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Αθήνα, 12 Iουνίου 2020
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Ταχ. Δ/νση
ΤΚ
Πληροφορίες

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
: 101 91 Παπάγου, Αθήνα
: Α. Παττακού, Κ. Σαρρή

Προς:

Τηλέφωνο
fax

: 210 6508846, -8094
: 210 6508451

ΘΕΜΑ:

Όπως πίνακας αποδεκτών

«Προϋποθέσεις για τη διενέργεια της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την
ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
στο πλαίσιο λήψης μέτρων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.»

Με γνώμονα την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια
υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, τη διασφάλιση της αποφυγής συνωστισμού και,
κυρίως, την προστασία των υπαλλήλων και των πολιτών και σε ό,τι αφορά το εν θέματι
αντικείμενο, παρακαλείσθε όπως κατά τον προγραμματισμό της διεξαγωγής των ειδικών
θεωρητικών εξετάσεων για την απόκτηση ή επέκταση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου να εφαρμόζεται το μέτρο της τήρησης της απόστασης τουλάχιστον ενάμισι (1,5)
μέτρου μεταξύ των εξεταζόμενων καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο σύμφωνα και με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
(όπως συστηματικός και επαρκής αερισμός των χώρων εξέτασης των υποψηφίων, αποφυγή
κοινής χρήσης των στυλό και άλλων προσωπικών αντικειμένων, χρήση αντισηπτικών
αλκοολούχων διαλυμάτων κλπ).
Επισημαίνεται ότι ο προγραμματισμός των εξετάσεων άπτεται της αρμοδιότητας των
Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. οικ. Α/23111/1479/16 (Β’3413) απόφασης της Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός διαδικασίας για τη διενέργεια της ειδικής
θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)
αυτοκινήτου».

Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών
α.α.
Γ. Πατσιαβός
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών & Επικοινωνιών οικείων Περιφερειών
(αποστολή μέσω e-mail με την παράκληση ενημέρωσης όλων των Υπηρεσιών Μεταφορών
και Επικοινωνιών αρμοδιότητάς τους)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.
Π. Τσαλδάρη 4, ΤΚ 104 31, Αθήνα
e-mail: info@poeiata.gr

2. ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
e-mail: seeyme@yme.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφ. Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
2. Γραφ. Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr)
3. Γραφ. Γεν. Γραµµατέα Μεταφορών (gg@yme.gov.gr)
4. Γραφείο Τύ̟που (popipap@gmail.com, e.tenediou@yme.gov.gr)
5. Γραφ. Γεν. ∆/ντή Μεταφορών (gdmetaf@yme.gov.gr)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών: Τμήμα Αστικών Επιβατικών Μεταφορών

