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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

    
 

 Σήµερα, 29/2/2016, πραγµατοποιήθηκε συνάντησή µας µε 

την υφυπουργό Υποδοµών Μετ/ρων και ∆ικτύων κ. Χρυσοβελώνη, 

στα πλαίσια του θέµατος της αποζηµίωσης των εξεταστών 

υποψηφίων οδηγών και βοηθών εξεταστών , το οποίο είναι 

γνωστό στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. 

 Το ζήτηµα της αποζηµίωσης έχει δηµιουργηθεί από την 

εφαρµογή του Ν. 4354/15, µε τον οποίο καταργήθηκαν οι 

διατάξεις που προέβλεπαν τη σχετική αποζηµίωση. Το πρόβληµα 

ετέθη υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του αρµόδιου υπουργείου, 

από τις 27/1, µε κοινή επιστολή της ΟΣΥΑΠΕ και του Συλλόγου 

Υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών. Στις 10/2/2016 

κατατέθηκε τροπολογία,  µε εισηγητική – αιτιολογική έκθεση 

και έκθεση του Γεν. Λογιστηρίου του κράτους , υπογεγραµµένη 

από τον υπουργό οικονοµικών, τον υπουργό και µεταφορών και 

τον πρώην υφυπουργό, η οποία θα έλυνε το θέµα. 

 Η τροπολογία προέβλεπε µεταξύ άλλων την καταβολή των καταβολή των καταβολή των καταβολή των 

αποζηµιώσεων στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά τον αποζηµιώσεων στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά τον αποζηµιώσεων στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά τον αποζηµιώσεων στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά τον 
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ισχύος των διατάξεων της τροπολογίαςισχύος των διατάξεων της τροπολογίαςισχύος των διατάξεων της τροπολογίαςισχύος των διατάξεων της τροπολογίας. . . .  

 Ενώ λοιπόν το ζήτηµα φαινόταν να έχει θεσµικά λυθεί, για 

ανεξήγητους λόγους, η τροπολογία αποσύρθηκε ! Παρά την 

επιµονή µας για εξηγήσεις, ουδεµία εξήγηση δόθηκε από τους 

αρµόδιους υπουργούς.  



 Κατά τη σηµερινή µας συνάντηση, η υφυπουργός δήλωσε 

ότι «η πολιτική βούληση είναι να λυθεί το θέµα».  ∆ηµιουργείται 

εύλογα η απορία, αφού υπάρχει η πολιτική βούληση, τι τι τι τι 
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∆ΕΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ. 

Καλούµε τους Περιφερειάρχες της χώρας και την ΕΝ.Π.Ε. 

να πάρουν ξεκάθαρη θέση για το ζήτηµα, δεδοµένου ότι το έργο 

των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών αφορά την οδική ασφάλεια 

που αποτελεί προτεραιότητα και δεν µπορεί να διακυβεύεται στα 

πλαίσια καµίας οικονοµικής προσαρµογής σε µνηµονιακές 

υποδείξεις.   

 Η πολιτική ηγεσία του αρµόδιου υπουργείου µεταφορών, 

δεσµεύτηκε οι εργαζόµενοι να έχουν επίσηµη ενηµέρωση µέχρι 

την Τετάρτη 03/03/2016 για τη λύση του θέµατος. 

 ∆ιαµηνύουµε σε όλους τους τόνους, ότι αν δεν 

επανακατατεθεί τροπολογία για την οριστική νοµοθετική  

επίλυση του θέµατος, θα προχωρήσουµε µαζικά σε όλη τη χώρα θα προχωρήσουµε µαζικά σε όλη τη χώρα θα προχωρήσουµε µαζικά σε όλη τη χώρα θα προχωρήσουµε µαζικά σε όλη τη χώρα 
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καθήκοντα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγώνκαθήκοντα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγώνκαθήκοντα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγώνκαθήκοντα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών....    

    

Για την ΟΣΥΑΠΕ 
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