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 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης εκπροσωπώντας τα σωματεία Εκπαιδευτών 
Οδήγησης όλης της χώρας σας αποστέλλει το παρόν έγγραφο για να σας γνωστοποιήσει ένα διαχρονικό 
πρόβλημα που υπάρχει με τις πρακτικές εξετάσεις των νέων οδηγών και οδηγών. 
 Όπως γνωρίζετε με την ανωτέρω σχετική (άρθρο 2 παράγραφος 1) Από την 1η Ιουνίου 2017, το 
έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών αποτελεί έργο που 
εκτελείται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εντός του χρόνου που 
καλύπτεται από την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση και παύει να είναι 
βοηθητικό.  
 Από την εξαγγελία του Νόμου της ανωτέρω σχετικής έως και σήμερα οι εξεταστές διεκδικώντας 
κάποιο πρόσθετο επίδομα  που έπαιρναν κάνοντας το βοηθητικό αυτό έργο έχουν προβεί σε αποχή από 
τις πρακτικές εξετάσεις τέσσερεις  φορές για μικρό ή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να σκέπτονται 
την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας που θέλουν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης. Πολλοί δε εξ 
αυτών το θέλουν για βιοποριστικούς λόγους (επαγγελματικά Διπλώματα). Θέλουμε επίσης να σας 
γνωρίσουμε ότι βιοποριστικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν και πολλοί συνάδελφοί μας, διότι εάν ο 
εκπαιδευόμενος δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία της απόκτησης διπλώματος δεν μας πληρώνει, 
γνωρίζοντας εξάλλου το απεργιακό κλίμα που επικρατεί δεν αποφασίζουν νέοι υποψήφιοι να ξεκινήσουν 
την διαδικασία  έκδοσης άδειας οδήγησης με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις 
οικονομικές μας υποχρεώσεις. 
 Θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι η δυσαρέσκεια που γεννάται από όσα αναφέραμε παραπάνω 
δεν έχει αντίκτυπο μόνο στο πρόσωπο των εξεταστών αλλά και στους διοικούντες αυτών. 
 Πιστεύοντας λοιπόν στη θέληση σας για την εύρυθμη λειτουργεία των υπηρεσιών σας και στην 
καλή εξυπηρέτηση των πολιτών των Περιφερειών σας ζητούμε να δώσετε άμεση λύση στο πρόβλημα 
λόγω αρμοδιότητας σας όπως είχαν  κάνει και στο παρελθόν πολλοί Περιφερειάρχες για το ίδιο θέμα και 
τον ίδιο λόγο εφαρμόζοντας την υπάρχουσα νομοθεσία κάνοντας πρωινές εξετάσεις. 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       Ηλιάδης  Διαμαντής                                                        Χαρμπής Παναγιώτης 
               Πρόεδρος                                                                                                      Γενικός   Γραμματέα 
 
 
 
 

file:///C:/Users/sattelite%2017/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/sattelite%2017/AppData/sattelite%2017/AppData/Θανάσης/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/TEMP/www.ekpaideftis.gr
mailto:omospondia2012@gmail.com
mailto:iliadisdiamantis@gmail.com
mailto:charbisp52@gmail.com


                 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
2) ΚΕΝΡΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ 

4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

7) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

9) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

11) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

12) ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 


