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                        ΘΕΜΑ : Αλλαγή τίτλου ειδικότητας στον οδηγό κατάρτισης της ειδικότητας 
«Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων & μοτοσικλετών» 

 
 

                    Στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

(ΙΕΚ)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5069281» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» γίνεται 

επαναπροσδιορισμός, αναβάθμιση και ενίσχυση του θεσμού της αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΟΕΟ) ζητά την αλλαγή του 

υπάρχοντος τίτλου της ειδικότητας  στους νέους οδηγούς σπουδών των ΙΕΚ 

με έναν καταλληλότερο τίτλο. Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε την αλλαγή 

του τίτλου σε «Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής».                                                                                                  

                    Η αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής τίτλου κρίνεται ως 

απαραίτητη προκειμένου να περιγράψει με αποτελεσματικότερο τρόπο την 

ειδικότητα και το επάγγελμα, συμπεριλαμβάνοντας τις αλλαγές που έχουν 

συντελεστεί σε αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Οι αλλαγές αυτές αφορούν 

εξίσου τη σχετική νομοθεσία και το υφιστάμενο επαγγελματικό περίγραμμα.  

               Ο υφιστάμενος τίτλος της ειδικότητας περιγράφει ένα περιορισμένο 

εύρος των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων, αφού περιορίζεται μόνο 

στην εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 

Εντούτοις, τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων της 

ειδικότητας που εκπροσωπούμε, περιλαμβάνουν, πέρα από τις διαδικασίες 

απόκτησης της άδειας οδήγησης, ευρύτερο εκπαιδευτικό έργο. 
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              Πιο συγκεκριμένα με την υφιστάμενη νομοθεσία (ΠΔ 208/02, ΥΑ 

58930/99, ΠΔ 74/2008, ΠΔ 19/95, ΠΔ 51/2012, ΥΑ 30063/4796/2013, 

Ν.4850/2021) ο εκπαιδευτής οδήγησης παρέχει θεωρητική και πρακτική 

εκπαίδευση σε οδηγούς, πέρα και επιπλέον από υποψήφιους οδηγούς.  

             Η αναφορά ως προς στις θεωρητικές και τις πρακτικές δοκιμασίες 

αφορά εξίσου τους υποψήφιους οδηγούς και τους οδηγούς,  Ν.4850/2021, 

άρθρο 3, 14, 17. Το ίδιο ισχύει και για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

           Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου ο προτεινόμενος 

τίτλος «Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής» να τεθεί ως 

τίτλος της ειδικότητας στη   διαμόρφωση του νέου οδηγού σπουδών στα ΙΕΚ.   

 

 

              

Για την Π.Ο.Ε.Ο. 

 
 
              Ο  Πρόεδρος                                                                                         Η  Γ. Γραμματέας 
        Διαμαντής Ηλιάδης                                                                                  Ευφροσύνη Λέντζιου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


