Σύστημα προγραμματισμού υποψήφιων οδηγών

Εγχειρίδιο Σχολών Οδηγών
Στο νέο σύστημα προγραμματισμού εξετάσεων, στο gov.gr (https://drivingexams.pkm.gov.gr), οι
σχόλες οδηγών λαμβάνουν την δυνατότητα να δημιουργούν αιτήσεις (νέους χρήστες) που θα
πάρουν μέρος σε εξετάσεις και να επιβλέπουν την πορεία θεωρητικής και πρακτικής των
μαθητών τους. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με διαπιστευτήρια taxisnet.
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Εισαγωγή Εκπαιδευόμενου
Το πρώτο βήμα στη διαδικασία για τον εκπαιδευτή είναι να αποστείλει προσκλήσεις στους
υποψήφιους μαθητές του. Αφού εκείνοι δώσουν την έγκρισή τους, μπορεί να ξεκινήσει η
διαδικασία της αποστολής αιτήσεων για τις εξετάσεις των υποψηφίων. Στη σελίδα
"Εκπαιδευόμενοι" πατώντας το κουμπί
ξεκινάει η διαδικασία της
πρόσκλησης.
- Εισάγουμε το ΑΦΜ του υποψήφιου που πρόκειται να προσκαλέσουμε, στο αντίστοιχο
πεδίο.

- Ένα μήνυμα μας ενημερώνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε έγκριση από τον ίδιο τον
υποψήφιο.
- Αν ο υποψήφιος δεν βρίσκεται μαζί μας κάνουμε κλικ στην επιλογή "Να σταλεί email
ειδοποίησης στον υποψήφιο"
- Και αποστέλλουμε την αίτηση κάνοντας κλικ στο ανάλογο κουμπί.

Νέο μήνυμα μας ενημερώνει για την επιτυχή αποστολή της αίτησης.
Μετά την έγκριση
Αφού δοθεί η έγκριση από τον υποψήφιο η διαδικασία των αιτήσεων μπορεί να ξεκινήσει
- Αίτηση θεωρητικής εξέτασης: α) από τον πίνακα παραπάνω κάνοντας κλικ στο κουμπί
"νέα αίτηση"

ή β) από την σελίδα "Νέα αίτηση"
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Αρχική σελίδα εκπαιδευτή
Στην σελίδα υποδοχής ο εκπαιδευτής έχει σε άμεση εποπτεία :
Πίνακα με λίστα εκκρεμών αιτήσεων θεωρητικών ή πρακτικών εξετάσεων των μαθητών του.

Πατώντας “προβολή”
βλέπει αναλυτικά τα στοιχεία κάθε αίτησης.
Πίνακα με εκκρεμείς εξουσιοδοτήσεις από τους υποψήφιους μαθητές.

Πρώτη επίσκεψη
Ο εκπαιδευτής μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία από τη σελίδα "Εκπαιδευόμενοι" για να
προσκαλέσει τον πρώτο υποψήφιο.
Ο εκπαιδευτής μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία από τη σελίδα "Εκπαιδευόμενοι" για να
προσκαλέσει τον πρώτο υποψήφιο.

Προγραμματισμός θεωρητικής εξέτασης
Επιλέγοντας να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αίτησης θεωρητικών εξετάσεων από αυτή τη σελίδα
αυτομάτως διαλέγουμε να προσκαλέσουμε έναν νέο υποψήφιο.
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Διαδικασία αίτησης
- Κάνουμε κλικ στο κουμπί
- καταχωρούμε το ΑΦΜ του υποψήφιου.
Βήμα 1ο: Επιλογή Αρχικής χορήγησης ή Επέκτασης

Βήμα 2ο: Επιλογές εξέτασης
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Βήμα 3ο: Ταυτοποίηση εξέτασης

Βήμα 4ο: Υπεύθυνες δηλώσεις
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Βήμα 5ο: Επιλογή ημερομηνίας εξέτασης
(μόνο οι διαθέσιμες ώρες και ημέρες εμφανίζονται ενεργές)

Βήμα 6ο: Τελική προβολή στοιχείων για έλεγχο και επιβεβαίωση
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Βήμα 7ο: Καταχώρηση αίτησης

Προγραμματισμός πρακτικής εξέτασης

Διαδικασία αίτησης
- Κάνουμε κλικ στο κουμπί
Βήμα 1ο: Επιλογές εξέτασης

Βήμα 2ο:Επιλογή ημερομηνίας
Ανάλογα με την ΠΕΕ, τον αριθμό των υποψηφίων και την κατηγορία που διαλέξαμε στο
προηγούμενο βήμα το σύστημα μας ενημερώνει για τις πιθανές διαθέσιμες ημερομηνίες.
Κάνουμε την επιλογή μας:
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Βήμα 3ο: Προσθήκη υποψήφιων
Χρησιμοποιώντας το κουμπί
προσθέτουμε έναν έναν όλους τους μαθητές
που πρόκειται να δώσουν εξετάσεις τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα κάνει προκράτηση συγκεκριμένου αριθμού ατόμων όπως δηλώθηκαν, για
την ημερομηνία που επιλέξαμε, για 10 λεπτά
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Βήμα 4ο: Υπεύθυνες δηλώσεις
Δηλώνουμε κατά περίσταση

Βήμα 5ο: Ανασκόπηση και καταχώρηση αίτησης
(η προκράτηση των 10 λεπτών συνεχίζει να ισχύει)

Βήμα 6ο: Προβολή καταχωρημένης αίτησης
Δυνατότητα εξαγωγής σε pdf.
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H αίτηση έχει κατοχυρωθεί και είναι πια ορατή στη σελίδα "Αιτήσεις".

Εκπαιδευόμενοι
Προβολή πίνακα με τη λίστα των μαθητών. Από αυτή τη λίστα μπορούμε :
- Να υποβάλουμε μια νέα αίτηση θεωρητικής εξέτασης κάνοντας κλικ στο κουμπί "νέα αίτηση"

- Να επεξεργαστούμε τα στοιχεία των υποψήφιων κάνοντας κλικ στο κουμπί
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Το πρώτο βήμα στη διαδικασία για τον εκπαιδευτή είναι να αποστείλει προσκλήσεις στους
υποψήφιους μαθητές του. Αφού εκείνοι δώσουν την έγκρισή τους, μπορεί να ξεκινήσει η
διαδικασία της αποστολής αιτήσεων για τις εξετάσεις των υποψηφίων.
Στη σελίδα "Εκπαιδευόμενοι" πατώντας το κουμπί
ξεκινάει η διαδικασία της
πρόσκλησης.
- Εισάγουμε το ΑΦΜ του υποψήφιου που πρόκειται να προσκαλέσουμε, στο αντίστοιχο
πεδίο.

- Ένα μήνυμα μας ενημερώνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε έγκριση από τον ίδιο τον
υποψήφιο.
- Αν ο υποψήφιος δεν βρίσκεται μαζί μας κάνουμε κλικ στην επιλογή "Να σταλεί email
ειδοποίησης στον υποψήφιο"
- Και αποστέλλουμε την αίτηση κάνοντας κλικ στο ανάλογο κουμπί.

Νέο μήνυμα μας ενημερώνει για την επιτυχή αποστολή της αίτησης.
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Μετά την έγκριση
Αφού δοθεί η έγκριση από τον υποψήφιο η διαδικασία των αιτήσεων μπορεί να ξεκινήσει
- Αίτηση θεωρητικής εξέτασης: α) από τον πίνακα παραπάνω κάνοντας κλικ στο κουμπί
"νέα αίτηση"

ή β) από την σελίδα "Νέα αίτηση"

Αιτήσεις - ενότητα εκπαιδευτή

Η σελίδα των αιτήσεων είναι πανομοιότυπη με τη σελίδα αιτήσεων της περιφέρειας. Τα
αποτελέσματα του πίνακα περιορίζονται στις αιτήσεις των μαθητών του συγκεκριμένου
εκπαιδευτή.
Κάθε νέα αίτηση τίθεται αυτομάτως σε κατάσταση "Υπό εξέταση". Περιμένουμε την
περιφέρεια να ελέγξει και να εγκρίνει ή να ακυρώσει την αίτηση.
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Κάνοντας κλικ στο κουμπί

μπορούμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες:

Αρχική σελίδα μαθητή
Ο εκπαιδευόμενος (μαθητής) έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο σύστημα χρησιμοποιώντας τα
στοιχεία του από το gsis.
Η ενότητα του μαθητή του δίνει τη δυνατότητα :




Να εγκρίνει αιτήσεις εκπροσώπησής του από έναν εκπαιδευτή.
Να ανακαλέσει την εκπροσώπησή του από έναν εκπαιδευτή.
Να παρακολουθήσει την πορεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για αυτόν από τον
εγκεκριμένο εκπαιδευτή
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