέλεσµα κακή παροχή υπηρεσιών και αθέµιτο ανταγωνισµό. 

7. Αναποτελεσµατική έως τραγική η παροχή υπηρεσιών από τις κατά τόπους διευθύνσεις 

µεταφορών προς τους πολίτες. 

8. Αθρόα παραγωγή υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης, αδιαφορώντας για την ποιότητα 

και τις γνώσεις, υποβαθµίζοντας  τις εξετάσεις για την πιστοποίησή τους, καταργώντας 

από τις γραπτές εξετάσεις το µάθηµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (σήµατα). 

 

 

                                         Για  το  Διοικητικό  Συµβούλιο 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                                    Παναγιώτης  Χαρµπής 

Πρόεδρος                                                                                           Γεν.  Γραµµατέας 
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ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των Πολιτικών Κοµµάτων επί θεµάτων Οδικής Ασφάλειας και κλάδου           

.         Εκπαιδευτών Οδήγησης. 

 

 Παρακαλούµε όπως δεχτείτε αντιπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών 

Οδήγησης, προκειµένου να σας εκθέσουν προβλήµατα: 

 α. Που άπτονται της Οδικής Ασφάλειας. 

  β. Θέµατα του κλάδου µας, που τον οδηγούν σε επαγγελµατικό µαρασµό ως και αφανισµό, όπως: 

1. Εφαρµογή του ν.3919/2011 στις σχολές οδηγών. 

2. Αποτελέσµατα δηµόσιας διαβούλευσης για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου 

χορήγησης αδειών οδήγησης σε υποψηφίους οδηγούς. 

3. Πίστες εκπαίδευσης – εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κανονισµός λειτουργίας αυτών και 

ασφάλιση υποψηφίων κατά την εκπαίδευση – εξέταση. 

4. Εφαρµογή του περιγράµµατος των εκπαιδευτών (Π 17). 

5. Ποινολόγιο εκπαιδευτών οδήγησης. 

6. Φοροδιαφυγή µε αποτέλεσµα κακή παροχή υπηρεσιών και αθέµιτο ανταγωνισµό. 

7. Αναποτελεσµατική έως τραγική η παροχή υπηρεσιών από τις κατά τόπους διευθύνσεις 

µεταφορών προς τους πολίτες. 

8. Αθρόα παραγωγή υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης, αδιαφορώντας για την ποιότητα 

και τις γνώσεις, υποβαθµίζοντας  τις εξετάσεις για την πιστοποίησή τους, καταργώντας 

από τις γραπτές εξετάσεις το µάθηµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (σήµατα). 

 

 

                                         Για  το  Διοικητικό  Συµβούλιο 
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