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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 με την
επιβολή του lockdown λόγω του COVID 19.
 Υπάρχει εξαίρεση της απαγόρευσης για ένα μικρό τμήμα των εργασιών μας, συγκεκριμένα για
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση στις κατηγορίες των μεγάλων οχημάτων πού
είναι περίπου το 5% του όγκου των εργασιών μας ( Φορτηγά - Λεωφορεία και Πιστοποιητικά
Επαγγελματικής Ικανότητας ) με τήρηση αυστηρών υγειονομικών μέτρων και περιορισμό ως
προς τον αριθμό των εκπαιδευομένων και εξεταζόμενων.
 Λόγω της μεγάλης χρονικής περιόδου του lockdown δεχόμαστε πιέσεις ως Ομοσπονδία από τους
συναδέλφους μας, εξαιτίας των ανελαστικών εξόδων λειτουργίας των γραφείων μας, καθώς και
από τους συμπολίτες μας οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία άδεια οδήγησης δίκυκλου
προκειμένου να εργαστούν ως διανομείς ή μία άδεια οδήγησης κατηγορίας Β προκειμένου να
εργαστούν ως οδηγοί ταξί.
 Ζητάμε από εσάς να επιτραπεί με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα η εκπαίδευση και εξέταση
τουλάχιστον για τις κατηγορίες των δίκυκλων που ο όγκος των εργασιών δεν είναι μεγάλος ώστε
να μην επηρεαστεί αρνητικά το ιικο φορτίο. Θα θέλαμε δε να σας γνωρίσουμε ότι η
πρακτική εκπαίδευση και εξέταση των δίκυκλων γίνεται σε ανοιχτό χώρο και ο
εκπαιδευόμενους βρίσκεται μόνος στο δίκυκλο.
Πιστεύουμε ότι θα δείτε θετικά το πρόβλημά μας και θα αντιμετωπίσετε και 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 και θα εξυπηρετήσει μερίδα των συμπολιτών μας.
Αδιαμφισβήτητα ο κλάδος μας είναι υπέρ των υγειονομικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας
υγείας, εξάλλου και ο απώτερος σκοπός του επαγγέλματός μας είναι η εκπαίδευση της σωστής
κυκλοφορίας στο δημόσιο οδικό δίκτυο για την αποφυγή ατυχημάτων, που και αυτή έχει απώτερο σκοπό
την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
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