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1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

2. Περιφερειάρχες 

 

ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ!!! 

Τώρα να ληφθούν μέτρα για την ομαλή και αδιάβλητη διενέργεια                              

των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών                            

στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών 

 
 

Όπως γνωρίζετε στις 21/1/2023 έληξε άπρακτη άλλη μία παράταση που έδωσε το 

Υπουργείο για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της παρ. 2 του 

άρθρου 8 του ν. 4850/2021 στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και 

οδηγών. Γι αυτό το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μόλις προχθές έσπευσε να 

συγκαλύψει και να δικαιολογήσει τις τεράστιες ευθύνες υπουργείου και 

περιφερειαρχών και να δώσει άλλη μία παράταση έως τις 31 Αυγούστου 2023!!! 

Δεν θα σταθούμε: 

 ούτε στο γεγονός ότι όλες οι μέχρι τώρα παρατάσεις δόθηκαν με εγκυκλίους!!!, ενώ ο ν. 

4850/2021 (ΦΕΚ 208/5.11.2021) «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου 

εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών 

οδήγησης οχημάτων κλπ», έδινε προθεσμία στις Περιφέρειες τεσσάρων (4) μόνο μηνών για 

να προμηθευτούν, να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν τον παραπάνω αναφερόμενο 

εξοπλισμό στα εξεταστικά κέντρα (άρθρο 31, παρ. 3 «Μεταβατικές διατάξεις») 

 ούτε ότι ο καιρός περνάει και το υπουργείο δεν νομοθετεί για λήψη επιπλέον μέτρων και  

τεχνολογικών συστημάτων, που θα καθιστούν τις θεωρητικές εξετάσεις αδιάβλητες. 
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- Πότε επιτέλους θα λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ομαλή και η αδιάβλητη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων 

υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της 

Περιφέρειας; 

- Πότε επιτέλους θα προμηθευτείτε, θα εγκαταστήσετε και θα θέσετε σε 

λειτουργία στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και 

οδηγών, τον προβλεπόμενο εξοπλισμό της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 

4850/2021, έστω και αυτόν τον ελλιπή; 

- Πότε επιτέλους θα προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση εγκατάστασης και 

χρήσης των λεγόμενων jammers; 

Η ΟΣΥΑΠΕ, οι Σύλλογοι και οι εργαζόμενοι στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών 

της Περιφέρειας δεν ανέχονται να συνεχίζεται ένα αναχρονιστικό και διάτρητο 

πλαίσιο, που αφήνει αθωράκιστες τις υπηρεσίες και απροστάτευτους τους 

υπαλλήλους που επιτελούν αυτό το καθήκον.- 

Κοιν/ση 

1.Υπουργό Εσωτερικών 

2. ΕΝΠΕ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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