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ΘΕΜΑ: Επανέναρξη λειτουργίας Σχολών Οδήγησης.
Με το παρόν έγγραφο μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:
 Το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδήγησης είναι κατ’ ουσία κλειστό από τις 6 Νοεμβρίου έως και
σήμερα με την επιβολή του lockdown λόγω του COVID 19.
 Λόγω της μεγάλης χρονικής περιόδου του lockdown 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.
 Θα θέλαμε επίσης να σας γνωρίσουμε ότι η χρονική περίοδος που απαιτείται για να περατώσει
την εκπαίδευσή του ένας υποψήφιος οδηγός μέχρι και να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση
αυτού είναι περίπου 40 ημέρες, ως εκ τούτου όπως καταλαβαίνετε το πλήθος των ατόμων με το
οποίο ερχόμαστε σε επαφή είναι περιορισμένο και σε περίπτωση ασθένειας είναι εύκολη η
ιχνηλάτηση των πιθανών κρουσμάτων.
 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.
Ζητάμε λοιπόν από την επιτροπή σας να επανεξετάσει το άνοιγμα και την λειτουργία των Σχολών
Οδήγησης με την τήρηση από μέρους μας όλων των αναγκαίων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την
αποφυγή της διασποράς του covid 19.
Πιστεύουμε ότι θα δείτε θετικά το πρόβλημά μας και θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα του κλάδου μας,
(ο οποίος καθημερινά πλήττεται λόγω της συγκεκριμένης απαγόρευσης) με κάποιο ανάλογο μέτρο με
αυτό του λιανικού εμπορίου όπως το click away ή το click in shop, το οποίο θα δώσει ανάσα στις
πληττόμενες επιχειρήσεις μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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