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: Παράδοση εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης

α. Τα άρθρα 42 έως 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30)
β. Η υ.α. A3/οικ. 16110/1967/2020 (B’ 952)
Σχετ. : γ. Η από 07-05-2020 διαπιστωτική πράξη (ΑΔΑ: Ω7ΨΡ465ΧΘΞ-ΤΙΒ) του

Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
δ. Το με αριθμ. πρωτ. 67/18-3-2022 έγγραφο της ΠΟΕΟ
Σε συνέχεια του δ’ σχετικού εγγράφου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 47 του ν. 4663/2020 και της υ.α. A3/οικ.
16110/1967/2020, προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται στους:
� «επιτυχόντες» (αυτοί που επιτυγχάνουν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση σε άλλη κατηγορία)
� «υποβάλλοντες φάκελο» (η διαδικασία χορήγησης ορίζεται στο άρθρο 5 της
προαναφερθείσας αποφάσεως).
Από την 11η Μαΐου 2020, οπότε τέθηκε σε ισχύ το οικείο Π.Σ. σύμφωνα με την γ’ σχετική
πράξη, η προσωρινή άδεια οδήγησης σε «επιτυχόντα» χορηγείται, κατόπιν διασύνδεσής του σε
ηλεκτρονικό
σύνδεσμο
(hyperlink)
στον
ιστότοπο
«https://prosorini-adeiaodigisis.yme.gov.gr», είτε σε έγχαρτη μορφή (εκτυπώνοντάς την), είτε σε ψηφιακή μορφή
μεταφορτώνοντάς την σε κατάλληλο μέσο (όπως έξυπνο τηλέφωνο).
Ευνόητο είναι ότι, μετά την ενεργοποίηση της ως άνω διαδικασίας, η διάταξη της παρ. 4
του άρθρου 47 του ν. 4663/2020, περί παράδοσης του εντύπου της προσωρινής άδειας
οδήγησης στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά την παραλαβή του εντύπου της
άδειας οδήγησης του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012, εφαρμόζεται μόνο για τους
«υποβάλλοντες φάκελο», στους οποίους εξακολουθεί να χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης
σε έγχαρτη μορφή από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της β’ σχετικής αποφάσεως (στο οποίο, ας σημειωθεί, προς
επίρρωση των ανωτέρω, υφίσταται αναγραφή για την υποχρέωση παράδοσης).
Εξυπακούεται, ότι, μετά την παραλαβή από «επιτυχόντα» του εντύπου της άδειας
οδήγησης του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012, απαγορεύεται η χρήση της χορηγηθείσας
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ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. προσωρινής άδειας οδήγησης (ενδεχόμενη χρήση της επιφέρει τις
προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία κυρώσεις).

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Εμμανουήλ Ν. Παρίσης
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