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ΠΡΟΣ:

Όπως Πίνακας Αποδεκτών.

ΘΕΜΑ :

Εκτέλεση δρομολογίων υπεραστικών μεταφορών

ΣΧΕΤ :

Η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00.» (Β΄5486)

Με το άρθρο 1 της ανωτέρω σχετικής απόφασης, και προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, θεσπίστηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο
δραστηριότητας. Μεταξύ των μέτρων για τον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβάνεται και η «λειτουργία των
μέσων μαζικής μεταφοράς σε περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες
κίνησης των εργαζομένων, και πάντως με μέγιστη πληρότητα 65%».
Ωστόσο, η υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από πολίτες για μεγάλη μείωση της συχνότητας
των δρομολογίων υπεραστικών συγκοινωνιών, ή ακόμη και ολοκληρωτική αναστολή εκτέλεσης αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι συγκοινωνιακοί φορείς των υπεραστικών μεταφορών θα πρέπει να μεριμνήσουν για
την προσαρμογή της συχνότητας εκτέλεσης των δρομολογίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
εξυπηρετούνται οι βασικές μεταφορικές ανάγκες του επιβατικού κοινού και ιδιαίτερα των εργαζομένων για την
προσέλευση και την αποχώρηση από την εργασία τους.

Ο Γενικός Διευθυντής
Α.Πολάκις

ΑΔΑ: ΩΡΗ9465ΧΘΞ-435
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.

Π.Ο.Α.Υ.Σ.

(αποστολή μέσω e-mail)
(με παράκληση για την ενημέρωση των μελών της)
2.

Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών & Επικοινωνιών οικείων Περιφερειών

(αποστολή μέσω e-mail)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών)
4. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
- Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών

