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 Από δημοσιεύσεως της β’ σχετικής αποφάσεως και έκτοτε, η διενέργεια 
▫ μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, 

D1E, D και DE 
▫ μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών 
▫ θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των ως άνω 

κατηγοριών  
▫ θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. 

 υλοποιείται, σε εφαρμογή των οικείων διατάξεων της ίδιας απόφασης (γραμμή 29 του πίνακα 
της παρ. 1 του άρθρου 1) και των μεταγενέστερων όμοιων αποφάσεων (τελευταία εκδοθείσα η 
α’ σχετική), σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με τη δ’ σχετική εγκύκλιο.   
 
 Με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, την εύρυθμη και ομαλή 
υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και την κατά το δυνατόν μερική αποσυμφόρηση των 
Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 2 της δ’ σχετικής εγκυκλίου αντικαθίσταται ως εξής: 
«Επιπροσθέτως, η διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των 
πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται υπό την προϋπόθεση ορισμού 
έως δύο (2) υποψηφίων ανά εξεταστική επιτροπή.  
Εξυπακούεται ότι αυτό εφαρμόζεται στις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται βάσει του 
καθοριζόμενου με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση ωραρίου.». 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,  09 Φεβρουαρίου 2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. προτ. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  Δ30/Α3/33570 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.            : 10191, Παπάγου   
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας   
Τηλέφωνο : 213 130 8487, 210 650 8487   
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr    
 
Θέμα : Τροποποίηση της από 10-11-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4) αναφορικά με 

τον αριθμό υποψηφίων ανά εξεταστική επιτροπή  
Σχετ. : α. Η κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 8378 (Β’ 454/05-02-2021) «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 υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση 
υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» 
δ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/93594/10-11-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4) 
του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
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 Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η δ’ σχετική εγκύκλιος, εκτός βέβαια αν, αναλόγως της 
κατάστασης της Δημόσιας Υγείας και των επιδημιολογικών συνθηκών, καταστεί αναγκαία η 
λήψη διαφορετικών μέτρων. 
 
 
 

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 παράκληση για την ενημέρωση των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους) 

 
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 

▪ Πρ/μενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας 
▪ Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) 

  ▪ Γραφείο Τύπου  
 

 Εθνική Αρχή Διαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr) 
 

 Περιφέρειες της χώρας 
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 

▪ Πρ/μενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών 
 

 Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr) 
 

 ▪ 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 και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) 
(info@driving.org.gr) 

 
 

mailto:trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
mailto:trafficpolice.div@astynomia.gr
mailto:contact@yna.gov.gr
mailto:seeyme@yme.gov.gr
mailto:info@eaee.gr
mailto:omospondia2012@gmail.com
mailto:o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
mailto:info@driving.org.gr
ΑΔΑ: ΩΘΣΡ465ΧΘΞ-98Ω


		2021-02-09T11:45:52+0200


		2021-02-09T11:48:47+0200
	Athens




