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Προς : Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υφυπουργό Μεταφορών
κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη

Θέμα: Άνοιγμα Σχολών Οδήγησης

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,
Με θλίψη παρακολουθήσαμε από τα δελτία ειδήσεων ότι ενώ τη Δευτέρα 5 Απριλίου ανοίγει το
λιανεμπόριο με τη λειτουργία του click away και του click in shop το επάγγελμα του Εκπαιδευτή Οδήγησης παρά
τις επανειλημμένες οχλήσεις μας παραμένει στην αδράνεια.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τη δεινή θέση που έχει έρθει ο κλάδος μας μιας
και είμαστε κλειστοί από τις 4 Νοεμβρίου έως σήμερα, διανύουμε ήδη τον έκτο μήνα χωρίς εισόδημα και χωρίς
σχεδόν καμία οικονομική βοήθεια από την πολιτεία, αφού όπως καλά γνωρίζετε στο Υπουργείο σας λόγω αποχής
των υπαλλήλων εξεταστών και του ανεφάρμοστου νόμου 4599/19 της προηγούμενης Κυβέρνησης δεν ήταν
δυνατόν να εργαστούμε με αποτέλεσμα αφού δεν είχαμε εισόδημα να μην μπορούμε να ενταχθούμε στο
πρόγραμμα των επιστρεπτέων προκαταβολών..
Ο κλάδος των εκπαιδευτών οδήγησης βρίσκεται μπροστά στο φάσμα της ανεργίας.
Είναι αδιανόητο να μας στερείται το δικαίωμα της εργασίας καταδικάζοντας μας σε οικονομικό μαρασμό και
στερώντας από τις οικογένειές μας τα αναγκαία για την επιβίωση της.
Πιστεύουμε ότι ως κλάδος δώσαμε εξετάσεις και περάσαμε με επιτυχία την τήρηση των μέτρων για την
διασπορά του covid 19 το χρονικό διάστημα από τις 10 Μαΐου έως και τον Οκτώβριο του 2020 περίοδο που
εργαζόμασταν και δεν παρατηρήθηκε ούτε ένα κρούσμα.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να επιτραπεί το άνοιγμα των Σχολών Οδήγησης από την επόμενη εβδομάδα 12
Απριλίου για να προσπαθήσουμε να συμμαζέψουμε την ζημιά τόσων μηνών διότι πλέον κάθε ώρα που περνάει
οδηγούμεθα προς τον αφανισμό.
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