
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

     

 
 Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του COVID-19 και με γνώμονα τη διασφάλιση της: 

 

▫ αποφυγής συνωστισμού στις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών και τους χώρους 

εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών ανά την επικράτεια για την 

προστασία των υπαλλήλων και των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες και γενικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας 
▫ εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών δεδομένων και των δυσχερειών και 

περιορισμών που έχει επισύρει η λήψη μέτρων για τον COVID-19  

▫ ομαλής υλοποίησης της διενέργειας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, των 
θεωρητικών εξετάσεων και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς 

 

 εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
 

1. Οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς και οι πρακτικές εξετάσεις για την 

απόκτηση Π.Ε.Ι. διενεργούνται υπό την παρουσία ενός (1) εξεταστή [παρατείνεται η 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 Απριλίου 2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. προτ. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & Α3/οικ. 25449/2819 Εξ. επείγον 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ  

--------------------------------------  
Ταχ. Δ/νση      : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Πίνακας αποδεκτών 
Τ.Κ.            : 10191, Παπάγου   
Πληροφορίες :    
Τηλέφωνο :    
Fax :    
E-mail :    
 
Θέμα : Προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής 

εκπαίδευσης, θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς 
στο πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του COVID-19  

Σχετ. : α. Ο ν. 4682/2020 (Α΄ 76/03-04-2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 
42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» 
β. Η με αριθμό πρωτ. Α3/18539/2218/16-03-2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: Ω2ΒΤ465ΧΘΞ-
3ΝΗ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  
γ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/οικ.18813/2233/16-03-2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: 
64ΙΔ465ΧΘΞ-Ω42) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
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σχετική προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4625/2019 (Α’ 

139)]. 

 
2. Αναβάλλεται η διενέργεια των μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 

υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. 

για το χρονικό διάστημα από τη 16η Μαρτίου 2020 έως και τη 10η Μαΐου 2020. 
Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ξεκινά η διενέργεια: 

▫ των μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών 

▫ των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των 
προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. τα οποία διενεργούνται, με ευθύνη 

του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής/Κέντρου, υποχρεωτικά υπό την προϋπόθεση 

ότι η απόσταση μεταξύ των εκπαιδευομένων δεν θα είναι μικρότερη των 2 μέτρων.  

 

3. Αναβάλλεται η διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των 

κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. 
των ίδιων κατηγοριών για το χρονικό διάστημα από τη 16η Μαρτίου 2020 έως και την 

31η Μαΐου 2020. 

 
4. Από την 11η Μαΐου 2020 επιτρέπεται  ο προγραμματισμός θεωρητικών και δοκιμασιών 

προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ, D1, D1E, D & DE 

και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των κατηγοριών D1, D1E, D & 
DE με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 

5. Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης 

πληρώνεται με το 50% της χωρητικότητάς της και με κατανομή των εξεταζόμενων σε 

εύλογη απόσταση μεταξύ τους. 

 
6. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς οδηγών και των πρακτικών εξετάσεων για 

την απόκτηση Π.Ε.Ι. διενεργούνται  

α. Χρησιμοποιώντας το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών 
εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο 

αφετηρίας.   

β. Ειδικά για τις κατηγορίες Β & ΒΕ με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, προγραμματίζονται ανά Επιτροπή εξέτασης έως το 

50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού υποψηφίων και χρησιμοποιούνται το 

δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας.  

γ. Με ευθύνη του παριστάμενου εκπαιδευτή η μεταφορά των υποψηφίων από και 

προς το χώρο της δοκιμασίας/εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών 
περιοριστικών μέτρων περί μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του 

COVID-19 και των επικείμενων οδηγιών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των μέτρων 

αυτών. 
 

7. Η διενέργεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων, 

των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την 
απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών γενικών ή/και ειδικών 

μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19 και σε κάθε περίπτωση υπό την 

προϋπόθεση:  
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α. Χρήσης μάσκας, γαντιών και αντισηπτικού διαλύματος ή μαντηλακίων.  

β. Μη λειτουργία του κλιματισμού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός 

του αυτοκινήτου και με ανοιχτά παράθυρα. 
γ. Παραμονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (π.χ. διενέργεια ελέγχου 

δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου). 

δ. Ειδικά για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς προσόντων των κατηγοριών 
ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις με τον 

προσωπικό του εξοπλισμό (προβλεπόμενα εγκεκριμένο κράνος, προστατευτικό 

ρουχισμό, γάντια και υποδήματα). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει προστατευτικό 
ρουχισμό επιτρέπεται η χρήση επικαλαμίδων, επιγονατίδων και επιαγκωνίδων. 

 

8. Παρακαλούνται οι Περιφερειάρχες να επιληφθούν για τη διασφάλιση εφαρμογής 

των ανωτέρω στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. 
 

 
Ο Υφυπουργός 

Υποδομών & Μεταφορών 
 

Ιωάννης Κεφαλογιάννης 
 

 
 
Πίνακας αποδεκτών: 
(με ηλ. ταχ.) 
 
Αποδέκτες για ενέργεια: 
 
➢ Περιφέρειες της χώρας 

▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 
▪ Πρ/μένους Γενικών Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών 
▪ Δ/νσεις & Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 
➢ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Γενική Δ/νση Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών 
Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών 
Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr) 
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας) 

 
Αποδέκτες για κοινοποίηση: 
 
➢ Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr) 
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της) 

 
➢ Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
 Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
 Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας (contact@yna.gov.gr) 

(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της) 
  
➢ Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr) 
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr)  

mailto:dolkep@mindigital.gr
mailto:trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
mailto:contact@yna.gov.gr
mailto:gram-ypourgou@yme.gov.gr
mailto:yfyp@yme.gov.gr
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▪ Γενική Γραμματεία Μεταφορών  
▫ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα (gg@yme.gov.gr) 
▫ Πρ/μενο Γενικής Δ/νσης Στρατ/κού Σχεδ/μού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας 

(gdsmoa@yme.gov.gr) 
  ▪ Γραφείο Τύπου (popipap@gmail.com, e.tenediou@yme.gov.gr)  

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

 
➢ 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 & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) 

(info@driving.org.gr)  
 
Εσωτερική Διανομή:   
Δ.O.K.A. 
▫ Τμήμα Β’  
▫ Χρονολογικό αρχείο 

mailto:gg@yme.gov.gr
mailto:gdsmoa@yme.gov.gr
mailto:popipap@gmail.com
mailto:e.tenediou@yme.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
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