ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

-------------------------------------Ταχ. Δ/νση
: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο
: 210 650 8487
E-mail
: c.mastoras@yme.gov.gr

Παπάγου, 27 Απριλίου 2022
Αριθμ. Πρωτ.
Δ30/Α3/127466
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Εξ. επείγον

Προς: 1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
minister@yptp.gr
minister.director@yptp.gr
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
gram_yfyp@mopocp.gov.gr
2. Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
minister@yna.gov.gr
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
yfypourgos@yna.gov.gr
Κοιν.: Ως πίνακας κοινοποιήσεων

Θέμα
Σχετ.

: Αποδοχή προσωρινών αδειών οδήγησης πέραν της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας
ισχύος τους
: α. Τα άρθρα 42 έως 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση
αεροδρομίων…»
β. Η υ.α. Δ30/A3/347507/2021 (Β’ 5924) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων
οδήγησης με συνοδό…»
γ. Η υ.α. A3/οικ. 16110/1967/2020 (B’ 952) «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων για τη
χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης…»

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των α’, β’ και γ’ σχετικών, η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται ως
ακολούθως:
�

�

Σε επιτυχόντα σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για αρχική χορήγηση άδειας
οδήγησης ή για επέκταση σε άλλη κατηγορία, κατόπιν διασύνδεσής του στον ιστότοπο
«https://prosorini-adeia-odigisis.yme.gov.gr», είτε σε έγχαρτη μορφή (εκτυπώνοντάς
την), είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς την σε κατάλληλο μέσο (όπως έξυπνο
τηλέφωνο).
Γίνεται χρήση του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι της γ’ σχετικής αποφάσεως, όπως το
Παράρτημα αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 της β’ σχετικής αποφάσεως και ισχύει.
Στο σημείο 4β του εντύπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του (4 μήνες μετά
την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς).
Σε επιτυχόντα σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση άδειας
οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18)
ετών, στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό, κατά τον ίδιο με την
προηγούμενη περίπτωση τρόπο χορήγησης.
Η οδήγηση με συνοδό επιτρέπεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας
του οδηγού και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας.
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�

Γίνεται χρήση του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΑ της γ’ σχετικής αποφάσεως, όπως
το Παράρτημα αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 της β’ σχετικής αποφάσεως.
Στο σημείο 4β του εντύπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του (4 μήνες από τη
συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών).
Σε «υποβάλλοντα φάκελο» (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της γ’ σχετικής αποφάσεως),
από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε έγχαρτη μορφή.
Γίνεται χρήση του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙ της γ’ σχετικής αποφάσεως.
Στο έντυπο αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του (4 μήνες μετά την υποβολή της
αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών)

2. Στο άρθρο 46 του ν. 4663/2020 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών,
δύναται, μεταξύ άλλων, να αναπροσαρμόζεται η διάρκεια ισχύος της προσωρινής άδειας
οδήγησης.
Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, λαμβανομένων υπόψη των καθυστερήσεων στις
διαδικασίες έκδοσης των αδειών οδήγησης που έχουν ανακύψει λόγω:
� της προσωρινής διακοπής προσφάτως της λειτουργίας του Πληροφοριακού
Συστήματος Αδειών Οδήγησης στο πλαίσιο της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του
� της αύξησης του χρονικού διαστήματος εκτύπωσης των εντύπων των αδειών
οδήγησης από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) που παρατηρείται τελευταία σύμφωνα με
ενημέρωση που έχουμε από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας
� των δυσχερειών στη λειτουργία των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών που
έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19
� των γενικότερων δυσχερειών που έχουν επιφέρει τα περιοριστικά μέτρα για την
προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
COVID-19
προωθείται σχέδιο της ως άνω κοινής υπουργικής αποφάσεως για τη θέσπιση νέας διάρκειας
ισχύος της προσωρινής άδειας οδήγησης, προς αντιμετώπιση του προβλήματος.
3. Έως τη θέση σε ισχύ της ως άνω (υπό επεξεργασία) αποφάσεως, παρακαλείστε να μεριμνήσετε
για την ενημέρωση των οργάνων αρμοδιότητάς σας που διενεργούν τροχονομικούς ελέγχους,
προκειμένου να γίνονται αποδεκτές οι προσωρινές άδειες οδήγησης για χρονικό διάστημα δύο
(2) μηνών πέραν της κατά την παρ. 1 του παρόντος ημερομηνίας λήξης τους.
Ειδικά για την οδήγηση με συνοδό (έντυπο του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΑ της γ’
σχετικής αποφάσεως) υπενθυμίζεται ότι αυτή επιτρέπεται μόνο εντός της Περιφερειακής
Ενότητας του τόπου κατοικίας του οδηγού και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της
Περιφέρειας.
4. Εξυπακούεται ότι η εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην προηγούμενη παράγραφο σε
καμία περίπτωση δεν διαταράσσει την επιβολή των προβλεπόμενων στην κείμενη
νομοθεσία κυρώσεων για οποιαδήποτε παράνομη χρήση προσωρινής άδειας οδήγησης
ή/και για οποιαδήποτε παράβαση αναφορικά με την οδική κυκλοφορία από τον κάτοχό
της.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Πίνακας κοινοποιήσεων
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❖ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
minister@mindigital.gr
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
▪ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
▫ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
▫ Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
▪ Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
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