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Βαθμ. προτ.
Εξ. επείγον

Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

: Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 (Β’ 1558/17-04-2021)
: α. Η κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 (Β’ 1558/17-04-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας…»
β. Η κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (Β’ 4899/06-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας…»
γ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/93594/10-11-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4)
του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως είχε τροποποιηθεί με την με αριθμό
Δ30/Α3/33570/09-02-2021 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΘΣΡ465ΧΘΞ-98Ω) του ιδίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1558/17-04-2021 η με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.
24489 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου
2021 και ώρα 6:00».
Στη γραμμή 28 του πίνακα της υποπαρ. 1Β της παρ. 1 του άρθρου 1 της νέας αποφάσεως
παρατίθενται τα μέτρα, τηρουμένων των οποίων, από δημοσιεύσεώς της και για το χρονικό
διάστημα ισχύος της, επιτρέπεται η διενέργεια:
 των μαθημάτων θεωρητικής (εξ’ αποστάσεως) και πρακτικής εκπαίδευσης και των
δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β και ΒΕ
 των μαθημάτων θεωρητικής (εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) και πρακτικής εκπαίδευσης,
των θεωρητικών εξετάσεων και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των
κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE
 των μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
(Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών (εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) και των
θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων Π.Ε.Ι.
 της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια Ε.Δ.Χ..
Τα μέτρα της νέας αποφάσεως εφαρμόζονται, μέχρι νεωτέρων οδηγιών, τηρώντας
παράλληλα τα ακόλουθα:
1. Οι εμπλεκόμενοι φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον COVID-19, ως εξάγεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr, είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς το σε κατάλληλο μέσο (όπως
κινητό τηλέφωνο), είτε σε έντυπη μορφή.
2. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται:
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Από τον εκπαιδευόμενο, έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν:
 το διενεργούμενο δια ζώσης μάθημα θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης ή
περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.
 τις θεωρητικές εξετάσεις των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE ή
τις θεωρητικές εξετάσεις Π.Ε.Ι.
 τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.



Από τον εκπαιδευτή και τον εξεταστή/επιτηρητή, δύο (2) φορές τουλάχιστον
την εβδομάδα και σε κάθε περίπτωση τηρώντας χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο
των τεσσάρων (4) ημερών μεταξύ διαδοχικών ελέγχων (ενδεικτικά, κάθε Κυριακή
και Τετάρτη).

3. Το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου επιδεικνύεται:
 Από τον εκπαιδευόμενο, στον εκπαιδευτή πριν από κάθε διενεργούμενο δια
ζώσης μάθημα θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης ή περιοδικής κατάρτισης
Π.Ε.Ι., στον επιτηρητή πριν από κάθε θεωρητική εξέταση των κατηγοριών C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D και DE ή θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι. και στον εξεταστή πριν από
κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.
 Από τον εκπαιδευτή, στον ιδιοκτήτη ή νόμιμο εκπρόσωπο της Σχολής/Κέντρου
την επόμενη της διενέργειας του ελέγχου ημέρα προσέλευσης στη Σχολή/Κέντρο
και στον εξεταστή πριν από κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή
πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.
 Από τον επιτηρητή/εξεταστή, στην αρμόδια για τον προγραμματισμό
Υπηρεσία, όταν, κατά την κρίση της, του ζητηθεί.
 Από κάθε εμπλεκόμενο, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε ενδεχόμενη
περίπτωση ελέγχου.
Παρακαλείται το σύνολο των εμπλεκομένων για την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας
προς την τήρηση των γενικότερων και ειδικότερων μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της
προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της αντιμετώπισης των συνεπειών της συνεχιζόμενης
πανδημίας COVID-19.

Ο Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννης Κεφαλογιάννης

Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
 Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(με την παράκληση για την άμεση ενημέρωση των Σχολών/Κέντρων, των εκπαιδευτών, των
επιτηρητών θεωρητικών εξετάσεων και των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους)
Αποδέκτες για κοινοποίηση
 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
▪ Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
▪ Γραφείο Τύπου
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 Εθνική Αρχή Διαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr)
 Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης
(trafficpolice.div@hellenicpolice.gr, trafficpolice.div@astynomia.gr)
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (contact@yna.gov.gr)
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
 Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
 ▪ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
(omospondia2012@gmail.com)
▪ Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
(o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)
▪ Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
(info@driving.org.gr)
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