
 
 

 

Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ  

Βασίλης Κεγκέρογλου  

Βουλευτής  Ηρακλείου  

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 

Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χ. Σπίρτζη 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.Ι.Δραγασάκη 

 

ΘΕΜΑ: «130.000  συμπολίτες μας περιμένουν να εξεταστούν για απόκτηση άδειας οδήγησης  και 

μάλιστα με αυξημένο κόστος ». 

 

Ο νόμος για την τροποποίηση του συστήματος έκδοσης αδειών οδήγησης  που ψήφισε η 

Κυβέρνηση αντί να λύσει τα υπαρκτά προβλήματα έχει ως κύρια συνέπεια την ταλαιπωρία χιλιάδων 

συμπολιτών μας, , αφού είναι ουσιαστικά ανεφάρμοστος και σε πολλές περιφέρειες της χώρας δεν 

διενεργούνται εξετάσεις για άδεια  οδήγησης. Επιπλέον η έκδοση άδειας οδήγησης έγινε ιδιαίτερα 

δαπανηρή. 

Συγκεκριμένα το κόστος με το προηγούμενο σύστημα  ήταν περίπου στα 600 με 640 ευρώ, 

ωστόσο με το νέο σύστημα η τιμή των παραβόλων αυξήθηκε, λόγω της  απουσίας του εκπαιδευτή από 

το δικό του όχημα με το οποίο γίνεται η εξέταση έχει προστεθεί και ένα ασφάλιστρο, το οποίο 

αυτομάτως ανεβάζει όλο το κόστος άλλα 100 με 150 Ευρώ. Ιδιαίτερα, αν θέλει να κάνει κάποιος και 

μερικά επιπλέον μαθήματα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για ψυχολογικούς λόγους λόγω της 

απουσίας από το όχημα το κόστος μπορεί να υπερβεί τα 1000 Ευρώ. 

Την ίδια στιγμή παράλληλα, ολοένα και αυξάνουν οι διαμαρτυρίες συμπολιτών μας από τις 

περιφέρειες της χώρας, αφού ακόμη δεν διενεργούνται εξετάσεις με συνέπεια την απαξίωση της 

διαδικασίας αξιολόγησης  και εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης, την υπονόμευση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας των σχολών οδήγησης καθώς και την ταλαιπωρία των πολιτών και 

ιδιαίτερα των υποψηφίων οδηγών είτε είναι ιδιώτες, είτε άνεργοι που επιθυμούν να εργαστούν, είτε 

εργαζόμενοι που θέλουν να αναβαθμίσουν την κατηγορία της άδειας οδήγησης τους, οι οποίοι δεν 

εξυπηρετούνται. 

Ενδεικτικό είναι πως οι υποψήφιοι οδηγοί που βρίσκονται σε αναμονή ξεπερνούν τους 130.000 

Πανελλαδικά, με τον αριθμό διαρκώς να αυξάνεται. 

Επειδή πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα να διενεργούνται εξετάσεις οδήγησης,  

επειδή η Κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει τα λάθη της και επιμένει πεισματικά στις  επιλογές της, 

οι οποίες ωστόσο επιβαρύνουν τους πολίτες και 

επειδή η διαδικασία και ιδιαίτερα το κόστος για την απόκτηση άδειας οδήγησης πρέπει να είναι 

προσιτό για όλους τους πολίτες και μάλιστα για ορισμένους ίσως και δωρεάν. 

 

Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί: 

 

-Προτίθεστε άμεσα να βελτιώσετε το σύστημα εξέτασης για την απόκτηση άδειας οδήγησης στα 

σημεία που έχει διαπιστωθεί η αδυναμία εφαρμογής του νόμου προκειμένου να ξεκινήσει επιτέλους η 

διενέργεια εξετάσεων;  

-Τι θα πράξετε για να συγκρατηθεί η εκτόξευση του κόστους έκδοσης  άδειας οδήγησης; 
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