
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 611223cb8a68974e36bcf46d στις 10/08/21 10:00

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
 

Αθήνα, 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17
Ταχ. Κώδικας:  117 43, Αθήνα 
Τηλ.: 2132063750
E-mail: gperatt@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Οικονομικών 
            κ. Χρ. Σταϊκούρα
         2) Υπουργό Εσωτερικών 
            κ. Μακ. Βορίδη
         3) Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών  
            κ. Κων. – Αχιλ. Καραμανλή 
         4) Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
            κ.Ι.Κεφαλογιάννη
         5) Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής 
            κ. Χρ. Τριαντόπουλο  

                     
ΘΕΜΑ: Μέτρα διευκόλυνσης πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική. 

Κύριοι Υπουργοί, 
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Στα πλαίσιο της μέριμνας της πολιτείας για την ανακούφιση των πληγέντων από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει περιοχές της Περιφέρειας Αττικής από 
τις 3 Αυγούστου 2021 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, παρακαλούμε να 
προχωρήσετε στις κατά αρμοδιότητα ενέργειες σας το συντομότερο δυνατό, για τα 
παρακάτω: 

α) να προβλεφθεί για την οριστική διαγραφή οχημάτων διαδικασία ανάλογη με αυτή 
που είχε ακολουθηθεί με το αριθμ. οικ. Α58984/2775/31-07-18 έγγραφο του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του 
2018. Συγκεκριμένα λόγω της αδυναμίας ταυτοποίησης οχημάτων που υπέστησαν 
καταστροφή ή αχρηστεύτηκαν, η διαγραφή τους να γίνεται και να ολοκληρώνεται 
από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικώς με την υποβολή αίτησης, 
συνοδευόμενης μόνο από υπεύθυνη δήλωση και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση 
οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, 

β) για τη χορήγηση αντιγράφου των κατεστραμμένων ή απωλεσθέντων αδειών 
οδήγησης λόγω των πυρκαγιών, να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 «Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης 
ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) 
«Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, 
μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», εξαιρουμένων των αποδεικτικών για την 
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καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας 
οδήγησης, του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της 
άδειας οδήγησης και μόνο με δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της 
άδειας οδήγησης, καθώς και τυχόν λοιπών προβλεπόμενων τελών (όπως 
ενδεικτικά ρυθμίζεται με το αριθμ. Δ30/Α3/96821/12-11-20 έγγραφο του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών),

γ) παράταση των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου που έχουν ή πρόκειται να λήξουν τις 
προσεχείς ημέρες ιδιοκτητών οχημάτων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές 
(όπως ενδεικτικά ρυθμίζεται με το αριθμ. 93964/10-11-29 έγγραφο του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών),

δ) παράταση ισχύος  των αδειών οδήγησης, Πιστοποιητικών Επαγγελματικής 
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων 
οδηγών και Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης των πληγέντων (όπως ενδεικτικά 
ρυθμίζεται με το αριθμ. Δ30/Α3/51508/26-02-21 έγγραφο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών).

ε) ιατρικά πιστοποιητικά, που έχουν τυχόν εκδοθεί από τους πληγέντες, να γίνονται 
αποδεκτά από την αρμόδια υπηρεσία και εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το πέρας 
της οριζόμενης στο ΠΔ 51/2012 (Α’ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ…», καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής (6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης).

Τα παραπάνω αναφερόμενα να έχουν ισχύ ικανού χρονικού διαστήματος που κατά τη 
γνώμη μας δεν είναι μικρότερο του εξαμήνου ή μέχρι 01-03-2022.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής παραμένουν στη διάθεσή σας για 
συνεργασία με τις υπηρεσίες των Υπουργείων σας, όπου κριθεί απαραίτητο.

   

        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

      ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ   

Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφεία κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
2) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Β. Γιαννακόπουλου 
3) Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γ. Αγγελόπουλο  
4) Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
5) Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
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