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 Σε συνέχεια της (α) σχετικής εγκυκλίου, διευκρινίζεται επί του σημείου 2 αυτής, ότι είναι 
αποδεκτό και το πιστοποιητικό νόσησης/ανάρρωσης που εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού 
ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο 
και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Ο πρώτος θετικός 
έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια 
αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό 
αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Το ως άνω πιστοποιητικό επιδεικνύεται είτε 
εκτυπωμένο από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτωμένο 
σε κατάλληλο μέσο (όπως κινητό τηλέφωνο) με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου 
και είναι δυνατή η χρησιμοποίησή του από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του έως και την 
ημερομηνία λήξης της ισχύος του, που αναγράφονται σε αυτό.  
 

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 
 
 
 
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,    27 Ιουλίου 2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. προτ. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  Δ30/Α3/203459 Εξ. επείγον 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)  
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ  

--------------------------------------  
Ταχ. Δ/νση      : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Προς: Ως πίνακας αποδεκτών 
Τ.Κ.            : 15669, Παπάγου   
Πληροφορίες : Α. Κλέντος   
Τηλέφωνο : 213 130 8492, 210 650 8492   
E-mail : a.klendos@yme.gov.gr    
 
Θέμα : Διευκρίνιση επί του σημείου 2 της από 26-07-2021 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 6ΦΘΒ465ΧΘΞ-ΧΑ1) 

του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
Σχετ. : α)  Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/201778/26-07-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΦΘΒ465ΧΘΞ-

ΧΑ1) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.46819 (Β’ 3276/24-07-2021)» 
β) Η κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.46819 (Β’ 3276/24-07-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας…» 
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Πίνακας αποδεκτών 
 
Αποδέκτες για ενέργεια 
 
 Περιφέρειες της χώρας 

Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
 
Αποδέκτες για κοινοποίηση 
 
 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) 
  
 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 (seeyme@yme.gov.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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