
                

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                                               
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ                                                           Αθήνα 24 Απριλίου 2020
(ΠΟΕΟ)                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 45              
Καποδιστρίου 24  Τ.Κ.106 82 Αθήνα  
Τηλ. : 210-9400833 Fax : 210-9400433
Web : www  .  ekpaideftis  .  gr                                                            ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
E-mail : omospondia  2012@  gmail  .  com                                                        κ. Κώστα Καραμανλή
1) Ηλιάδης Διαμαντής                                                                              2) Υφυπουργό Μεταφορών
Τηλ. : 6932 212991 Τηλ : 210 9400433                                                   κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη
E-mail : iliadisdiamantis  @  gmail  .  com                                                        
2) Χαρμπής Παναγιώτης                                                                
Τηλ. : 6932 118408 Fax : 210 4520035
 E-mail : charbisp52@gmail.com                                                                                            
 
                   

ΘΕΜΑ: Μέσα προστασίας αναβάτη κατά την εκπαίδευση και πρακτική εξέταση στις κατηγορίες
.                           Α1, Α2 και Α.  

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε  συνέχεια  της  αγαστής  συνεργασίας  που  έχετε  με  την  Ομοσπονδία  μας  και  ενόψει  της
επανεκκίνησης της λειτουργίας των Σχολών Οδήγησης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το εξής:

Κατά  τη  διάρκεια  των  πρακτικών  μαθημάτων  και  των  εξετάσεων  για  την  απόκτηση  άδειας
οδήγησης των κατηγοριών Α1,  Α2  και Α ο υποψήφιος οδηγός καθ’  όλη τη διάρκεια της πρακτικής
εκπαίδευσης κα των πρακτικών εξετάσεων υποχρεούται να φοράει εκτός του προστατευτικού κράνους
που του το παρέχει η Σχολή Οδήγησης, ιδιόκτητη ειδική στολή αναβάτη και γάντια για προφύλαξη του
από  τυχόν  πτώση.  Επειδή  το  κόστος  απόκτησης  μιας  τέτοιας  στολής  είναι  υπολογίσιμο  πολλοί
υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν ιδιόκτητες στολές δανείζονται τέτοιες από άλλους υποψηφίους ή από
φίλους τους.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης έχοντας πάντα ως γνώμονα την ασφάλεια και
την  υγεία  των  συνανθρώπων  μας  και  ενόψει  του  COVID  19  σας  προτείνουμε  για  να  εκλείψει  το
φαινόμενο της ανταλλαγής των στολών που μπορούν να μεταφέρουν μικρόβια, τη χρήση πρόσθετων
ασφαλείας  αναβάτη  (δηλαδή  επικαλαμίδες,  επιγονατίδες,  επιαγκωνίδες)  σαν  αυτά  που  φέρουν  οι
δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ., και να είναι υποχρέωση του εξεταζόμενου, ιδιόκτητο κράνος το οποίο έρχεται σε
άμεση επαφή με το πρόσωπο του.

Πιστεύουμε ότι θα λάβετε υπόψη σας την πρόταση μας.
 
  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

               Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Ο  Γ. Γραμματέας
        Διαμαντής Ηλιάδης                                                                                              Παναγιώτης Χαρμπής
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