
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
              

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  16/11/2020 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  ΚΤΕΟ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ   
ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID -19. 

 

   1. Με την α.π. 93964/10-11-2020 εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ 
ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ), από τις 7 εως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, διενεργείται μόνο ο τεχνικός 
έλεγχος βαρέων φορτηγών και λεωφορείων με ΜΑΜΦΟ >3,5 t σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της 
χώρας, που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων και υπό 
την προϋπόθεση μεγίστου αριθμού εννέα (9) ατόμων σε αναμονή και προσέλευσης κατόπιν ραντεβού 
(μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων) και επίδειξης του σχετικού καταλόγου στα ελεγκτικά όργανα.   
 Για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων με με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t (επιβατικά, ελαφρά φορτηγά κ.λπ.) 
παρατείνονται κατά 45 ημερολογιακές ημέρες, οι κατά περίπτωση προσθεσμίες ελέγχου.  
Περισσότερες πληροφορίες στην προαναφερόμενη εγκύκλιο με ΑΔΑ ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ.  
 
2. Με την Δ30/Α3/90777/6-11-2020 εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ 
9Ε50465ΧΘΞ-Π2Ψ) 
Παρατείνεται  για τρεις μήνες: 
-  Η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με 
ημερομηνία λήξης (και μετά την προγούμενη παράταση) που βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος 
από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Νοεμβρίου 2020, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της 
ελληνικής επικράτειας.  
- Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με ημερομηνία λήξης εντός του ως 
άνω χρονικού διαστήματος.  
- Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε. ) υποψηφίων οδηγών,  με ημερομηνία λήξης εντός του ως 
άνω χρονικού διαστήματος και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την 
παράτασή τους από προηγούμενες  σχετικές εγκυκλίους, βρίσκεται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. 
Παρέχεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις, η δυνατότητα υποβολής αίτησης για ανανέωση άδειας οδήγησης 
ή/και Π.Ε.Ι. σε ημερομηνία προγενέστερη της λήξης της τρίμηνης παράτασης της παρούσας:  
α. Περίπτωση επείγουσας ανάγκης μετάβασης στο εξωτερικό, η οποία θα δηλώνεται από τον 
ενδιαφερόμενο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. 
 β. Περίπτωση συμμετοχής σε προκήρυξη/διαγωνισμό, η οποία θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην 
αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Ευνόητο είναι ότι η υποβολή αίτησης για ανανέωση Π.Ε.Ι. στις ανωτέρω 
περιπτώσεις είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος 
κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 74/2008 και της υ.α. 30063/4796/2013 (Β’ 2643). Ως έναρξη 
ισχύος του νέου Π.Ε.Ι., εξακολουθεί να τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης 
του προγράμματος.   
- Ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση της παρούσας, των οποίων η κατά τις διατάξεις 
του π.δ. 51/2012 καταληκτική ημερομηνία υποβολής (6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης) βρίσκεται 
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και εντός τριών (3) μηνών μετά το πέρας της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας.    
Περισσότερες πληροφορίες στην προαναφερόμενη εγκύκλιο με ΑΔΑ 9Ε50465ΧΘΞ-Π2Ψ.  
 
3. Με την Δ30/Α3/93594/10-11-2020 (ΑΔΑ ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4) 
- Αναστέλλεται, για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β & ΒΕ, η διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης και η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς. 
- Επιτρέπεται η διενέργεια:  μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων για την 
απόκτηση άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE,  μαθημάτων περιοδικής 
κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών,  
θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων των ως άνω κατηγοριών 
και θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι.  
Περισσότερες πληροφορίες στην προαναφερόμενη εγκύκλιο με ΑΔΑ ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4. 
 
4. Με την 91491/9-11-2020 εγκύκλιο του Υφ. Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ 6ΙΕΥ465ΧΘΞ-ΝΣ3) 
 Παρατείνεται αυτοδίκαια για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αναγραφόμενη στο οικείο έντυπο 
ημερομηνία λήξης, η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 



αυτοκινήτων των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 
03.11.2020 έως και τις 30.11.2020.    
 
5. Με την 94195/1111-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ ΨΓΝΩ465ΧΘΞ-ΛΤΠ), παρατείνεται για δύο (2) μήνες η ισχύς 
των αδειών οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, των οποίων θα  έληγε το χρονικό 
διάστημα από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020. 
   Προθεσμίες που έχουν τεθεί από τις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών σε εφαρμογή του άρθρου 13 
κανονισμού 1071/2009 (διαδικασία αναστολής και ανάκλησης άδειας οδικού μεταφορέα), οι οποίες θα 
έληγαν στο χρονικό διάστημα από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020, παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020. 
 
6. Με την 89363/5-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ Ψ6Π7465ΧΘΞ-Θ1Δ) παρατείνεται από 1/11/2020 έως και 
31/12/2020 η δυνατότητα που έχει παρασχεθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά 
Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου 
Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας 
και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 1 της ΥΑ Φ.10035/2523/131/16 (Β΄2896/12-9-2016). Η ισχύς της προσωρινής ακινησίας που 
έχει ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με το β σχετικό, παρατείνεται ομοίως από 1/11/2020 έως και 31/12/2020. 
Διευκρινίζεται ότι η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε προγενέστερο 
χρόνο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις 
κυκλοφορίας του οχήματος. 
 
7. Με την 94792/11-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ 9ΟΞΨ465ΧΘΞ-ΑΦΙ) γνωστοποιείται ότι η Ελλάδα 
προσχώρησε στην Πολυμερή Συμφωνία M330, σύμφωνα με την οποία τα πιστοποιητικά οδηγών ADR και 
Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), η ισχύς των οποίων λήγει 
μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Φεβρουαρίου 2021, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021. 
Τα πιστοποιητικά οδηγών που παρατείνονται με την παραπάνω Συμφωνία δύναται να ανανεωθούν για 
πέντε έτη από την αρχική τους ημερομηνία λήξης, εφόσον ο οδηγός προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία 
συμμετοχής στην επανεκπαίδευση και έχει υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση πριν από την 1η Μαρτίου 2021. 
Περισσότερες πληροφορίες στην προαναφερόμενη εγκύκλιο με ΑΔΑ 9ΟΞΨ465ΧΘΞ-ΑΦΙ. 
 
Επισημαίνεται ότι:  
Με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/Β/2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»: 
 
Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και 
υποχρεωτικά κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) .  
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, να τηρούν τις γενικότερες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, 
περί της εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες  
 
   Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, καθώς και για κάθε άλλη υπόθεση του Τομέα 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, παρακαλείται το κοινό να επικοινωνεί με τα βασικά τηλέφωνα του 
παρακάτω πίνακα, ή να στέλνει μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας. 

Υπηρεσία Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ 

Λέσβος 2251 3 53500 – 2251 3 53517 metafores@pvaigaiou.gov.gr  

2251 3 54100 

Χίος 2271 3 52400  d.metaforon@2530.syzefxis.gov.gr  2271 3 52903 

Σάμος - Ικαρία 2273 3 50441 metaforwn@samos.pvaigaiou.gov.gr  

2273 3 52210 

Λήμνος 2254 3 51500 i.elias@pvaigaiou.gov.gr  

- 

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαδρομή: https:// www.pvaigaiou.gov.gr  Επικοινωνία/ 
Τηλεφωνικοί κατάλογοι, υπάρχουν πλήρεις τηλεφωνικοί κατάλογοι.  
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