
 

 

  

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Την 14η-03-2018,  ημέρα Τετάρτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Εκπαιδευτών Οδήγησης, μαζί με το ΕΕΑ πραγματοποίησαν 

συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία του ΥΜΕ και συγκεκριμένα 

με τον Υπουργό Μεταφορών κο Χρ. Σπίρτζη και τον Γ.Γ. κο Αθ. 

Βούρδα, προκειμένου να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε  

δύο εξαιρετικά επείγοντα θέματα που πρέπει να λυθούν διότι 

υπάρχει καταληκτική ημερομηνία η 30-04-2018. 

 Όσων αφορά το θέμα του ωραρίου των εξετάσεων των 

υποψηφίων οδηγών ο κος Σπίρτζης μας ενημέρωσε για την 

εξέλιξη που θα ακολουθήσει μετά την 30/4/2018 και 

συγκεκριμένα μας είπε ότι θα εφαρμοστεί ότι προβλέπει η 

ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι  οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών 

θα λαμβάνουν χώρα πρωινές ώρες.  

Εν συνεχεία στο θέμα που αφορά στο νέο Νομοσχέδιο που 

επρόκειτο να βγει για διαβούλευση, μας ομολόγησε ότι είναι 

δύσκολο αλλά μας υποσχέθηκε ότι μόλις έχει στα χέρια του το 

σχέδιο νόμου, πριν βγει για διαβούλευση θα το συζητήσει με την 

Ομοσπονδία (ΠΟΕΟ), ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε γνώση 

και να καταθέσουμε τις προτάσεις και αντιρρήσεις μας. 

Στην συνάντηση παρευρέθη από την μεριά της ΠΟΕΟ ο 

Πρόεδρος Δ. Ηλιάδης, ο Γραμματέας Α. Καλύβας και ο Ταμίας 

Τ. Πλιάκος και από το ΕΕΑ ο Πρόεδρος Γ. Χατζηεθοδοσίου, ο 

Αντιπρόεδρος, Ν. Γρέντζελος, ο Νομικός Σύμβουλος του ΕΕΑ, ο 

Θ. Μπαρόγιωργας, Κ. Δρόσος, και ο Δ. Τσαβλής. 

Η  Ομοσπονδίας μας, κατέθεσε δύο έγγραφα, από τα οποία το 

μεν πρώτο περιλάμβανε δύο αιτήματα, τα οποία αφορούν το 

ωράριο εξετάσεων και το νέο τρόπο εξετάσεων μετά την 

καταληκτική ημερομηνία της 30ης -04-2018  και το δεύτερο 

έγγραφο περιλαμβάνει αιτήματα του κλάδου μας ψηφισμένα από 

τις Γενικές Συνελεύσεις. 



 

Παράλληλα το ΕΕΑ κατέθεσε έγγραφο, αιφνιδιάζοντας μας 

δεδομένου ότι δεν είχαμε συμφωνήσει σε αυτό, με δικές του 

προτάσεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε επακριβώς, διότι όχι μόνο 

δεν μας το κοινοποίησε, προς γνώση μας, αλλά και εκείνη την 

τελευταία στιγμή που μας το ανακοίνωσαν δεν μας προσκόμισαν 

αντίγραφο, παρά μόνο, τεχνηέντως, μας επέτρεψαν μία γρήγορη 

ανάγνωση με την αιτιολογία ότι το έφτιαξαν τελευταία στιγμή. 

Η «εμπειρία» που αποκομίσαμε από την εν λόγω συνάντηση - 

μεταξύ άλλων - όσον αφορά στους εκπροσώπους του ΕΕΑ που 

ήταν μαζί μας, σαν ΠΟΕΟ εκφράζουμε έντονα τη δυσαρέσκειά 

μας, διότι ο μοναδικός αρμόδιος και γνώστης να καταθέσει και 

να συζητήσει θέματα του κλάδου μας,  είναι το μοναδικό 

πανελλήνιο κλαδικό όργανο δηλαδή η ΠΟΕΟ, η οποία ενεργεί 

πάντα δυνάμει των θεμάτων που έχουν κατατεθεί, συζητηθεί, 

ψηφιστεί και αποφασιστεί από το ισχυρότερο όργανο του κλάδου 

μας, ήτοι την Γενική Συνέλευση και όχι από 6-7 άτομα της 

επιτροπής της οδικής ασφάλειας του ΕΕΑ και ακόμα 

περισσότερο του Νομικού Συμβούλου του ΕΕΑ. 

Είναι σαφές και πρέπει να γνωρίζει ο Κλάδος ότι η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης ποτέ στο παρελθόν, αλλά 

ούτε και στον μέλλον, θα επιτρέψει σε κανένα Επιμελητήριο της 

Επικράτειας να επεμβαίνει στα κλαδικά μας θέματα και να 

επισκιάζει την δράση μας. 

Με εκτίμηση 

Π.Ο.Ε.Ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


