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Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

: Προϋ̟οθέσεις και ̟εριορισµοί για τη διενέργεια θεωρητικής και ̟ρακτικής
εκ̟αίδευσης, θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς
στο ̟λαίσιο της λήψης µέτρων λόγω του COVID-19
: α. Ο ν. 4682/2020 (Α΄ 76/03-04-2020) «Κύρωση: α) της α̟ό 25.2.2020 Π.Ν.Π.
«Κατε̟είγοντα µέτρα α̟οφυγής και ̟εριορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
β) της α̟ό 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατε̟είγοντα µέτρα αντιµετώ̟ισης των αρνητικών
συνε̟ειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης ̟εριορισµού
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της α̟ό 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατε̟είγοντα µέτρα
αντιµετώ̟ισης της ανάγκης ̟εριορισµού της διασ̟οράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις»
β. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/18539/2218/16-03-2020 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: Ω2ΒΤ465ΧΘΞ3ΝΗ) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών και Μεταφορών
γ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ.18813/2233/16-03-2020 εγκύκλιος (Α.∆.Α.:
64Ι∆465ΧΘΞ-Ω42) του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών και Μεταφορών
δ. Η µε αριθµό ̟ρωτ.
Α3/οικ. 25449/2819/29-4-2020 εγκύκλιος (Α.∆.Α.:
6ΕΚ3465ΧΘΞ-623) του Υφυ̟ουργού Υ̟οδοµών και Μεταφορών
Στο ̟λαίσιο της λήψης µέτρων λόγω του COVID-19 και µε γνώµονα τη διασφάλισή

της :
▫ α̟οφυγής συνωστισµού στις Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών και τους χώρους
εκ̟αίδευσης και εξέτασης υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών ανά την ε̟ικράτεια για την
̟ροστασία των υ̟αλλήλων και των ̟ολιτών και ιδιαίτερα αυτών ̟ου ανήκουν σε
ευ̟αθείς οµάδες και γενικότερα την ̟ροστασία της δηµόσιας υγείας
▫ εξυ̟ηρέτησης των υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών δεδοµένων και των δυσχερειών
και ̟εριορισµών ̟ου έχει ε̟ισύρει η λήψη µέτρων για τον COVID-19
▫ οµαλής υλο̟οίησης της διενέργειας θεωρητικής και ̟ρακτικής εκ̟αίδευσης, των
θεωρητικών εξετάσεων και των δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
1. Οι δοκιµασίες ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς και οι ̟ρακτικές εξετάσεις για την α̟όκτηση
Π.Ε.Ι. διενεργούνται υ̟ό την ̟αρουσία ενός (1) εξεταστή [̟αρατείνεται η σχετική ̟ροθεσµία
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του δευτέρου εδαφίου της ̟αρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4625/2019 (Α’ 139)]. Για την υ̟όψη
̟εραιτέρω ̟αράταση δεν α̟αιτείται νέα α̟όφαση του οικείου Περιφερειάρχη.
2. Παρατείνεται έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς της νόµιµης άσκησης ε̟αγγέλµατος
εκ̟αιδευτή υ̟οψηφίων οδηγών ̟ου λήγει το χρονικό διάστηµα α̟ό 16η Μαρτίου 2020 µέχρι
και 30η Ιουλίου 2020.
3. Αναβάλλεται η διενέργεια των µαθηµάτων θεωρητικής και ̟ρακτικής εκ̟αίδευσης
υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και των ̟ρογραµµάτων ̟εριοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. για το
χρονικό διάστηµα α̟ό τη 16η Μαρτίου 2020 έως και τη 10η Μαΐου 2020. Εξαιρούνται τα
̟ρογράµµατα ̟εριοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. οδηγών, οι ο̟οίοι ̟ρόκειται να ταξιδέψουν µε
όχηµα για ε̟αγγελµατικούς λόγους στο εξωτερικό ή ε̟ιθυµούν να συµµετάσχουν σε
̟ροκηρύξεις/διαγωνισµούς ό̟ου α̟αιτείται η υ̟οβολή ισχύοντος Π.Ε.Ι. ό̟ου τα
̟ρογράµµατα αυτά δύνανται να διενεργούνται υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση του ̟αρακάτω εδαφίου.
Μετά την ̟ροαναφερθείσα καταληκτική ηµεροµηνία ξεκινά η διενέργεια:
- των µαθηµάτων ̟ρακτικής εκ̟αίδευσης υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών
- των µαθηµάτων θεωρητικής εκ̟αίδευσης υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και των
̟ρογραµµάτων ̟εριοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. τα ο̟οία διενεργούνται, υ̟οχρεωτικά
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η α̟όσταση µεταξύ των εκ̟αιδευοµένων και µεταξύ
εκ̟αιδευτή και εκ̟αιδευόµενου, µε ευθύνη του ∆ιευθυντή Σ̟ουδών της
Σχολής/Κέντρου, δεν θα είναι µικρότερη των 2 µέτρων.
4. Αναβάλλεται η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών και των
θεωρητικών εξετάσεων για την α̟όκτηση Π.Ε.Ι. καθώς και των δοκιµασιών ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς και των ̟ρακτικών εξετάσεων για την α̟όκτηση Π.Ε.Ι., α̟ό τη 16η Μαρτίου
2020 έως και τη 10η Μαΐου 2020.
5. Α̟ό την 11η Μαΐου 2020 ε̟ιτρέ̟εται µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υ̟ηρεσίας
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών ο ̟ρογραµµατισµός και η διενέργεια:
• θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς όλων των
κατηγοριών εκτός των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και
• των θεωρητικών και ̟ρακτικών εξετάσεων για την α̟όκτηση Π.Ε.Ι. των κατηγοριών
D1, D1E, D & DE
6. Α̟ό την 1η Ιουνίου 2020 ε̟ιτρέ̟εται µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υ̟ηρεσίας
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών ο ̟ρογραµµατισµός θεωρητικών εξετάσεων και η διενέργεια
δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των
θεωρητικών και ̟ρακτικών εξετάσεων για την α̟όκτηση Π.Ε.Ι. των ίδιων κατηγοριών.
7. Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης
̟ληρώνεται µε το 50% της χωρητικότητάς της και µε κατανοµή των εξεταζόµενων σε εύλογη
α̟όσταση µεταξύ τους.
8. Η δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών και των
̟ρακτικών εξετάσεων για την α̟όκτηση Π.Ε.Ι. διενεργούνται
α. Χρησιµο̟οιώντας το δυνατόν ̟ερισσότερα σηµεία αφετηρίας των ε̟ιτρο̟ών
εξέτασης ώστε να ελαχιστο̟οιηθεί ο αριθµός εκ̟αιδευτών/υ̟οψηφίων ανά σηµείο
αφετηρίας.
β. Ειδικά για τις κατηγορίες Β & ΒΕ µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υ̟ηρεσίας
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών, ̟ρογραµµατίζονται ανά Ε̟ιτρο̟ή εξέτασης έως το
50% του ̟ροβλε̟όµενου µέγιστου αριθµού υ̟οψηφίων και χρησιµο̟οιούνται το
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δυνατόν ̟ερισσότερα σηµεία αφετηρίας των ε̟ιτρο̟ών εξέτασης ώστε να
ελαχιστο̟οιηθεί ο αριθµός εκ̟αιδευτών/υ̟οψηφίων ανά σηµείο αφετηρίας.
γ. Με ευθύνη του ̟αριστάµενου εκ̟αιδευτή η µεταφορά των υ̟οψηφίων α̟ό και ̟ρος
το χώρο της δοκιµασίας/εξέτασης υλο̟οιείται τηρουµένων των ̟ροσωρινών
̟εριοριστικών µέτρων ̟ερί µεταφοράς ε̟ιβατών ̟ου έχουν ληφθεί λόγω του COVID19 και των ε̟ικείµενων οδηγιών στο ̟λαίσιο σταδιακής άρσης των µέτρων αυτών.
9. Η διενέργεια της θεωρητικής και ̟ρακτικής εκ̟αίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων, των
δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς και των ̟ρακτικών εξετάσεων για την α̟όκτηση
Π.Ε.Ι. υλο̟οιείται τηρουµένων των ̟ροσωρινών γενικών ή/και ειδικών µέτρων ̟ου έχουν
ληφθεί λόγω του COVID-19 και σε κάθε ̟ερί̟τωση υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις:
α. Χρήση µάσκας, γαντιών και αντιση̟τικού διαλύµατος ή µαντηλακίων.
β. Μη λειτουργία του κλιµατισµού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του
αυτοκινήτου και µε ανοιχτά ̟αράθυρα.
γ. Παραµονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (̟.χ. διενέργεια ελέγχου
δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου).
δ. Ειδικά για τη δοκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς ̟ροσόντων των κατηγοριών
ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υ̟οψήφιος οφείλει να ̟ροσέρχεται για εξετάσεις µε τον ̟ροσω̟ικό
του εξο̟λισµό (̟ροβλε̟όµενα εγκεκριµένο κράνος, ̟ροστατευτικό ρουχισµό, γάντια
και υ̟οδήµατα). Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν διαθέτει ̟ροστατευτικό ρουχισµό ε̟ιτρέ̟εται
η χρήση ε̟ικαλαµίδων, ε̟ιγονατίδων και ε̟ιαγκωνίδων.
10. Παρακαλούνται οι Περιφερειάρχες να ε̟ιληφθούν για τη διασφάλιση εφαρµογής των
ανωτέρω στις ̟εριοχές αρµοδιότητάς τους.
11. Α̟ό εκδόσεως της ̟αρούσας καταργείται η δ’ σχετική εγκύκλιος.

Ο Υφυ̟ουργός
Υ̟οδοµών & Μεταφορών
Ιωάννης Κεφαλογιάννης
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Πίνακας α̟οδεκτών:
(µε ηλ. ταχ.)
Α̟οδέκτες για ενέργεια:
Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Πρ/µένους Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
▪ ∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Υ̟ουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης
Γενική ∆/νση Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης & Α̟λούστευσης ∆ιαδικασιών
∆/νση Α̟λούστευσης ∆ιαδικασιών
Τµήµα Οργάνωσης & Λειτουργίας Υ̟ηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr)
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση:
Υ̟ουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των Υ̟ηρεσιών της)
Υ̟ουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας (contact@yna.gov.gr)
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των Υ̟ηρεσιών της)
Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυ̟ουργού (yfyp@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
▫ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατ/κού Σχεδ/µού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας
(gdsmoa@yme.gov.gr)
▪ Γραφείο Τύ̟ου (popipap@gmail.com, e.tenediou@yme.gov.gr)
Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr)
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr)
▪ Πανελλήνια Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
(omospondia2012@gmail.com)
▪ Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Υ̟οψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
(o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)
▪ Πανελλήνιος Σύλλογος Εκ̟αιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
(info@driving.org.gr)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.O.K.A.
▫ Τµήµα Β’
▫ Χρονολογικό αρχείο
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