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Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην
πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς
του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).
Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και λαμβάνοντας υπόψη:
α. την συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, που
συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίοι,
ενόψει των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως αναγκαία την
επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στο σύνολο
της ελληνικής επικράτειας,
β. την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών λόγω της εμφάνιση του ιού COVID-19, την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και
περιορισμού διάδοσής του,
γ. την αναγκαιότητα αποφυγής συνωστισμού κατόχων ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ.
οχημάτων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών και στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας συνεπεία του ιού COVID-19,
δ. την ανάγκη εξυπηρέτησης των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ιδίως αυτών που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες, καθώς και της προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
1. Παρατείνεται αυτοδίκαια για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αναγραφόμενη
στο οικείο έντυπο ημερομηνία λήξης, η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών
Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία
εντός του χρονικού διαστήματος από τις 03.11.2020 έως και τις 30.11.2020.
2. Για την διεκπεραίωση κάθε άλλης διοικητικής διαδικασίας που άπτεται της ορθής λειτουργίας
των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή/και οδηγοί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
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καλούνται να τηρούν αυστηρά τις γενικότερες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών περί της
εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες και της προσέλευσης αυτών μόνο σε
επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) (βλ.
σχετική υπ’ αριθμ. ΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ)
3. Οι Γενικές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών και η
Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. όπου αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωση των Υπηρεσιών
Μεταφορών και Επικοινωνιών αρμοδιότητάς τους και των μελών της, αντίστοιχα.
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