
 

Ηράκλειο, 14 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Μέτρα στήριξης ζητούν οι  Εκπαιδευτές  Οδήγησης  

Στην  βάναυση πραγματικότητα που έχει επιφέρει η πανδημία, ένας από τους κλάδους 

που έχει πληγεί καίρια, είναι και οι Εκπαιδευτές Οδήγησης, ο οποίος, βρίσκεται ήδη 

από το 2016 σε ένα ιδιότυπο καθεστώς υπολειτουργίας, με ευθύνη της πολιτείας. 

Σήμερα έχουν ήδη φτάσει σε κατάσταση απόλυτης ένδειας, γι’ αυτό και ζητάνε: 

1. Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και την επιδότηση ασφαλειών των 

εκπαιδευτικών οχημάτων για ένα χρόνο 

2. Απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας 

για όλους τους συναδέλφους που αναγκάστηκαν να χρωστάνε 

3. Να δοθεί σε όλους τους εκπαιδευτές επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 1.000€ για 

κάθε μήνα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων για να μπορέσουμε να ζήσουμε 

εμείς και οι οικογένειές μας 

4.  Να γίνει αναστολή των ρυθμίσεων σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές  υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας μέχρι να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς. 

5. Να σταματήσουν πλειστηριασμοί και οχλήσεις για χρέη και να διαγραφούν 

πρόστιμα και τόκοι 

6. Να χορηγηθεί επίδομα  ανεργίας σε όσους έκλεισαν την σχολή τους, χωρίς όρους 

και προϋποθέσεις. 

7. Η επιστρεπτέα προκαταβολή να μετατραπεί σε μη επιστρεπτέα για όσους έχουν 

ετήσιο εισόδημα κάτω από 20.000€. 

8. Να νομοθετηθεί η  αναστολή κατασχέσεων και η απαγόρευση πλειστηριασμών 

πρώτης κατοικίας.  

9. Να οριστεί  αφορολόγητο όριο 12.000€ και να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος. 
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10. Να διαγραφούν τόκοι και πρόστιμα, όπως επίσης και τμήμα των χρεών προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία και τις τράπεζες.  

11. Η απαλλαγή ενοικίου των επιχειρήσεων που σωστά θεσπίστηκε από την πολιτεία, 

να επεκταθεί και στις κατοικίες μας 

12. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για 8 μήνες και γενναία μείωση τους για το 

υπόλοιπο διάστημα. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Προτίθεται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα του κλάδου για τη συνέχιση της 

ύπαρξής της  εργασίας τους; 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




