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Βαθµ. ̟ροτ.
Εξ. Ε̟είγον

Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

: Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. στο ̟λαίσιο της λήψης έκτακτων
µέτρων λόγω της εµφάνισης του COVID-19
COVID
: Η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατε̟είγοντα
«Κατε̟είγοντα µέτρα αντιµετώ̟ισης των
αρνητικών συνε̟ειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
19 και της ανάγκης
̟εριορισµού της διάδοσής του»
του (Α’ 55/11-03-2020)

Με γνώµονα την:
▫
▫

▫

εξαιρετικά ε̟είγουσα και α̟ρόβλε̟τη ανάγκη για την αντιµετώ̟ιση των αρνητικών
συνε̟ειών λόγω της εµφάνισης του COVID-19 και τον ̟εριορισµό της διάδοσής του
αναγκαιότητα α̟οσυµφόρησης
α̟οσυµφόρηση των Υ̟ηρεσιών Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών ανά την
ε̟ικράτεια α̟ό ̟ροσέλευση κοινού και την αρωγή τους ̟ροκειµένου να είναι σε θέση
να αντα̟οκρίνονται σε ε̟είγοντα αιτήµατα ̟ολιτών, δεδοµένων
ων και των δυσχερειών
στη στελέχωση και τη λειτουργία τους ̟ου έχει ̟ροκαλέσει η εµφάνιση του COVID-19
COVID
εξυ̟ηρέτηση και ̟ροστασία των κατόχων αδειών οδήγησης και ιδιαίτερα αυτών ̟ου
ανήκουν σε ευ̟αθείς οµάδες
οµάδ

εφαρµόζονται κατε̟ειγόντως τα ακόλουθα:
1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 30ή Α̟ριλίου 2020 η ισχύς των αδειών
οδήγησης και των Πιστο̟οιητικών Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ̟ου λήγουν έως
την 30η Α̟ριλίου 2020.
Η ως άνω ̟αράταση χορηγείται για οδήγηση α̟οκλειστικά και µόνο εντός της
ελληνικής ε̟ικράτειας.
2. Έως και την 30ή Α̟ριλίου 2020,
2020 δεν ε̟ιτρέ̟εται στους ̟ολίτες να ̟ροσέρχονται στις
Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών καθώς και τα Κέντρα Εξυ̟ηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υ̟οβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι.
Α̟ό την ανωτέρω α̟αγόρευση εξαιρούνται
ε
οι ενδιαφερόµενοι για υ̟οβολή αίτησης,
αίτησης οι
ο̟οίοι ̟ρόκειται να ταξιδέψουν µε το όχηµά τους για ε̟αγγελµατικούς λόγους στο
εξωτερικό:
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▫

ανανέωσης άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE ̟ου
λήγει έως την ̟ροαναφερθείσα ηµεροµηνία
▫ ανανέωσης Π.Ε.Ι. ̟ου λήγει έως την ̟ροαναφερθείσα ηµεροµηνία µέσω
̟αρακολούθησης ̟ρογράµµατος ̟εριοδικής κατάρτισης ή και αρχικής χορήγησης
Π.Ε.Ι. µέσω ̟αρακολούθησης ̟ρογράµµατος ̟εριοδικής κατάρτισης εφόσον
̟ρόκειται για οδηγούς ̟ου α̟αλλάσσονταν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
α̟ό την υ̟οχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. (̟ερι̟τώσεις α & β της ̟αρ. 4 του άρθρου 3 του
̟.δ. 74/2008).
Για την ε̟ίτευξη τούτου, ̟ρογράµµατα ̟εριοδικής κατάρτισης στις Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι.
κατά την υ̟όψη χρονική ̟ερίοδο για τη χορήγηση βεβαίωσης ε̟ιτυχούς ̟αρακολούθησης
δύναται να διενεργούνται µόνο υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η αναλογούσα ε̟ιφάνεια σε
κάθε αίθουσα διδασκαλίας αυξάνεται ώστε να ικανο̟οιεί τη σχέση 4,0
m2/εκ̟αιδευόµενο, µε ευθύνη του ιδιοκτήτη της Σχολής/Κέντρου. Κατά τα λοι̟ά
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση α της ̟αρ. 2 του άρθρου 2 της υ.α.
30063/4796/2013 (B’ 2643).
Ο Υ̟ουργός
Υ̟οδοµών & Μεταφορών
Κωνσταντίνος Καραµανλής
Ακριβές Αντίγραφο

Χ. Μάστορας

Πίνακας α̟οδεκτών:
(µε ηλ. ταχ.)
Α̟οδέκτες για ενέργεια:
Περιφέρειες της χώρας
∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Υ̟ουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης
Γενική ∆/νση Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης & Α̟λούστευσης ∆ιαδικασιών
∆/νση Α̟λούστευσης ∆ιαδικασιών
Τµήµα Οργάνωσης & Λειτουργίας Υ̟ηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr)
(ε̟ί του Α.Π. 6301 ΕΞ 2020/ΥΨη∆ 12-03-2020)
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση:
Υ̟ουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των Υ̟ηρεσιών της)
Υ̟ουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας (contact@yna.gov.gr)
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των Υ̟ηρεσιών της)
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Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυ̟ουργού (yfyp@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
▫ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατ/κού Σχεδ/µού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας
(gdsmoa@yme.gov.gr)
▪ Γραφείο Τύ̟ου (popipap@gmail.com, e.tenediou@yme.gov.gr)
Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr)
Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Πρ/µένους Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr)
▪ Πανελλήνια Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
(omospondia2012@gmail.com)
▪ Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Υ̟οψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
(o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)
▪ Πανελλήνιος Σύλλογος Εκ̟αιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
(info@driving.org.gr)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.O.K.A.
▫ Τµήµα Β’
▫ Χρονολογικό αρχείο
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