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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΗΣ  

ΠΑΝΑΛΛΗΝΙΑΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

  

 Με αφορμή το περιστατικό που συνέβη σε διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, ως 

κλάδος, καταδικάζουμε κάθε γεγονός έκδοσης αδειών οδήγησης με αδιαφανείς τρόπους, αλλά δυστυχώς 

σε πολλά επαγγέλματα υπάρχουν μονάδες που για ίδιον συμφέρον με τις πράξεις τους αμαυρώνουν και 

σπιλώνουν την υπόληψη ολόκληρου κλάδου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφαιρούμε με την δήλωση μας 

το τεκμήριο της αθωότητας του κάθε εμπλεκόμενου μέχρι αποδείξεως του εναντίου από τη δικαιοσύνη.  

 Η θέση του κλάδου μας είναι υπέρ της πάταξης τέτοιων φαινομένων.   

 Για το λόγο αυτό αγκαλιάσαμε το νέο νόμο στα σημεία που είναι υπέρ της διαφάνειας και ζητούσαμε 

με έγγραφό μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη μη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων μέχρι την 

εγκατάσταση συστημάτων που θα δημιουργούσαν κλωβούς ασφαλείας όπως αναγράφει η νέα νομοθεσία, 

καθώς και στις προτάσεις που είχαμε καταθέσει κατά  τη συζήτηση του νομοσχεδίου ζητούσαμε κατ΄ 

επανάληψη την άμεση τοποθέτηση συστήματος οπτικοακουστικής καταγραφής.  

 Προς έκπληξη μας είδαμε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαμέσου του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου, εξέδωσε εγκύκλιο δίνοντας τη δυνατότητα στις διευθύνσεις Μεταφορών των 

Περιφερειών, να διεξάγουν θεωρητικές εξετάσεις με το παλαιό σύστημα διεξαγωγής εξετάσεων, 

ακυρώνοντας στην ουσία την κείμενη νομοθεσία που προ ολίγων ημερών ψηφίστηκε από την Ολομέλεια 

της Βουλής, μην καθορίζοντας χρονικό προσδιορισμό της αποπεράτωσης εγκατάστασης των συστημάτων, 

δημιουργώντας μας την απορία εάν ενδιαφέρονται πραγματικά για τη διαφάνεια των εξετάσεων για την 

απόκτηση άδειας οδήγησης όπως επαγγέλλονται, ή για τη δημιουργία εντυπώσεων δημιουργώντας άλλοθι 

για τη διαφθορά του δημόσιου τομέα, δείχνοντας ως βασικό υπαίτιο τον Εκπαιδευτή, βγάζοντας τον από 

το αυτοκίνητο του ή αλλάζοντας τον με άλλον άγνωστο  προς τον εξεταζόμενο κατά την ώρα των 

πρακτικών εξετάσεων, με απώτερο στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από την εστία του 

προβλήματος, που στην ουσία είναι οι διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών. 

 Άλλωστε  έως τώρα όλες οι υποθέσεις διαφθοράς που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας ως 

πηγή γένεσης έχουν τις  διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας και πλειάδα υπαλλήλων 

αυτών και όχι τη διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων, που σε αυτή τη φάση είναι παρών ο εκπαιδευτής 

οδήγησης για την ασφάλεια της διεξαγωγής των εξετάσεων που λαμβάνουν χώρα στον αστικό ιστό.    
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