Δελτίο Τύπου
Κατόπιν κάποιων ατυχών αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία το μόνο
που προκαλούν είναι σύγχυση στους συμπολίτες μας και στον κλάδο για τις θέσεις και τις
προθέσεις των εκπαιδευτών οδήγησης εν μέσω της πανδημίας του COVID 19 θέλουμε να σας
πληροφορήσουμε το εξής:
Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης από την αρχή της
κρίσης που προκάλεσε ο COVID 19 βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όχι μόνο προκειμένου να συμβάλει στο μέγιστο
δυνατό από την πλευρά της για την γρήγορη επαναλειτουργία των σχολών οδήγησης που
τόσο έχουν ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, μετά από τη χαλάρωση των μέτρων
περιορισμού κίνησης που έχει επιβάλλει η πολιτεία.
Σας πληροφορούμε λοιπόν ότι εάν η κατάσταση της πανδημίας παραμείνει στο
σημερινό επίπεδο και φθίνει πλησιάζοντας το επίπεδο R0, από τις πρώτες μέρες του Μαΐου
πιθανόν να αρχίσει η επαναλειτουργία των σχολών οδήγησης, με τα εξής περιοριστικά μέτρα:
1. Τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιούνται εντός των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο με την φυσική
παρουσία των εκπαιδευομένων, τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης που προβλέπει το
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, (μάσκα, γάντια, αντισηπτικά και λοιπά) και στο 50%
της δύναμης της χωρητικότητας του κέντρου, δηλαδή διπλασιάζονται τα τετραγωνικά
που χρειάζεται να έχει το κέντρο ανά εκπαιδευόμενο άτομο.
2. Οι θεωρητικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στις αίθουσες εξετάσεων των
Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών με μείωση των εξεταζόμενων στο 50% της
χωρητικότητάς τους με τη χρήση όλων των αναγκαίων μέτρων.
3. Τα πρακτικά μαθήματα θα γίνονται με τα εκπαιδευτικά οχήματα των σχολών οδήγησης
με την τήρηση και χρήση όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, μάσκες, γάντια,
αντισηπτικά και λοιπά.
4. Οι πρακτικές εξετάσεις θα γίνονται με τον ίδιο τρόπο τηρώντας και σε αυτές όλα τα
αναγκαία μέτρα ασφαλείας.
Στις ανανεώσεις διπλωμάτων προτεραιότητα θα δοθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο
λειτουργίας των Υπηρεσιών στις κατηγορίες C, D, και CE και στη συνέχεια στις άδειες
οδήγησης άνω των 65 ετών.
Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως μόνο επαγγελματικούς κινδύνους μπορεί να επιφέρει τη
συγκεκριμένη στιγμή στο επάγγελμά μας και στην αξιοπιστία μας.
Σας ενημερώνουμε λοιπόν προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι η Ομοσπονδία μας δεν
έχει κάνει ποτέ πρόταση ώστε τα θεωρητικά μαθήματα να γίνονται με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο, παρά μόνο με τη φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
Κάποιες άλλες προτάσεις και προσπάθειες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση πιθανόν να
έχουν γίνει και από άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το χώρο, δηλαδή δεν είναι
Εκπαιδευτές Οδήγησης.
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