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Θέμα:  Σασογπάθορ - Πποζωπινή εξαίπεζη από διαηάξειρ ηος κανονιζμού (ΕΚ) 561/2006 

για ηο διάζηημα από 18 Αππιλίος 2020 έωρ και 31 Μαΐος 2020 λόγω πανδημίαρ 

COVID-19 

σεη.: Η αξηζκ. Φ450/νηθ.19828/611/19-3-2020 εγθχθιηνο (ΑΓΑ: 61ΦΟ465ΦΘΞ-Η84)  

 

1. Λφγσ ηεο παξαηεηλφκελεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ 

(COVID-19) θαη ζε ζπλέρεηα ησλ πξνζσξηλψλ εμαηξέζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ κε ηελ ζρεηηθή 

εγθχθιην θαη ηζρχνπλ έσο ηηο 17 Απξηιίνπ 2020, ρνξεγνχκε πξνζσξηλή, πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηηο ψξεο νδήγεζεο θαη αλάπαπζεο νδεγψλ γηα ην 

δηάζηεκα από ηιρ 18 Αππιλίος 2020 έωρ και ηιρ 31 Μαΐος 2020.  

 

2. Η εμαίξεζε ρνξεγείηαη κε βάζε ην άξζξν 14 (1) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 561/2006 θαη ηζρχεη γηα 

φινπο ηνπο νδεγνχο αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ κεηαθνξέο ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα, γηα φιεο ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο κεηαθνξέο κε θνξηεγά δεκνζίαο θαη ηδησηηθήο 

ρξήζεο ηαμηλνκεκέλα ζε νπνηαδήπνηε ρψξα. Οη ίδηεο εμαηξέζεηο ηζρχνπλ γηα απηέο ηηο κεηαθνξέο 

φηαλ δηέπνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σπκθσλία AETR (1970). 

 

3. Η εμαίξεζε αθνξά ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 561/2006: 

 

(α) Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 6(1), ν εκεξήζηνο ρξφλνο νδήγεζεο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηηο 11 ψξεο (αληί ησλ 9 σξψλ) 

 

(β) Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 6(2), ν εβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο δελ ππεξβαίλεη ηηο 

58 ψξεο (αληί ησλ 56 σξψλ) 

    

(γ) Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 6(3), ν ζπλνιηθφο ρξφλνο νδήγεζεο πνπ ζσξεχεηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα δχν δηαδνρηθψλ εβδνκάδσλ δελ ππεξβαίλεη ηηο 96 ψξεο (αληί ησλ 90 σξψλ) 
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(δ) Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ 561/2006, κεηά απφ πεξίνδν νδήγεζεο 

πεληέκηζη σξψλ (αληί ηεζζεξηζήκηζη σξψλ) ν νδεγφο θάλεη δηάιεηκκα 45 ηνπιάρηζηνλ ιεπηψλ 

ρσξίο δηαθνπή, εθηφο εάλ ιάβεη πεξίνδν αλάπαπζεο. 

 

(ε) Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 8(1) ηνπ θαλνληζκνχ 561/2006, κεηψλεηαη ε θαλνληθή 

εκεξήζηα αλάπαπζε απφ 11 ζε 9 ψξεο. 

 

(ζη) Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 8(6) ηνπ θαλνληζκνχ 561/2006, κεηψλεηαη ε θαλνληθή 

εβδνκαδηαία αλάπαπζε απφ 45 ζε 24 ψξεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κείσζε πξέπεη λα 

αληηζηαζκίδεηαη κε ηζνδχλακε αλάπαπζε πνπ ιακβάλεηαη ζπλνιηθά πξηλ απφ ην ηέινο ηεο 

ηξίηεο εβδνκάδαο πνπ έπεηαη ηεο ελ ιφγσ εβδνκάδαο.  

  

(δ) Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 8(8) ηνπ θαλνληζκνχ 561/2006, ν νδεγφο κπνξεί λα 

ιακβάλεη ηελ θαλνληθή εβδνκαδηαία αλάπαπζε κέζα ζην φρεκα, εθ’ φζνλ απηφ δηαζέηεη 

θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο χπλνπ γηα θάζε νδεγφ θαη είλαη ζηαζκεπκέλν.   

 

4. Οη νδεγνί θαη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ εμαηξέζεσλ θαηά ηξφπν ψζηε λα 

κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε νδηθή αζθάιεηα. Οη νδεγνί δελ ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ππφ ζπλζήθεο 

θφπσζεο θαη νη επηρεηξήζεηο παξακέλνπλ ππεχζπλεο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπο θαη ησλ ηξίησλ.  

 

4. Τα φξγαλα ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 2 θπα Γ438/νηθ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παξαθαινχληαη, 

θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 18/4/2020 

έσο θαη 31/5/2020 λα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηηο αλσηέξσ εμαηξέζεηο.  

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

 

Ιωάννηρ Κεθαλογιάννηρ 
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Πίνακαρ Διανομήρ  

Διακίνηζη με Ηλεκηπονική αλληλογπαθία 

 

Ι. Αποδέκηερ για ενέπγεια 

 

Όλερ οι Πεπιθέπειερ ηηρ Υώπαρ 

Γεληθνχο Γηεπζπληέο Μεηαθνξψλ 

Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνχλ νη Γηεπζχλζεηο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Τκήκαηα, Γξαθεία 

θαη  Μηθηά Κιηκάθηα Διέγρνπ (ΜΚΔ) αξκνδηφηεηάο ηνπο 

Τποςπγείο Επγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

- Γεληθή Γηεχζπλζε Δξγαζίαο, Γηεχζπλζε Όξσλ Δξγαζίαο, Τκήκα Φξνληθψλ Οξίσλ Δξγαζίαο, Σηαδίνπ 

29 Αζήλα  

- Σψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Γξαγαηζαλίνπ 8 Αζήλα 10110  

Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνχλ θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ αξκνδηφηεηάο ηνπο 

 

Ανεξάπηηηη Απσή Δημοζίων Εζόδων (ΑΑΔΕ) 

- Γηεχζπλζε Τεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ, Καξαγηψξγε Σεξβίαο 10 Αζήλα 

- Γηεχζπλζε Σηξαηεγηθήο Τεισλεηαθψλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ  

Υςειάληνπ 15 10675 Αζήλα 

- Σψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΣΓΟΔ), Πεηξαηψο 207 θαη Αιθίθξνλνο 92 Αζήλα 11853 

Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνχλ θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ αξκνδηφηεηάο ηνπο 

Τποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη  

Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Γηεχζπλζε Τξνραίαο, 2
ν
 Τκήκα Ννκνζεζίαο Τξνραίαο θαη 

Δλεκέξσζεο Κνηλνχ, Π. Καλειινπνχινπ 4 Αζήλα 10177 

 

Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 

Αξρεγείν Ληκεληθνχ Σψκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο 

Κιάδνο Αζηπλνκίαο θαη Τάμεο, Γηεχζπλζε Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο & Καλνληζκψλ Ληκέλσλ  

Αθηή Βαζηιεηάδε Πχιε Δ1 18510 Πεηξαηάο  

  

ΙΙ. Αποδέκηερ για ενημέπωζη 

 

Πανελλήνιο ςνδικάηο Υεπζαίων Εμποπεςμαηικών Μεηαθοπών (ΠΥΕΜ)  
Πεηξαηψο  4 Αζήλα 10431 

Ομοζπονδία Φοπηηγών Αςηοκινηηιζηών Ελλάδορ Διεθνών Μεηαθοπών (ΟΦΑΕ)  
Παηεζίσλ 351, 11144 Αζήλα 

 Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνχλ ηα κέιε ηνπο 

 
Εζωηεπική διανομή: Γξαθείν Υπνπξγνχ, Γξαθείν Υθππνπξγνχ, Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα, Σψκα 

Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, Γεληθφ Γηεπζπληή Μεηαθνξψλ, 

Γηεχζπλζε Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ  
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