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Αθήνα 4 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 66

ΠΡΟΣ: Κλάδος

ΘΕΜΑ: Δελτίο τύπου

Στη Θεσσαλονίκη στις 2 Μαρτίου του 2019 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική
Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο επί
της οδού Αριστοτέλους με θέμα Θέσεις του Κλάδου και ενέργειες αυτού επί του νέου Νόμου «Δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης
οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε για τα πεπραγμένα τους εκλέκτορες της Ομοσπονδίας.
Ο Γενικός Γραμματέας έκανε ανάλυση του άρθρου 10 του νέου νομοσχεδίου.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι κάτωθι εκλέκτορες της Ομοσπονδίας:
Καλαϊτζής Γεώργιος, Γρέντζελος Νικόλαος, Λιούφης Κωνσταντίνος, Χασούρης Στυλιανός, Βασιάκος
Γεώργιος, Γεωργαντάς Γεώργιος, Ανουσάκης Ιωάννης, Λαμπρόγιαννης Ελευθέριος, Καραφύλλης
Απόστολος, Πλιάκος Τριαντάφυλλος, Τρίμης Γεώργιος, Πορτσέλη Στέφανος, Οικονόμου Ευάγγελος,
Γεροβασίλης Μιχαήλ, Κωτίδης Βασίλειος, ψήμμα Ελένη, και Χαιρέτης Μύρων.
Έκαναν προτάσεις, υπέβαλαν ερωτήσεις και εξέφρασαν απορίες.
Ο πρόεδρος δευτερολόγησε δίνοντας απάντηση στους ομιλητές.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ομιλιών έγιναν ψηφοφορίες για τα παρακάτω θέματα:
1. Να γίνει προσφυγή επί του νομοσχεδίου. Πέρασε παμψηφεί.
2. Οι πίστες εξετάσεις να είναι δημόσιες. Πέρασε παμψηφεί.
3. Να απέχουμε από τις πρακτικές εξετάσεις (Δηλαδή να μην παραχωρήσουμε το όχημά μας) κατά
το μεταβατικό στάδιο από τη στιγμή πού ο εξεταζόμενος θα είναι τελείως μόνος του στο πρώτο
στάδιο της πρακτικής εξέτασης και που θα μπαίνει στο όχημα εκπαιδευτής άλλης σχολής στο
δεύτερο στάδιο αφού:
 δεν υπάρχει ασφαλιστικό προϊόν για να είμαστε καλυμμένοι σε οτιδήποτε συμβεί.
 το νομοσχέδιο δεν καταργεί την υπουργική απόφαση 50984 που στο άρθρο 29 αναφέρει
ότι γίνεται έλεγχος που αποδεικνύει σχέση εργασίες μεταξύ της σχολής οδηγών και του
εκπαιδευτή ο οποίος θα βρίσκεται εντός του οχήματος (πρόστιμο έως 10.500 ευρώ για
ανασφάλιστο εργαζόμενο).
 δεν υπάρχουν καθορισμένοι χώροι για τις εξετάσεις του πρώτου σταδίου των πρακτικών
εξετάσεων όπου ο εξεταζόμενος θα είναι μόνος εντός του οχήματος. Η πρόταση
υπερψηφίστηκε.
4. Να απέχουμε από τις πρακτικές εξετάσεις (Δηλαδή να μην παραχωρήσουμε το όχημά μας) μετά
το μεταβατικό στάδιο από τη στιγμή που μέσα στο όχημα στον αστικό ιστό θα βρίσκεται μόνος
ο εξεταζόμενος με τον εξεταστή. Η πρόταση υπερψηφίστηκε.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση έκλεισε η Γενική
Συνέλευση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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