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Θέμα: Προσδιορισμός δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών 
από μήνα Ιούνιο 2017 και εξής. 

 

Αξίοτιμε κ. Γενικέ,  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 552/88/2013 του 
Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄04-07-2013) με τον τίτλο «Δοκιμασία Προσόντων και 
Συμπεριφοράς Υποψηφίων Οδηγών» προβλέπεται ότι ο προγραμματισμός πρέπει να 
γίνεται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που προσκομίζεται το Δ.Ε.Ε.  
Περαιτέρω δε όσοι απορρίπτονται έχουν δικαίωμα νέας εξέτασης μετά από επτά 
ημέρες.  

Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 της ως άνω Υπουργική Απόφασης ορίζεται ότι «Σε κάθε 
Τμήμα ή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της Χώρας 
υπολογίζεται κάθε έτος ο «ελάχιστος αναγκαίος αριθμός εξεταστών»…Αν ο αριθμός 
αυτός των υπαλλήλων είναι μικρότερος από τον «ελάχιστο αναγκαίο αριθμό 
εξεταστών» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συμπλήρωση του ανωτέρω 
αριθμού υπάλληλοι των λοιπών υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των 
κλάδων ΠΕ και ΤΕ..» 

Επιβάλλεται η αύξηση του αριθμού των εξεταστών ιδιαίτερα στη Διεύθυνση 
Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Τέλος στην  με αριθμό ΥΠ.ΤΡΟΠ. 498/35 ορίζεται  μεταξύ άλλων ότι  : «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 την νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση». 

Εν όψει του γεγονότος ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη για τον 
προγραμματισμό δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, παρά τις ρητές 
υποσχέσεις των αρμοδίων  φορέων,  σας καθιστούμε σαφές το γεγονός ότι η μη 
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διεξαγωγή εξετάσεων από την 1η Ιουνίου 2017 και μετά , αποτελεί σαφή παράβαση του 
Νόμου (όπως ρητά προβλέπεται μεταξύ άλλων και στις ως άνω διατάξεις) και δη του 
Συντάγματος.  

Η θεμελιώδης αρχή της χρηστής Διοίκησης ορίζει ότι η δημόσια διοίκηση οφείλει να 
διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να 
απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. 

Στο άρθρο δε 5 § 1 του Συντάγματος  η αρχή της καλής πίστης και η αρχή της 
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου επιβάλλουν στη δημόσια Διοίκηση να 
μην επικαλείται δικές της παραλείψεις, για τις οποίες ο διοικούμενος δεν φέρει καμία 
ευθύνη.  

Η μέχρι σήμερα αδιαφορία  και απραξία των αρμοδίων φορέων καταλύει κάθε 
συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών. 

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να 
εφαρμόσουν τον Νόμο. Ο προγραμματισμός δοκιμασίας προσόντων και 
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών πρέπει να διεξαχθεί ακώλυτα με τον ορισμό 
πρωινών επιτροπών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΥΠ.ΤΡΟΠ. 498/35 και τον 
προγραμματισμό των εξετάσεων εντός 15 ημερών από προσκόμιση ΔΕΕ. Σε 
περίπτωση δε που ο αριθμός των υπαλλήλων δεν επαρκεί, υπάρχει η σχετική πρόβλεψη 
για χρησιμοποίηση υπαλλήλων λοιπών υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας.  

Η μη ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων από την 1η Ιουνίου 2017 και η μη πρόβλεψη από 
την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας λήψης των απαραίτητων μέτρων για 
την ομαλή διεξαγωγή συνιστά παραβίαση του Συντάγματος και των σχετικών 
νομοθετικών διατάξεων καθώς και παράβαση καθήκοντος των αρμόδιων οργάνων.  

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε όπως φροντίσετε άμεσα για την  πιστή 
εφαρμογή του Νόμου και την ομαλή διεξαγωγή του προγραμματισμού δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών από την 1η Ιουνίου 2017 και μετά, 
άλλως καθίσταται επιβεβλημένη η επίκληση μας στην Δικαιοσύνη για την προστασία 
μας και την τήρηση του Συντάγματος και των διατάξεων του Νόμου.  

Με τιμή,  

                                       Mε εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 
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