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ΚΟΙΝ.: Πίνακα Κοινοποιήσεων         

  

 

Σχετ.: 1) Τα άρθρα 21 & 34 του ν. 4354/15. 

        2) Το αριθµ. 41374/02-03-16 έγγραφό µας. 

          3) Το αριθµ. 66364/06-04-16 έγγραφό µας. 

 

 

Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί,  

Αξιότιµη κα Υπουργέ,  

 

Όπως γνωρίζετε, µετά τη δηµοσίευση του ν.4354/15 και ειδικότερα των διατάξεων 

των άρθρων 21 & 34 αυτού, καταργήθηκε η αποζηµίωση των υπαλλήλων των 

Περιφερειών της χώρας αλλά και των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών & ∆ικτύων για την συµµετοχή τους στην οργάνωση, διεξαγωγή, 

υποστήριξη, έλεγχο και εποπτεία της διαδικασίας εξέτασης προσόντων και 

συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, καθώς και των µελών και γραµµατέων των  

∆ευτεροβαθµίων Ιατρικών Επιτροπών που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες 

Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

 

Μετά τα παραπάνω οι υπάλληλοι εξεταστές απέχουν πανελλαδικά από τη διενέργεια 

των εξετάσεων αυτών εκτός ωραρίου εργασίας τους από 07-03-2016, αφού 

προηγουµένως και σε ένδειξη καλής θέλησης στην προσπάθεια της διοίκησης για 

εξεύρεση λύσης, παρείχαν χωρίς αποζηµίωση τις υπηρεσίες τους αυτές από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.4354/15 µέχρι την 07-03-16. 



Η πολυήµερη διακοπή της διενέργειας των εξετάσεων για άδεια οδήγησης, ως 

αποτέλεσµα της προαναφερόµενης αποχής των εξεταστών-υπαλλήλων, προκάλεσε 

πολλαπλές σοβαρές συνέπειες, οι οποίες πλήττουν το δηµόσιο συµφέρον και 

επιβαρύνουν την καθηµερινότητα των συµπολιτών µας, οι οποίοι υφίστανται 

οικονοµική και όχι µόνο ταλαιπωρία. 

Προκάλεσε συνέπειες σε βάρος των ενδιαφεροµένων πολιτών να ασκήσουν το 

δικαίωµα τους να λάβουν ή να επεκτείνουν υφιστάµενη άδεια οδήγησης και συνέπειες 

σε βάρος ενδιαφεροµένων πολιτών να ασκήσουν το δικαίωµά τους στην αναζήτηση 

εργασίας, για την οποία προαπαιτούµενο είναι η κατοχή άδειας οδήγησης, σε βάρος 

επαγγελµατικών τοµέων, όπως διεθνείς µεταφορείς, οι µεταφορείς επικίνδυνων 

εµπορευµάτων, εκπαιδευτές οδηγών κ.λπ. 

Για τους παραπάνω λόγους η Περιφέρεια Αττικής και αφού, παρά τις επίµονες 

προσπάθειες της, δεν έγινε δυνατή η εξεύρεση λύσης, µε αίσθηση ευθύνης απέναντι 

στο σύνολο των πολιτών, ανέλαβε πρωτοβουλία για την επανέναρξη της διαδικασίας 

εξέτασης υποψηφίων οδηγών, έστω και µε προσωρινό χαρακτήρα, µέχρι την οριστική 

διευθέτηση του ζητήµατος, που έχει ανακύψει. 

Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε επιβεβληµένη, προκειµένου να αµβλυνθεί στο πλαίσιο 

του δυνατού η ταλαιπωρία των ενδιαφεροµένων και να ικανοποιηθούν στο µεγαλύτερο 

µέρος τους τα συσσωρευµένα επί 41 ηµέρες, στις υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Αττικής, αιτήµατα πολιτών για τη συµµετοχή τους σε πρακτικές εξετάσεις για την 

απόκτηση άδειας οδήγησης ή την επέκταση της ή την λήψη Πιστοποιητικού  

Επαγγελµατικής Ικανότητας. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής καθορίστηκε µε την αριθµ.                                 

Γ∆ΜΕ 76427/19-04-16 απόφασή µας ως ώρα έναρξης των πρακτικών εξετάσεων 

υποψηφίων οδηγών για την Περιφέρεια Αττικής η 1:00 µ.µ. 

Ως αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας αυτής καταγράφεται η µείωση των 

προαναφεροµένων συσσωρευµένων εκκρεµοτήτων και η µερική έστω αντιµετώπιση  

των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν µε την κατάργηση της αποζηµίωσης και τη 

διακοπή του έργου των εξετάσεων εκτός ωραρίου. 

Καταγράφονται όµως και σηµαντικά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία των 

υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών, ως προς την αυτονόητη υποχρέωση τους για 

την απρόσκοπτη αντιµετώπιση- ικανοποίηση των αιτηµάτων και των λοιπών πολιτών 

για το σύνολο των αντικειµένων αρµοδιότητας τους και όχι µόνο όσων αναφέρονται σε 

άδειες οδήγησης. 

Όπως άλλωστε αναφέρουµε παραπάνω, αλλά και στην αριθµ. Γ∆ΜΕ 76427/19-04-16   

απόφασή µας, σηµειώθηκε ότι η προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής να 

αντιµετωπίσει το πρόβληµα, έχει προσωρινό χαρακτήρα, εξάλλου δεν γίνεται 

διαφορετικά. 

Επανερχόµαστε για τους λόγους αυτούς, επισηµαίνοντας για µία ακόµα φορά την 

ανάγκη άµεσης παρέµβασης σας στο κανονιστικό  πλαίσιο και παρακαλούµε να λάβετε 

τις κατάλληλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την εξεύρεση οριστικής λύσης στο 

ζήτηµα που έχει ανακύψει στην κατεύθυνση της διασφάλισης καλύτερης εξυπηρέτησης 

των ενδιαφεροµένων πολιτών, της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών και της 



αποζηµίωσης των εργαζοµένων εξεταστών – υπαλλήλων τόσο για το εφεξής έργο, όσο 

και για αυτό που παρείχαν από την έναρξη ισχύος του ν. 4354/15 µέχρι την                          

07-03-2016. 

Ανάλογα µε τα παραπάνω προβλήµατα έχουν προκληθεί και στον τοµέα της 

λειτουργίας των ∆ευτεροβάθµιων Ιατρικών Επιτροπών που συγκροτούνται και 

λειτουργούν στις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών λόγω της κατάργησης µε την 

ίδια διάταξη (ν .4354/15, άρθ. 21 & 34) της αποζηµίωσης των ιατρών-µελών τους και 

των υπαλλήλων-γραµµατέων τους. 

 Οι επιτροπές αυτές σύντοµα θα διακόψουν τη λειτουργία τους, όπου αυτό δεν έχει 

ήδη συµβεί, µε αποτέλεσµα την αδυναµία ιατρικής εξέτασης οδηγών ή υποψηφίων 

οδηγών, όπου αυτό απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία, µε αυτονόητες 

παρενέργειες την ταλαιπωρία των ενδιαφεροµένων και  την αδυναµία τους να λάβουν 

ή να αναθεωρήσουν την άδεια οδήγησής τους κ.λπ. 

Στην κατεύθυνση της επίλυσης και αυτού του ζητήµατος, που µόνο νοµοθετικά µπορεί 

να αντιµετωπιστεί, προτείνουµε είτε την οριστική επίλυση του ζητήµατος µε 

διαδικασία ανάλογη αυτής των εξεταστών–υπαλλήλων (προώθηση νοµοθετικής 

ρύθµισης) για τη διασφάλιση της απαιτούµενης αποζηµίωσης των µελών και των 

γραµµατέων των ∆ΙΕ, είτε εναλλακτικά να εξεταστεί η δυνατότητα άµεσης 

τροποποίησης της σχετικής νοµοθεσίας µε απλούστευση της διαδικασίας, χωρίς όµως 

εκπτώσεις στο ζήτηµα ασφαλείας των πολιτών. 

Λόγω των ασφυκτικών προβληµάτων που δηµιουργούνται από τα παραπάνω, τόσο για 

τους ενδιαφεροµένους πολίτες ή επαγγελµατίες, όσο και για τις υπηρεσίες 

Μεταφορών & Επικοινωνιών, παρακαλούµε για την άµεση παρέµβασή σας, 

γνωρίζοντας σας ότι παραµένουµε στη διάθεσή σας για συνεργασία και τυχόν 

διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία. 
 

 

             Με εκτίµηση, 

        Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

                 ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: 

1. κ. Μιχάλη Καλογήρου 

    Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης 

2. κ. Θεοπίστη Πέρκα  

    Γενική Γραµµατέα Υπουργείου  

    Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων            



3. Περιφέρεια Αττικής 

Α. Για την ενηµέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών και των οικείων σωµατείων  

εκπαιδευτών 

› ∆ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

› ∆ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Βόρειου Τοµέα Αθηνών 

› ∆ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Νότιου Τοµέα Αθηνών 

› ∆ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

› ∆ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Ανατολικής Αττικής 

› ∆ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ ∆υτικής Αττικής 

› ∆ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Πειραιώς και Νήσων 

Β. Για την ενηµέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών  

› ∆ιεύθυνση ΚΤΕΟ - Τµήµα ΚΤΕΟ Χολαργού 

› ∆ιεύθυνση ΚΤΕΟ - Τµήµα ΚΤΕΟ Ελληνικού 

› ∆ιεύθυνση ΚΤΕΟ - Τµήµα ΚΤΕΟ Μάνδρας 

› ∆ιεύθυνση ΚΤΕΟ - Τµήµα ΚΤΕΟ Μεγάρων 

› ∆ιεύθυνση ΚΤΕΟ - Τµήµα ΚΤΕΟ Αναβύσσου 

› ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων - ΠΕ Νήσων 

(Για την ενηµέρωση του κου Βένιου Νικολάου) 

› ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης - ΠΕ Νότιου Τοµέα 

(Για την ενηµέρωση της κας ∆άγλα-Μελίσση Αθηνάς) 

› ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας - ΠΕ Πειραιά 

(Για την ενηµέρωση της κας Καλογιαννάκη Στυλιανής) 

› ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής - ΠΕ Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

(Για την ενηµέρωση της κας Κατούνη Κορνηλίας) 

› ∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού 

(Για την ενηµέρωση της κας Κοντοστόλη Βασιλείας) 

› ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων - ΠΕ ∆υτικής Αττικής 

(Για την ενηµέρωση του κου Κουλιουρα Ευάγγελου) 

› ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης - ΠΕ ∆υτικής Αττικής 

(Για την ενηµέρωση του κου Πετσίνη Αναστασίου) 

› ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης 

Τµήµα Πληροφορικής µε τοπική αρµοδιότητα στην ΠΕ ∆υτ. Αττικής 

(Για την ενηµέρωση των κκ ∆ηµόπουλου Νικολάου, Πετρίδη Κωνσταντίνου) 

Β.  

› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα 

› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τοµέα 

› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τοµέα 

› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα 

› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά 

› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων 

› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 

› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

4. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 



∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

(µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι υπάλληλοι-εξεταστές όλων των οργανικών 
µονάδων του Υπουργείου) 
ddy@yme.gov.gr 

5. Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής  

6. Οµοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας  

7. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης 

   omospondia2012@gmail.com 
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