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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα,  27 .11.2021

Αρ. Πρωτ.:339283

ΠΡΟΣ : 1. Γραφείο Περιφερειάρχη των 
Περιφερειών της Χώρας
(μέσω email)

2. Γεν. Δ/σεις Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των 
Περιφερειών της Χώρας
(μέσω email)

3. Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Χώρας
(μέσω email)

Ταχ. Δ/νση

Πληροφορίες

Τηλέφωνο
Email

:

:
:
:
:  

Αναστάσεως & Τσιγάντε 
10191 Παπάγου
Μιχαήλ Γούναρης
Κων/να Λιανού
210-6508223,8234
m.gounaris@yme.gov.gr
k.lianou@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ : Διαδικασία μετάβασης στο νέο on-line Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας 
και Αδειών Οδήγησης - Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

ΣΧΕΤ: (α’) Το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 256027/23.9.2021 έγγραφό μας με θέμα «Εκσυγχρονισμός 
και βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας και Οδήγησης 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(β’) Η υπ. Αριθμ. 30/2021/28.5.2021 σύμβαση για το έργο «Παροχή τεχνικής 
υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών Οδήγησης καθώς και των συναφών Πληροφοριακών 
Συστημάτων» 
(γ’) Το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 307006/03.11.2021 έγγραφό μας με θέμα «Εκσυγχρονισμός 
και βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας και Οδήγησης 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – εκτυπώσεις  Αδειών Κυκλοφορίας»

Α. Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας μετάβασης στο νέο online Πληροφοριακό 
Σύστημα

Με το ανωτέρω (α’) σχετικό έγγραφό μας σας ενημερώνουμε για την 
προγραμματισμένη από την Υπηρεσία μας αλλαγή της τεχνολογικής πλατφόρμας των 
εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος των Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών 
Οδήγησης (γνωστό ως on-line Σύστημα). Η συγκεκριμένη αλλαγή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο 
της διαρκούς προσπάθειας εκσυγχρονισμού των Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο (β’) σχετικό.

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ως ημερομηνία έναρξης της 
διαδικασίας μετάβασης στο νέο on-line Πληροφοριακό Σύστημα ορίζεται η Παρασκευή, 14 
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Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό αφορά αποκλειστικά στη 
λειτουργία και χρήση των διαδικασιών του:

o Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας
o Συστήματος Αδειών Οδήγησης
o Συστήματος Ειδικών Αδειών Οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχημάτων
o Συστήματος Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών 

η οποία θα γίνεται πλέον μέσω προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (web browser) αντί 
του προγράμματος G-Link (α’ σχετικό).

Β. Διαδικασία μετάβασης στο νέο online Πληροφοριακό Σύστημα
o Από την ανωτέρω οριζόμενη χρονική στιγμή έναρξης της διαδικασίας μετάβασης στο 

νέο on-line Πληροφοριακό Σύστημα, θα διακοπεί πλήρως η πρόσβαση των χρηστών των 
κατά τόπους Περιφερειακών Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών στο υπάρχον 
σύστημα. Καμία περαιτέρω χρήση των διαδικασιών στο υπάρχον σύστημα δεν θα είναι 
πλέον εφικτή.

o Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου online Πληροφοριακού 
Σύστηματος ορίζεται η Δευτέρα, 24 Ιανουάριου 2022 και  ώρα 07:00.  

o Μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου online Πληροφοριακού 
Συστήματος καμία πρόσβαση στο προηγούμενο σύστημα και χρήση των διαδικασιών 
του δεν θα είναι εφικτή. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν 
ολοκληρωθεί έγκαιρα όλες οι προ απαιτούμενες ενέργειες, σε όλες τις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου οι υπάλληλοι-χειριστές των 
υπηρεσιών να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν απρόσκοπτα με παραγωγικό 
τρόπο το νέο on-line σύστημα. Οι ενέργειες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα (α’) 
και (γ’) σχετικά έγγραφά μας και αφορούν: 
➢ Συμβατά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (web browsers)  για 

πρόσβαση στις διαδικασίες του νέου on-line (α’ σχετικό) 
➢ Ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται στο (γ’) σχετικό για την 

δυνατότητα εκτυπώσεων των ειδικών εντύπων των Αδειών Κυκλοφορίας στους 
υφιστάμενους εκτυπωτές των Περιφερειακών Υπηρεσιών. 

Επισημαίνεται ότι ανάλογα με την Πολιτική Ασφαλείας και τα εφαρμοζόμενα μέτρα σε 
κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία αναφορικά με την χρήση των Η/Υ και του τοπικού 
δικτύου, είναι πιθανό να απαιτείται η συνδρομή των διαχειριστών/υπευθύνων 
Πληροφορικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να 
ολοκληρωθούν επιτυχώς οι ανωτέρω απαιτούμενες ενέργειες. 

    Επίσης, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα σύνδεσης και λειτουργικότητας 
κατά την μετάβαση στην νέα πλατφόρμα, παρακαλούμε τους χρήστες να δοκιμάσουν 
την είσοδο τους πιλοτικά στο νέο σύστημα, χρησιμοποιώντας τα συνημμένα URLs και 
Passwords όπως έχουν ενημερωθεί  στο έγγραφο με θέμα  «Πρόσβαση χρηστών σε νέο 
πληροφοριακό σύστημα» και να προβούν σε διαδικασίες των εφαρμογών  
προκειμένου να αποκτήσουν εξοικείωση. 
      Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων μας 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η μετάβαση στο νέο online 
Πληροφοριακό Σύστημα να πραγματοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο και να 
ολοκληρωθεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω χρειαστεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

mavropoulos
Highlight
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1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
6. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
7. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων & Εγκαταστάσεων
8. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας
9. Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
10. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
11. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
12. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
13. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

  
                                                                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

                                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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