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Βαθμ. προτ.
Εξ. επείγον

Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

: Διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και περιοδικής
κατάρτισης Π.Ε.Ι.
: α. Η κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 (Β’ 1682/24-04-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας…»
β. Η κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 (Β’ 1558/17-04-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας…»
γ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/104935/21-04-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΙΖ4465ΧΘΞΩΩΦ) του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας
δ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/104359/20-04-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΩΩΓ465ΧΘΞΗΦ5) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Από δημοσιεύσεως της β’ σχετικής αποφάσεως, σε εφαρμογή των διατάξεών της και της
μεταγενέστερης όμοιας α’ σχετικής, και ειδικότερα της γραμμής 28 του πίνακα της υποπαρ. 1Β
της παρ. 1 του άρθρου 1 των ίδιων αποφάσεων, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη δ’
σχετική εγκύκλιο, επιτρέπεται η διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων:
 θεωρητικής εκπαίδευσης των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β και ΒΕ
 θεωρητικής εκπαίδευσης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE (δύναται να
διενεργούνται και δια ζώσης)
 περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς
εμπορευμάτων/επιβατών (δύναται να διενεργούνται και δια ζώσης).
Στο πλαίσιο διασφάλισης της ενιαίας και ομοιόμορφης υλοποίησης ανά την επικράτεια των
υπόψη διαδικασιών, της τήρησης των οικείων διατάξεων, καθώς και για λόγους εποπτείας των
διαδικασιών, μέχρι ενδεχόμενων νεότερων ειδικότερων οδηγιών, από την Πέμπτη, 29-04-2021,
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:


Εξακολουθούν, ομοίως με τις διαδικασίες διενέργειας των δια ζώσης μαθημάτων, να
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις υπουργικές αποφάσεις 60864/6794/2003 (Β’ 1569)
και 30063/4796/2013 (Β’ 2643).
Συνεπώς, εξακολουθούν να ισχύουν, πέραν των άλλων, οι εξής απαιτήσεις:
▫ υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών στην
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
▫ τήρηση των προβλεπόμενων προγραμμάτων, βιβλίων και παρουσιολογίων
▫ τήρηση της προβλεπόμενης διάρκειας των μαθημάτων και των διαλειμμάτων.
Προς υποβοήθηση για την τήρηση των παραπάνω, η Σχολή/Κέντρο δύναται να
χρησιμοποιεί διαθέσιμες δυνατότητες της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής/πλατφόρμας.
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Η Σχολή/Κέντρο που διεξάγει το μάθημα, κοινοποιεί την πρόσκληση προς τους
εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στο μάθημα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και
Επικοινωνιών, στον οποίο αποστέλλει και ατομική πρόσκληση συμμετοχής.



Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση συνδέονται με πλήρες το ονοματεπώνυμό τους.



Σε εφαρμογή του προβλεπόμενου στη γραμμή 28 ωραρίου, τo σύνολο των
δραστηριοτήτων της γραμμής, συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως μαθημάτων,
δύναται να διενεργούνται έως τις 20.30.

Παρακαλείται το σύνολο των εμπλεκομένων για την αρωγή τους με κάθε πρόσφορο
τρόπο προς τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης των υπόψη διαδικασιών.

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 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
 Εθνική Αρχή Διαφάνειας (grammateia@aead.gr)
 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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