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Δελτίο τύπου με αφορμή τις συλλήψεις για «πλαστά διπλώματα»  
 

Με αφορμή τις συλλήψεις για «πλαστά διπλώματα» https://youtu.be/a14LomMeD14 και 

ιδιαίτερα τεσσάρων υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα 

Αθήνας και τις έρευνες, που διενεργούνται θεωρούμε ότι όχι μόνο είναι αναγκαίο να 

καταδικάσουμε τα φαινόμενα αυτά και τη στάση κάθε επίορκου υπαλλήλου, αλλά και 

να καλέσουμε : 

1. Τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν και να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση αυτή, 

καθώς και σε κάθε άλλη καταγγελία. 

2. Την κυβέρνηση και τις Περιφερειακές αρχές και ιδιαίτερα το Υπουργείο Υποδομών και 

Δικτύων να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, που διατηρούν ένα αναχρονιστικό και 

διάτρητο νομικό πλαίσιο, που δημιουργεί το έδαφος για κάθε είδους παράτυπες ή ακόμα 

και έκνομες ενέργειες και να προχωρήσουν σε μέτρα, που θα διασφαλίζουν την οδική 

ασφάλεια και θα εξασφαλίζουν με διαφάνεια την ορθή εκτέλεση του συνόλου των 

αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Μεταφορών. 

Σημειώνουμε πως παρά τις συχνότατες παρεμβάσεις μας προς την κυβέρνηση, προς το 

Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων και προς τις Περιφερειακές αρχές συνεχίζεται η ίδια 

κατάσταση με ένα αναχρονιστικό και διάτρητο νομικό πλαίσιο, που δημιουργεί το έδαφος για 

κάθε είδους παράτυπες ή και έκνομες ενέργειες, συντηρώντας το απόστημα. Οι ευθύνες τους 

είναι τεράστιες όχι μόνο γιατί δεν θέλουν να σκύψουν στο πρόβλημα, αλλά και γιατί 

αποδέχονται εισηγήσεις και προτάσεις αμφίβολης προέλευσης και σκοπιμότητας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι παρά τη σχετική ανάδειξη του ζητήματος από την ΟΣΥΑΠΕ 

(108.22-ΟΣΥΑΠΕ Να ληφθούν μέτρα για την ομαλή & αδιάβλητη διενέργεια των θεωρητικών 

εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις Δ-νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών) ακόμα 

και σήμερα δεν έχει νομοθετηθεί το ζήτημα της υποχρεωτικής προμήθειας, εγκατάστασης και 

λειτουργίας εξοπλισμού συσκευών διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, απενεργοποίησης των 

κινητών τηλεφώνων, όλων των συσκευών επικοινωνίας και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή 

άλλου μέσου, το οποίο καθιστά διαβλητή ή εμποδίζει τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης 

(κλωβοί/ τα λεγόμενα jammers). Η φορητή συσκευή η οποία έχει νομοθετηθεί για να 

ανιχνεύεται ασύρματη επικοινωνία δεν είναι αποτελεσματική, αφού η λειτουργία της είναι 
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ενδεικτική, γιατί υπάρχει πλήθος συχνοτήτων κλπ, που σημαίνει ότι μπορεί ακόμα κι όταν 

χρησιμοποιείται να μην εντοπίζει τη συγκεκριμένη συχνότητα, σκόπιμα ή όχι. 

Για εμάς οι επίορκοι υπάλληλοι με τις απαράδεκτες και καταδικαστέες πράξεις τους έχουν 

θέσει τον εαυτό τους απέναντι από κάθε τι συλλογικό και ανθρώπινο και δεν μπορούμε να 

ανεχόμαστε να αμαυρώνουν με τη στάση τους, τους υπόλοιπους υπαλλήλους. 

Στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλες και όλους τους συναδέλφους που 

εργάζονται και διεκδικούν με το κεφάλι ψηλά, που αγωνίζονται και δεν ξεπουλιούνται για 

τίποτα... 
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