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: Παροχή οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής
χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης
: α. Η με αριθμό A3/οικ.26917/2968/07-05-2020 Διαπιστωτική Πράξη (Α.Δ.Α.
Ω7ΨΡ465ΧΘΞ-ΤΙΒ) του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί της
ηλεκτρονικής χορήγησης προσωρινής άδειας οδήγησης
β. Η υ.α. οικ. 49625/7760/2014 (Β’ 2428) «Εποπτεία και εξασφάλιση ποιότητας
δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς» ως έχει τροποποιηθεί τελευταία με την
υ.α. A3/1517/264/2020 (Β’ 615)

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην α’ σχετική Πράξη, η οποία εκδόθηκε μετά την
ανάπτυξη και διαμόρφωση των απαιτούμενων Πληροφοριακών Συστημάτων, οι επιτυχόντες
από την 11η Μαΐου 2020 και έκτοτε σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για αρχική
χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση άδειας σε άλλη κατηγορία, δύνανται, δύο (2)
εργάσιμες ημέρες μετά τη δοκιμασία, να διασυνδέονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
https://prosorini-adeia-odigisis.yme.gov.gr/
ή
στην
ενιαία
ψηφιακή
πύλη
https://www.gov.gr/ και να προμηθεύονται την προσωρινή άδεια οδήγησης.
Κατά την υπόψη διαδικασία της ηλεκτρονικής χορήγησης της προσωρινής άδειας θα
αντλούνται στοιχεία από το Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής των Αποτελεσμάτων
των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ), το οποίο για τις ανάγκες της νέας
διαδικασίας έχει αναδιαμορφωθεί και εμπλουτιστεί σε μεγάλο βαθμό.
Ευνόητο είναι συνεπώς ότι, για την ομαλή υλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης της
προσωρινής άδειας απαιτείται, μεταξύ άλλων, η τήρηση των οριζομένων στην παρ. 2 του
άρθρου 3 της υ.α. οικ. 49625/7760/2014, σύμφωνα με τα οποία, οι υπάλληλοι - εξεταστές
οφείλουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
να καταχωρούν στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής των Αποτελεσμάτων των
δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ) τα απαραίτητα στοιχεία από το
Πρακτικό της διενεργηθείσας δοκιμασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο διασφάλισης της απρόσκοπτης υλοποίησης της νέας
διαδικασίας, δεδομένης και της σταδιακής επανέναρξης της διενέργειας δοκιμασιών
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προσόντων και συμπεριφοράς, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών παρακαλούνται
για τα ακόλουθα:
 Εφόσον προβαίνουν (ή περιέρχεται σε γνώση τους) οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε
αλλαγή στα παρατιθέμενα στο Δ.Ε.Ε. στοιχεία να ενημερώνουν άμεσα το
Πληροφοριακό Σύστημα των Δ.Ε.Ε. με την υπόψη αλλαγή ώστε αυτό να
ανταποκρίνεται ανά πάσα χρονική στιγμή στην τρέχουσα κατάσταση των
στοιχείων του υποψηφίου για τη διασφάλιση απρόσκοπτης έκδοσης της
προσωρινής άδειας οδήγησης.
 Να εφιστήσουν την ιδιαίτερη προσοχή στα μέλη των επιτροπών επιτήρησης των
θεωρητικών εξετάσεων ότι, σε περίπτωση που κατόπιν διαπίστωσης διαφορών στα
προσωπικά στοιχεία υποψηφίου κατά τον έλεγχο που διενεργείται πριν τη
θεωρητική εξέταση, έχουν προβεί σε χειρόγραφες διορθώσεις στο Δ.Ε.Ε. και στο
πρακτικό, υποχρεούνται να τις γνωστοποιούν άμεσα στην Υπηρεσία τους,
προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα το Πληροφοριακό Σύστημα των Δ.Ε.Ε. με τις
υπόψη διορθώσεις.
 Να εφιστήσουν την ιδιαίτερη προσοχή στους υπαλλήλους - εξεταστές της
περιοχής αρμοδιότητάς τους ότι υποχρεούνται:
 Ως αναφέρεται και ανωτέρω, να καταχωρούν στο ΜΗΣΚΑ τα στοιχεία του
Πρακτικού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς την πρώτη
εργάσιμη ημέρα μετά τη δοκιμασία.
Για τη διευκόλυνση τούτου επίκειται άμεσα η παροχή της δυνατότητας
καταχώρησης των στοιχείων και από υπολογιστή εκτός «syzefxis» όπως
από τον οικιακό υπολογιστή του εξεταστή ακόμη και την ημέρα της
δοκιμασίας.
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 3 της προς δημοσίευση υ.α. A3/10901/1420/0705-2020, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 6 της υ.α. οικ. 49625/7760/2014
εισάγοντας στις ήδη υπάρχουσες κυρώσεις νέα κύρωση για τους υπαλλήλους
που δεν καταχωρούν στο ΜΗΣΚΑ όλα τα στοιχεία από το Πρακτικό της
δοκιμασίας ή αδικαιολογήτως τα καταχωρούν πέραν της πρώτης εργάσιμης
ημέρας μετά τη δοκιμασία.
 Να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την καταχώρηση των
στοιχείων στο ΜΗΣΚΑ.
Επισημαίνεται ότι εκ των σημαντικότερων τροποποιήσεων του ΜΗΣΚΑ
είναι η σύνδεσή του με το υπάρχων Πληροφοριακό Σύστημα των Δ.Ε.Ε. για
αυτόματο έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων.
Καθίσταται συνεπώς απαιτητό να επαληθεύουν την ταύτιση των κάτωθι
παρατιθέμενων στο Δ.Ε.Ε./Πρακτικό στοιχείων (με τυχόν χειρόγραφες
διορθώσεις) του υποψηφίου με τα αντίστοιχα στοιχεία που εμφανίζονται
στην οθόνη στο νέο περιβάλλον του ΜΗΣΚΑ επιλέγοντας «ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ
ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Ε.».
▫ Επώνυμο (με ελληνικούς ή/και λατινικούς χαρακτήρες)
▫ Όνομα (με ελληνικούς ή/και λατινικούς χαρακτήρες)
▫ Πατρώνυμο (με ελληνικούς ή/και λατινικούς χαρακτήρες)
▫ Ημερομηνία γέννησης
▫ Φύλο
▫ Κατηγορία άδειας οδήγησης
Σε περίπτωση μη ταύτισης των ανωτέρω εμφανιζόμενων στοιχείων με
τυχόν χειρόγραφες διορθώσεις του Δ.Ε.Ε. επιλέγουν «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», συμπληρώνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες
στον πρόσθετο πίνακα που εμφανίζεται και ακολούθως καταχωρούν τα
υπόλοιπα στοιχεία (Σφάλματα, Αποτέλεσμα κ.ο.κ.) του Πρακτικού.
Τα μη ταυτιζόμενα στοιχεία του πρόσθετου πίνακα διαβιβάζονται
αυτομάτως μέσω της εφαρμογής στην Υπηρεσία έκδοσης του Δ.Ε.Ε. η οποία
υποχρεούται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών να προβεί στον έλεγχο 2
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επικαιροποίηση των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος των Δ.Ε.Ε.
και ενημέρωση της εφαρμογής έκδοσης των προσωρινών αδειών οδήγησης.
Εφόσον διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο των στοιχείων πριν την δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς οποιαδήποτε χειρόγραφη αλλαγή ή
λανθασμένη εγγραφή στα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία του υποψηφίου
να τον ενημερώνουν για πιθανή καθυστέρηση έκδοσης της προσωρινής
άδειας.
Σε περίπτωση υποψηφίου προσερχόμενου στο χώρο της δοκιμασίας
προσόντων και συμπεριφοράς, ο οποίος δεν εξετάζεται, να συμπληρώνουν
στο Πρακτικό της δοκιμασίας πέραν των λοιπών στοιχείων και το
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αυτού, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την
ηλεκτρονική επαλήθευση στοιχείων στο νέο περιβάλλον του ΜΗΣΚΑ.

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, Φορείς
και υπάλληλοι - εξεταστές για την αρωγή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να
επιτευχθεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη υλοποίηση της νέας διαδικασίας. Ειδικά οι Σχολές
Οδηγών/Εκπαιδευτές, εφόσον διαπιστώνουν οποτεδήποτε οποιαδήποτε αλλαγή ή
λανθασμένη εγγραφή στα παρατιθέμενα στο Δ.Ε.Ε. στοιχεία εκπαιδευόμενου,
παρακαλούνται να τη γνωστοποιούν άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα το Πληροφοριακό Σύστημα των Δ.Ε.Ε.
Ο Υφυπουργός
Υποδομών & Μεταφορών
Ιωάννης Κεφαλογιάννης
Ακριβές Αντίγραφο
Για τη Γραμματεία της Δ.Ο.Κ.Α.

Σ. Σμαράιδου
Πίνακας αποδεκτών:
(με ηλ. ταχ.)
Αποδέκτες για ενέργεια:
 Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις & Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(με παράκληση για την ενημέρωση των μελών των επιτροπών επιτήρησης των θεωρητικών
εξετάσεων και των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους)
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
 Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
▫ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα (gg@yme.gov.gr)
▫ Πρ/μενο Γενικής Δ/νσης Στρατ/κού Σχεδ/μού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας
(gdsmoa@yme.gov.gr)
 Εθνική Αρχή Διαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr)
 Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Πρ/μένους Γενικών Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών
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 ▪ 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)
Εσωτερική Διανομή:
 Δ30
▫ Τμήμα Β’
▫ Χρονολογικό αρχείο
 Δ9 (daslef@yme.gov.gr)
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