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Αθήνα 4 Μαΐου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 48

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Μεταφορών
κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη

Θέμα: Προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης,
θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της λήψης
μέτρων λόγω του COVID-19
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Α3/οικ. 25449/2819/29-4-2020 έγγραφό σας.
Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας , θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή στην
παράγραφο 6, υποπαράγραφο β, σχετικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων υποψηφίων στις πρακτικές εξετάσεις
ανά επιτροπή, και συγκεκριμένα για τις κατηγορίες Β και Β+Ε.
Επειδή στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας οι υπάλληλοι των περιφερειών, οι οποίοι συμμετέχουν ως
εξεταστές στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης, μόλις συμπληρώσουν
τον μέγιστο αριθμό (5 φορές το μήνα) που προβλέπεται από το Υπουργείο σας προκειμένου να δικαιούνται του
ανάλογου επιδόματος δεν ξαναβγαίνουν εξετάσεις μέχρι τον επόμενο μήνα, θα παρατηρηθεί εκ νέου το
φαινόμενο της διόγκωσης της αναμονής των υποψηφίων προκειμένου να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση
άδειας οδήγησης. Για τον ανωτέρω λόγο και εφόσον είναι εφικτό, σας προτείνουμε τα ακόλουθα:
α) ή να παραμείνει σταθερός ο αριθμός των εξεταζόμενων ως είχε, αφού οι εξετάσεις γίνονται σε ανοιχτό χώρο και
δεν προκαλείται συνωστισμός πολλών ατόμων σε κλειστό χώρο, οι δε εξεταζόμενοι να προσέρχονται στο χώρο των
εξετάσεων με χρονική απόσταση 25 λεπτών μεταξύ τους ώστε και εκεί να αποφεύγεται ο συνωστισμός των
υποψηφίων ή β) αν οι επιτροπές των πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων μειωθούν στο 50% προτείνουμε
αφού οι εξεταστές θα εξετάζουν τους μισούς εξεταζόμενους να βγαίνουν τις διπλές φορές για εξετάσεις
προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν την ανάλογη αποζημίωση.
Ως ομοσπονδία πιστεύουμε ότι εάν εφαρμοστεί οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις που προαναφέραμε,
θα προλάβουμε την περαιτέρω διόγκωση της αναμονής των υποψηφίων οδηγών σε όλες τις περιφέρειες της
Ελλάδος και δεν θα ενταθεί περαιτέρω το πρόβλημα που υπάρχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ως
παράδειγμα δε σας αναφέρουμε την ιδιαίτερη πατρίδα σας την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου που υπάρχει
αναμονή υποψηφίων για πρακτικές εξετάσεις περίπου 45 ημέρες και κατ επέκταση όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
Πιστεύουμε ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και το αίτημα των συλλόγων της Ομοσπονδίας μας θα
ικανοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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