
 

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στις 13/2/2020 ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λυκάρτσης, ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανάσιος 

Χατζηφωτίου και ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΟΒΕΑΜΜΕ κ. Καρανάσιος Παναγιώτης της 

‘ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ & συνεργάτες’, επισκέφτηκαν τον Διευθυντή εγκαταστάσεων 

τεχνικού έλεγχου και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων του Υπουργείου 

Μεταφορών, προκειμένου να συζητήσουν τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, 

με έμφαση στα ζητήματα της ηλεκτροκίνησης και του μητρώου συνεργείων, τα οποία 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο επίλυσής τους. 
Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιο 

Γεωργαντά, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που αφορούν τόσο στη 

δημιουργία του ψηφιακού μητρώου, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο 

Μεταφορών, όσο και στο ζήτημα της δημιουργίας ψηφιακής  πλατφόρμας 

παρακολούθησης των επισκευών των αυτοκινήτων μόνο από τα νόμιμα συνεργεία. 
Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης σε πραγματικό  χρόνο της 

έκδοσης κάρτας έλεγχου καυσαερίων από τα συνεργεία αυτοκινήτων με το σύστημα 

του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να μπορούν τα συνεργεία αυτοκινήτων να εκδίδουν 

κάρτες ελέγχου αυτοκινήτων, οι οποίες θα ελέγχονται απευθείας, εφόσον θα είναι  

ψηφιακά συνδεδεμένες με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Μεταφορών. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός αφού άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τα εν λόγω 

ζητήματα και συμφώνησε με όλα τα παραπάνω, δεσμεύτηκε για την υλοποίησή τους 

από πλευράς του Υπουργείου του, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του συντονιστή, ώστε 

και με το Υπουργείο Μεταφορών να φέρουν εις πέρας τις παραπάνω πολύ σημαντικές  

καινοτομικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα δώσουν λύση στα ζητήματα που ταλανίζουν 

τόσο  καιρό τον κλάδο, ειδικά στον τομέα των παράνομων συνεργείων, αλλά και θα 

προάγουν το επάγγελμα του επισκευαστή στην συνείδηση των πελατών ιδιοκτητών 

αυτοκινήτων και της κοινωνίας γενικότερα. 
                                   Με τιμή για Δ.Σ. της Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε 
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