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Τα μέτρα ενίσχυσης πυρόπληκτων ιδιοκτητών ΙΧ
και επαγγελματιών οδηγών. Δηλώσεις Γ.Γ.
Μεταφορών
2021/08/16 13:36 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Στα μέτρα ενίσχυσης των πυρόπληκτων ιδιοκτητών ΙΧ και επαγγελματιών οδηγών
αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, κ. Γιάννης Ξιφαράς σε συνέντευξη
του στην εκπομπή «Από τις έξι» της ΕΡΤ 1 και τον δημοσιογράφο Γιάννη Πιτταρά.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών τόνισε ότι «με την άμεση πρωτοβουλία του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, έχουμε προχωρήσει σε μία
σειρά από ενέργειες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους κατόχους των
αυτοκινήτων και τους οδηγούς οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές».
Ο κ. Γ. Ξιφαράς υπογράμμισε ότι η Γενική Γραμματεία Μεταφορών έχει προχωρήσει
σε θεσμοθέτηση των απαραίτητων ρυθμίσεων, ώστε οι οδηγοί να μπορούν
γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, να προβούν σε όλες
τις απαραίτητες διαδικασίες είτε για την αποζημίωση του κατεστραμμένου
οχήματος τους είτε για την διαγραφή των οχημάτων τους είτε για ότι άλλο
χρειάζονται.
Ειδικότερα, επισήμανε ότι για τη διαγραφή ενός οχήματος δεν χρειάζεται πλέον η
ταυτοποίηση του οχήματος και για την χορήγηση αντιγράφου των κατεστραμμένων ή
απολεσθέντων αδειών οδήγησης δεν απαιτείται πλέον κανένα παράβολο για την
επανεκτύπωση της άδειας.

«Για όλη τη διαδικασία επανεκτυπώσεων και όλων των σχετικών αιτήσεων
απαλλάσσονται οι οδηγοί από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση. Δεν χρειάζονται
παράβολα και μειώνεται όλη η γραφειοκρατία» τόνισε ο κ. Ξιφαράς.
Σχετικά με τα επαγγελματικά οχήματα και με τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου που
πρόκειται να λήξουν τις προσεχείς ημέρες ο κ. Ξιφαράς τόνισε ότι θα δοθεί εξάμηνη
παράταση.
«Με τα επαγγελματικά αυτοκίνητα ισχύει ό,τι ισχύει και με τα ιδιωτικά και επιπλέον
ισχύουν και παρατάσεις για τις άδειες οδήγησης, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής
ικανότητας, και επίσης ισχύουν και οι παρατάσεις για τα οχήματα τα οποία πρέπει να
ανανεώσουν τα δελτία τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ.
Αυτές οι παρατάσεις έχουν διάρκεια ενός εξαμήνου, θεωρούμε ότι στην προκειμένη
περίπτωση με το εξάμηνο καλύπτουμε τις όποιες ανάγκες. Παρόλα αυτά αυτό είναι
κάτι που αν πιθανότατα χρειαστεί σε μελλοντικό χρόνο θα αναθεωρηθεί», δήλωσε
χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, κ. Γιάννης Ξιφαράς, υπενθύμισε ότι
στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λειτουργεί ένα τηλεφωνικό κέντρο στο
οποίο οι πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, μπορούν να καλέσουν και να
κάνουν αίτημα είτε για αυτοψία στην περιουσία τους είτε για να ρωτήσουν
οποιεσδήποτε λεπτομέρειες για τις διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών.
Το τηλέφωνο είναι το 210.6509300 και λειτουργεί καθημερινά από τις από τις 08.00
ως 20.00, Σάββατο και Κυριακή από τις 10.00 ως τις 18.00.

