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Βαθμ. προτ.
Εξ. επείγον

Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

: Δημοσίευση της κοινής υπουργικής αποφάσεως Δ30/A3/190875/2022 (Β’ 3148)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3148/22-06-2022 και έλαβε Α.Δ.Α.
ΨΞΛΝ465ΧΘΞ-05Ι η με αριθμό Δ30/A3/190875 κοινή υπουργική απόφαση, περί
αναπροσαρμογής του χρονικού διαστήματος μέγιστης δυνατής ισχύος των προσωρινών αδειών
οδήγησης.
Α. Σε εφαρμογή των διατάξεων της νέας αποφάσεως:
1. Το χρονικό διάστημα μέγιστης δυνατής ισχύος των προσωρινών αδειών οδήγησης που
εκδίδονται (ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών) από την 22η Ιουνίου 2022
και έκτοτε, ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου «https://prosorini-adeiaodigisis.yme.gov.gr» ή σε έγχαρτη μορφή από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών, ανακαθορίζεται από τέσσερις (4) σε έξι (6) μήνες.
2. Η ανωτέρω μεταβολή εφαρμόζεται και αναδρομικά για τις προσωρινές άδειες που έχουν
εκδοθεί έως και έξι (6) μήνες προ της δημοσίευσης (22-06-2022) της νέας αποφάσεως.
Παράδειγμα: Η ισχύς εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί μετά από
επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργηθείσα την 24η Ιανουαρίου 2022
και στο οποίο αναγράφεται ως ημερομηνία λήξης η 24η Μαΐου 2022 παρατείνεται
αυτοδίκαια έως και την 24η Ιουλίου 2022.
Β. Προς την αρωγή και διευκόλυνση όλων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της
νέας αποφάσεως, επισημαίνεται ότι 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».
Γίνεται χρήση του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι της υ.α. A3/οικ. 16110/1967/2020
(B’ 952), όπως το Παράρτημα αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 της υ.α.
Δ30/A3/347507/2021 (Β’ 5924) και ισχύει.
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Στο σημείο 4β του εντύπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του (6 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, εντός της
Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής
εντός της Περιφέρειας, κατά τον ίδιο με την προηγούμενη περίπτωση τρόπο χορήγησης.
Γίνεται χρήση του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΑ της υ.α. A3/οικ.
16110/1967/2020, όπως το Παράρτημα αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 της υ.α.
Δ30/A3/347507/2021.
Στο σημείο 4β του εντύπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του (6 μήνες από
τη συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών).



Σε «υποβάλλοντα φάκελο» (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υ.α. A3/οικ.
16110/1967/2020), από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε
έγχαρτη μορφή.
Γίνεται χρήση του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙ της υ.α. A3/οικ.
16110/1967/2020.
Το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης.
Στο έντυπο αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του (6 μήνες μετά την υποβολή
της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών).

Γ. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) στην οποία
αποστέλλεται η παρούσα παρακαλείται για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της αναφορικά με την
υλοποίηση της αναπροσαρμογής σε έξι (6) μήνες της ισχύος των προσωρινών αδειών οδήγησης
που χορηγούνται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου «https://prosorini-adeiaodigisis.yme.gov.gr».
Δ. Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας για την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο
των ενδιαφερομένων πολιτών με τους οποίους έρχονται σε δια ζώσης ή απομακρυσμένη
σχετική επικοινωνία, αναφορικά με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.
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Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
(για την υλοποίηση των διαλαμβανομένων στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας)
Αποδέκτες για κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
minister@yptp.gr, minister.director@yptp.gr
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
gram_yfyp@mopocp.gov.gr
▪ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
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Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης
trafficpolice.div@hellenicpolice.gr, trafficpolice.div@astynomia.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
❖ Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
grammateia@justice.gov.gr
❖ Υπουργείο Εσωτερικών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
ypourgos@ypes.gov.gr
❖ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
minister@mindigital.gr, deputyministersecretary@mindigital.gr
▪ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
gen-gramm@gsis.gr
▪ Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης
dolkep@mindigital.gr, k.kaparos@mindigital.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
❖ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
contact@yna.gov.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
❖ 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
▪ Γραφείο Τύπου
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
❖ Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
❖ Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)
info@eaee.gr
❖ 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 και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
info@driving.org.gr
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