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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Τον λόγο έχει δι’ ολίγον η κ. 

Χρυσοβελώνη για δύο τροπολογίες.  

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων): Εντελώς, δι’ ολίγον, γιατί οι δύο αυτές τροπολογίες έχουν ήδη 

ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο. Επειδή, όμως, έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον, θα 

ήθελα να πω δυο κουβέντες.  

Με την πρώτη τροπολογία την 573, με την προτεινόμενη ρύθμιση, 

όπως είπαμε και στην Επιτροπή, δημιουργείται στο Υπουργείο Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων πληροφοριακό σύστημα για τη μηχανογράφηση 

όλων των λειτουργιών και των διαδικασιών σχολών και κέντρων παροχής 

εκπαιδευτικού έργου, που αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών της χώρας. Με τον τρόπο 



αυτό, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων, 

απλοποίηση των διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας, βελτιστοποίηση 

του έργου των ελεγκτικών μηχανισμών, που έχουν πλέον πρόσβαση σε 

πραγματικό χρόνο στις λειτουργούσες σχολές, διαφάνεια και αξιοπιστία στα 

προγράμματα της εκπαίδευσης και στον προγραμματισμό των εξετάσεων των 

υποψηφίων οδηγών και οδηγών, επιπροσθέτως, προβλέπεται εξουσιοδοτική 

διάταξη για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Όλα 

αυτά αφορούν την παράγραφο 1 της συγκεκριμένης τροπολογίας.  

Με τη δεύτερη παράγραφο επανακαθορίζεται καθολικά το ασυμβίβαστο 

της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με την 

ιδιότητα του υπαλλήλου του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και των συνταξιούχων 

αυτών. Με αυτήν την τροπολογία αίρονται χρόνιες αμφισβητήσεις και 

παρερμηνείες, οι οποίες είχαν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση στις 

υπηρεσίες της διοίκησης και οδήγησαν σταδιακά στην καταστρατήγηση του 

νόμου. Ρυθμίζονται μεταβατικά οι περιπτώσεις των εκπαιδευτών υποψηφίων 

οδηγών υπαλλήλων του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη λάβει άδεια και τους 

παρέχεται ένα χρονικό διάστημα δύο μηνών για να μπορέσουν να 

συμμορφωθούν στα νέα δεδομένα. Αυτή είναι η μία.  



Πάμε και στην άλλη, που επίσης ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, την 

574, που αφορά τις ΔΙΕ, τις δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές. Με την 

προτεινόμενη, λοιπόν, διάταξη τροποποιείται η διαδικασία της ιατρικής 

εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, έτσι ώστε να μπορέσει να 

ομαλοποιηθεί η διαδικασία και να αντιμετωπιστούν προβλήματα, τα οποία 

είχαν δημιουργηθεί λόγω της διακοπής της λειτουργίας των δευτεροβάθμιων 

ιατρικών επιτροπών. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα ιατρικής εξέτασης 

υποψηφίων οδηγών και οδηγών στους ιατρούς των κρατικών νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων, κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας 

τους, καθώς και στους ιδιώτες. Επομένως, καταργείται η συγκρότηση των 

δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών από τις υπηρεσίες μεταφορών 

επικοινωνιών των περιφερειών της χώρας. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα 

μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αναμονής περίπου 

δώδεκα χιλιάδων υποψηφίων οδηγών και οδηγών και θα μπορούν οι πολίτες 

να εξυπηρετούνται ταχύτερα και πληρέστερα λόγω και της ολοήμερης 

λειτουργίας και των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων κέντρων υγείας και 

ιδιωτών.  

Τέλος –και κλείνω- δίνεται εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς 

Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας με κοινή 



υπουργική απόφαση την οποία θα εκδώσουν να καθορίσουν τις αμοιβές των 

ιατρών των εμπλεκόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 


