
 
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,  07 Μάϊου    2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  οικ. 26700/1415/20  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

    

Ταχ. Δ/νση  : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς:  Όπως πίνακας αποδεκτών 
ΤΚ             : 101 91 Παπάγου, Αθήνα   

Πληροφορίες : Γ. Πατσιαβός   
Τηλέφωνο : 210 6508867   

fax : 210 6508451   
 
 

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά μέτρα προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για τα Υπηρεσιακά αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα του 

Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.), του Προξενικού Σώματος (Π.Σ.), του 

Προσωπικού Πρεσβειών (Π.Π.) και Ξένων Αποστολών (Ξ.Α.).   

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.27815/2020 (Β’ 1647) Κ.Υ.Α. 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης 

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας» και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη θέσπισης 

συμπληρωματικών μέτρων προστασίας για την ασφαλή επάνοδο στην κοινωνική 

κανονικότητα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

 

1. Κατά τις μετακινήσεις με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της υπ’ αριθμ. 129/2534 (Β’ 

108) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, ήτοι με τα αυτοκίνητα των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και 

των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα (NΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού), εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ/οικ.27815/2020 (Β’ 1647) Κ.Υ.Α.  

Ειδικότερα, για τα υπηρεσιακά επιβατηγά οχήματα μέχρι επτά (7) θέσεων, 

επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών πλέον του οδηγού, ενώ για αυτοκίνητα 

οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του 

οδηγού. Για τις εν λόγω μετακινήσεις καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής 

μάσκας προστασίας από όλους τους επιβαίνοντες. Τονίζεται ότι για κάθε παράβαση 

των ανωτέρω επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και 

στους λοιπούς επιβάτες. 
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2. Τα μέτρα προστασίας του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.27815/2020 Κ.Υ.Α. 

εφαρμόζονται και για τα αυτοκίνητα του Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.), του 

Προξενικού Σώματος (Π.Σ.), του Προσωπικού Πρεσβειών (Π.Π.) και Ξένων 

Αποστολών (Ξ.Α.). Εν προκειμένω, συστήνεται ισχυρά η χρήση μη ιατρικής μάσκας 

προστασίας από τους επιβαίνοντες. 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

                        Ακριβές αντίγραφο 

 

                      Γ. Πατσιαβός 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 

∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης  

(trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)  

(µε παράκληση για την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών της)  

  

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής  

 ∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας  

(contact@yna.gov.gr)  

(µε παράκληση για την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών της)  

 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Δ/νση Εθιμοτυπιας  

Ζαλοκώστα 3, ΤΚ 106 71, Αθήνα 

e-mail: protocole@mfa.gr  

 

4 .ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού 

Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 

e-mail: t.sirigou@@ydmed.gov.gr  , v.lykousas@ydmed.gov.gr 

     
5. Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας  

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 
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