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 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Αθήνα, 27/1/2016 

                                                                                         Αρ. πρωτ. 57 

ΠΡΟΣ 

     Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών  

     και Δικτύων, κ. Σγουρίδη Παναγιώτη 

     Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 

     101 91, Παπάγου. 

                                                        

         ΚΟΙΝ.  

1) Γεν. Γραμματέας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
 

                                              2) Γεν. Δ/νσεις Μετ/ρών Επικ/νιων  

                                                         Περιφερειών της Χώρας 
 

                                                     3) Γεν. Δ/νση Οδικής Ασφάλειας  

         ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
 

                                                     4) Υπάλληλοι εξεταστές υποψηφίων οδηγών 

          & βοηθοί εξεταστές 

Κύριε Υπουργέ,  

  

 Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 

οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικ/νιων και ΚΤΕΟ των 

Περιφερειών της χώρας εκτελούν – βάσει ειδικών διατάξεων – το ειδικό 

έργο της πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και 

μοτοσικλετών και της υποβοήθησης – υποστήριξης των εξετάσεων αυτών, 

πέραν του ωραρίου εργασίας τους και κατ’ ελάχιστον 6 φορές το μήνα. 

 Το έργο αυτό είναι όλως ειδικό και ανεξάρτητο από τα συνήθη 

υπηρεσιακά καθήκοντα των υπαλλήλων και παρέχεται εκτός του χρόνου 

που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.  
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 Η αμοιβή των εξεταστών υποψηφίων οδηγών, καθώς και των βοηθών 

εξεταστών, καθορίζεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/97612/0022/2-1-2012, 

η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011. 

 Ως γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, καταργήθηκε 

από την 1η Ιανουαρίου 2016 η δυνατότητα εφαρμογής της ανωτέρω 

εξουσιοδοτικής διάταξης για την καταβολή της αμοιβής των υπαλλήλων 

εξεταστών. 

  

κ. Υπουργέ,  

  

 Επειδή οι διατάξεις του Ν. 4354/15 και συγκεκριμένα του άρθρου 21, 

βλάπτουν τους εργαζόμενους και δεν υπήρξαν καν προϊόν διαβούλευσης με 

αυτούς, και το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται θα είναι μέγιστο και 

γενικότερο στην οδική ασφάλεια, παρακαλούμε να προβείτε στην 

ολοκλήρωση των ενεργειών για την αποκατάσταση του προβλήματος, το 

οποίο υπάρχει εδώ και έναν σχεδόν μήνα, καθώς και να τηρήσετε την 

υπόσχεση – δέσμευσή σας για την προώθηση διάταξης νόμου που θα 

αντιμετωπίζει οριστικά το υπάρχον πρόβλημα της αμοιβής των εξεταστών, 

στο ίδιο ύψος, από 1-1-2016.  

 

 Καλούμε τους συναδέλφους εξεταστές και βοηθούς εξεταστές 

υποψηφίων οδηγών να είναι σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα, ώστε όλοι 

μαζί να διεκδικήσουμε το δίκαιο αίτημά μας για την απρόσκοπτη καταβολή 

της αμοιβής μας. 
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