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 Θέμα: Επιστρεπτέα προκαταβολή 
 
 Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ και αναπληρωτή Υπουργέ, 
 
 Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο κλάδος των εκπαιδευτών οδήγησης  είναι από τους άμεσα θιγόμενους 
λόγω της πανδημίας του COVID 19. 
 Οι επιχειρήσεις μας  ήταν κλειστές  λόγω κρατικής εντολής την πρώτη περίοδο του lockdown από τις 13 
Μαρτίου μέχρι τις 15  Μαΐου 2020. Στο δεύτερο lockdown στη Βόρεια Ελλάδα οι επιχειρήσεις  μας πάλι  λόγω 
κρατικής εντολής έκλεισαν από τις 15 Οκτωβρίου ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα από τις 4 Νοεμβρίου μέχρι και 
σήμερα. 
 Η πλειονότητα των συναδέλφων μας  (περίπου 65%) δυστυχώς είναι εκτός του ευεργετικού βοηθήματος 
που θέσπισε η πολιτεία μέσω της  επιστρεπτέας προκαταβολής  4, 5 και 6 χωρίς στην ουσία να είναι υπεύθυνοι 
οι  ίδιοι. Τα κριτήρια τα οποία θεσπίζει το Υπουργείο σας ώστε να είναι κάποιος δικαιούχος για να λάβει την 
επιστρεπτέα προκαταβολή αφαιρούν το δικαίωμα από συναδέλφους μας να  λάβουν αυτή. Τις χρονικές 
περιόδους  που  θέτετε ως προϋπόθεση  να υπάρχει εισόδημα το οποίο να έχει μειωθεί σήμερα για να είναι 
κάποιος δικαιούχος, δυστυχώς για εμάς ήταν μηδενικό λόγω πολύμηνης αποχής των υπαλλήλων  εξεταστών όλων 
των Περιφερειακών  Ενοτήτων της χώρας με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις μας να έχουν μηδενικό τζίρο λόγω μη 
προσέλευσης πελατών. 
 Συγκεκριμένα την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019 δεν 
πραγματοποιούνταν εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης λόγω αποχής των εξεταστών από το έργο των 
εξετάσεων. Από τον Ιούνιο του 2019 έως και τον Αύγουστο του 2019  υπήρξε  αποχή του κλάδου των εκπαιδευτών 
οδήγησης λόγω του ανεφάρμοστου νόμου  4599/19 της  προηγούμενης  κυβέρνησης .  
 Παρακαλούμε επειδή ο κλάδος μας την τελευταία πενταετία στην ουσία υπολειτουργεί εξαιτίας γεγονότων 
που δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα (Αποχή  υπαλλήλων, Ανεφάρμοστος νόμος 4599/19, COVID 19, κλπ.) 
να δείτε το πρόβλημά μας με βάση την πραγματική κατάσταση, όπως σας την περιγράψαμε ανωτέρω, 
προτείνουμε δε την τροποποίηση της απόφασης ώστε να μπορέσουμε να είμαστε δικαιούχοι των οικονομικών 
ευεργετημάτων της πολιτείας λόγω των δυσμενών συνθηκών που επέφερε ο COVID 19. 
 Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.  
 

Με τιμή 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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