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Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4214/13-09-2021 η με αριθμό 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732 κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 
55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «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, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη 
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4206).». 

Στη γραμμή 27 του πίνακα 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 και πρακτικής εκπαίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων 
και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς 

 των μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών και των θεωρητικών και πρακτικών 
εξετάσεων Π.Ε.Ι. 

Τα μέτρα της νέας αποφάσεως εφαρμόζονται, μέχρι νεωτέρων οδηγιών, τηρώντας 
παράλληλα τα ακόλουθα:

1. Οι εμπλεκόμενοι, πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 
του άρθρου 10 της απόφασης, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με:
 πιστοποιητικό εμβολιασμού, όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 

δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19.
 βεβαίωση πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού, όσοι έχουν 

ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό 
COVID-19.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικό εμβολιασμού και βεβαίωση πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης 
και εμβολιασμού εκδίδονται από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr και επιδεικνύονται 

ΑΔΑ: ΨΒΞΥ465ΧΘΞ-ΒΓ8
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ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

--------------------------------------
Ταχ. Δ/νση     : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Τ.Κ.           : 15669, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 213 130 8487, 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr 

Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732 (Β’ 4214/13-09-2021) 
Σχετ. : α. Η κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732 (Β’ 4214/13-09-2021) «Αντικατάσταση της υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας…»
β. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/201778/26-07-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΦΘΒ465ΧΘΞ-
ΧΑ1) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και η διευκρινιστική επί του 
σημείου 2 αυτής με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/203459/27-07-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 
Ψ3ΘΧ465ΧΘΞ-Ξ1Β) του ιδίου
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από τους εμπλεκόμενους είτε εκτυπωμένα από την πλατφόρμα είτε σε ψηφιακή μορφή 
μεταφορτωμένα σε κατάλληλο μέσο (όπως κινητό τηλέφωνο), με ταυτόχρονο έλεγχο 
της ταυτοπροσωπίας τους.

2. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της απόφασης, υποχρεούνται να είναι 
εφοδιασμένοι:

 με «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», η 
οποία εκδίδεται από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr μετά την καταχώρηση του 
αποτελέσματος από τον φορέα που διενήργησε τον διαγνωστικό έλεγχο.
Η ως άνω βεβαίωση επιδεικνύεται είτε εκτυπωμένη από την πλατφόρμα είτε σε 
ψηφιακή μορφή μεταφορτωμένη σε κατάλληλο μέσο (όπως κινητό τηλέφωνο).

ή
 
 με το πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται κατόπιν μοριακού ελέγχου (PCR) ή 

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 gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτωμένο σε κατάλληλο μέσο 
(όπως κινητό τηλέφωνο), με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

3. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται με τη 
μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες 
ιατρούς, ως ακολούθως: 

 Από τον εκπαιδευόμενο, μία (1) φορά τουλάχιστον την εβδομάδα και έχει ισχύ 
για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

 Από τον εξεταζόμενο, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν τη θεωρητική 
εξέταση ή τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή την πρακτική εξέταση 
Π.Ε.Ι.

 Από τον εκπαιδευτή, μία (1) φορά τουλάχιστον την εβδομάδα και έχει ισχύ για 
μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

 Από τον επιτηρητή/εξεταστή, μία (1) φορά τουλάχιστον την εβδομάδα και έχει 
ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Για την ενιαία και ορθή εφαρμογή της ανωτέρω απαίτησης περί διενέργειας του 
διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά τουλάχιστον την εβδομάδα και ισχύος του για μία 
(1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, τίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:
Διαγνωστικός έλεγχος που διενεργείται την 15η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη, ώρα 13:00, ισχύει έως και την 22η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη, ώρα 12:59.   

4. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή η βεβαίωση πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και 
εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό νόσησης  ή η βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού 
ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 επιδεικνύεται:

http://www.gov.gr/
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 Από τον εκπαιδευόμενο, στον εκπαιδευτή πριν από κάθε διενεργούμενο 
μάθημα θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης ή περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., 
στον επιτηρητή πριν από κάθε θεωρητική εξέταση 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 Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, όταν, κατά την κρίση της, του ζητηθεί.

 Από κάθε εμπλεκόμενο, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε ενδεχόμενη 
περίπτωση ελέγχου.

5. Από εκδόσεως της παρούσας καταργείται η β’ σχετική εγκύκλιος και η από 27-07-2021 
διευκρινιστική επί του σημείου 2 αυτής εγκύκλιος.

6. Λόγω αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης ενημέρωσης των εμπλεκομένων, έως 
και το πέρας της επόμενης από την έκδοση της παρούσας ημέρα, δύναται να 
εφαρμόζονται τα προγενέστερα της παρούσας μέτρα και οδηγίες.

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 Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
Κωνσταντίνος Καραμανλής

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

❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
grammateia@aead.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)

mailto:grammateia@aead.gr
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❖ 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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