ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
1. Αίτηςη - Τπεφθυνη Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 ςτθν οποία ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ
κα δθλϊνει ότι:
α. ζχει ςυνικθ διαμονι ςτθν Ελλάδα ι τθν ιδιότθτα του ςπουδαςτι ι του μακθτι επί ζξι (6)
τουλάχιςτον μινεσ ςτθν Ελλάδα πριν από τθν θμζρα κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ και των
δικαιολογθτικϊν.
β. δεν κατζχει άλλθ άδεια οδιγθςθσ ελλθνικι ι κράτουσ-μζλουσ τθσ Ε.Ε.
(ςυμπεριλαμβανομζνων των κρατϊν Νορβθγίασ, Ιςλανδίασ, Λιχτενςτάιν) οφτε του ζχει
αφαιρεκεί από οποιαδιποτε Αρχι.
γ. κατζχει/δεν κατζχει άλλθ άδεια οδιγθςθσ που ζχει εκδοκεί από τρίτθ χϊρα δ. εάν επικυμεί
τθν αναγραφι τθσ Ομάδασ αίματόσ του ςτο ζντυπο τθσ άδειασ οδιγθςθσ και ςυγκατατίκεται
ςτθν τιρθςι τθσ ςτο Αρχείο Αδειϊν Οδιγθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν
και θ οποία καταχωρείται ςτθ ςελίδα 2, ωσ ςθμείο 14 α του εντφπου τθσ Άδειασ Οδιγθςθσ
2. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ ι ιςχφοντοσ ελλθνικοφ διαβατθρίου ι ατομικοφ
βιβλιαρίου υγείασ. ε περίπτωςθ που ο αιτϊν ζχει τθν ικαγζνεια άλλου κράτουσ - μζλουσ τθσ
Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ ι ιςχφοντοσ διαβατθρίου, ενϊ για υπικοο τρίτθσ
χϊρασ απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατθρίου ι άλλου εγγράφου βάςει του οποίου
επιτρζπεται θ είςοδόσ του ςτθν Ελλάδα ι εγγράφου που ζχει εκδϊςει αρμόδια ελλθνικι Αρχι
και από τα οποία πρζπει να προκφπτει θ ταυτότθτα του προςϊπου και θ θλικία του.
3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ιςχφοντοσ δημόςιου εγγράφου, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ
δεν είναι Ζλλθνασ υπικοοσ, που πιςτοποιεί τθ ςυνικθ διαμονι του ςτθν Ελλάδα, όπωσ Άδεια
Διαμονισ, Βεβαίωςθ Εγγραφισ Πολίτθ Ε.Ε., ζγγραφο Πιςτοποίθςθσ Μόνιμθσ Διαμονισ Πολίτθ
κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε., Βεβαίωςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν χοριγθςθσ ι ανανζωςθσ
Άδειασ Διαμονισ Σφπου Α, Ειδικό Δελτίο Σαυτότθτασ Ομογενοφσ.
Σο ωσ άνω ζγγραφο
πρζπει να ζχει εκδοκεί 185 θμζρεσ τουλάχιςτον πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. ε περίπτωςθ
που ο ενδιαφερόμενοσ αλλοδαπόσ υπικοοσ είναι ςπουδαςτισ ι μακθτισ, απαιτείται θ
κατάκεςθ τθσ πρωτότυπθσ βεβαίωςθσ τθσ ςχολισ ι του ςχολείου, που βεβαιϊνει τθν επί ζξι
(6) τουλάχιςτον μινεσ ςπουδαςτικι ι μακθτικι ιδιότθτα, πριν από τθν θμζρα κατάκεςθσ τθσ
αίτθςθσ.
4. Δφο πιςτοποιητικά υγείασ ιατρικήσ εξζταςησ από οφθαλμίατρο και παθολόγο,
ςυμβεβλθμζνουσ με τισ Δ/νςεισ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. Για τθν
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ απαιτείται: α) θ καταβολι ςε κάκε ιατρό που διενεργεί τθν
εξζταςθ αμοιβισ ίςθσ με το ποςό που ιςχφει κάκε φορά ωσ κατϊτατο όριο αμοιβισ των
ςυμβεβλθμζνων με το Δθμόςιο γιατρϊν για επίςκεψθ ςτο ιατρείο τουσ, β) βιβλιάριο υγείασ. ε
περίπτωςθ που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείασ, απαιτοφνται εργαςτθριακζσ εξετάςεισ (γενικι
αίματοσ, ςάκχαρο, ουρία, καρδιογράφθμα και ακτινογραφία κϊρακοσ). Για τουσ υποψθφίουσ
οδθγοφσ άνω των 65 ετϊν που πρόκειται να τουσ χορθγθκεί πρϊτθ φορά άδεια οδιγθςθσ
είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ ςτον πακολόγο θλεκτροκαρδιογραφιματοσ τελευταίου
τριμινου με τθ ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ και ακοομετρικοφ διαγράμματοσ.
Σα πιςτοποιητικά αυτά ιςχφουν για 6 μήνεσ από την ζκδοςή τουσ.
5. Φωτοαντίγραφα των δφο αποδεικτικών πληρωμήσ που καταβλικθκε ςτον πακολόγο και
οφκαλμίατρο που πραγματοποίθςε τθν ιατρικι εξζταςθ.
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6. Αποδεικτικό πληρωμήσ 50,00€ για τθ δαπάνθ τθσ αρχικισ χοριγθςθσ άδειασ οδιγθςθσ κωδικόσ
e- παραβόλου «21»
7. Αποδεικτικό πάγιου τζλουσ χαρτοςήμου και ειςφοράσ υπζρ τρίτων 18,00€ για τθν παραλαβι
τθσ άδειασ οδιγθςθσ. Κωδικόσ e-παραβόλου «61». ε περίπτωςθ αρχικισ κατάκεςθσ ατόμου με
αναπθρία που οδθγεί διαςκευαςμζνο όχθμα ι δθμοςίου υπαλλιλου για υπθρεςιακοφσ λόγουσ
θ χοριγθςθ γίνεται ατελϊσ.
8. Αποδεικτικό πληρωμήσ 30,00€ για τθν εκτφπωςθ του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ. τθν
περίπτωςθ που διεκπεραιϊνεται ταυτόχρονα θ χοριγθςθ περιςςοτζρων τθσ μίασ κατθγορίασ,
αυτό υποβάλλεται μία φορά, εφόςον αναγράφεται ςτθ ςχετικι αίτθςθ του ενδιαφερομζνου.
Κωδικόσ e-παραβόλου «28»
9. Αποδεικτικό πληρωμήσ 15,00€ για κάκε προγραμματιςμό κεωρθτικισ εξζταςθσ (κωδικόσ eπαραβόλου «2037») και δοκιμαςίασ προςόντων και ςυμπεριφοράσ του υποψθφίου (κωδικόσ eπαραβόλου «2038»)
10. Σζςςερισ τουλάχιςτον (4) πρόςφατεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου, οι δφο (2) από αυτζσ
προςκομίηοναι ςτθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και οι υπόλοιπεσ ςτουσ γιατροφσ
που διενεργοφν τθν εξζταςθ.
11. Κατάθεςη πρωτότυπου εντφπου άδειασ οδήγηςησ τρίτθσ χϊρασ εφόςον υφίςταται
12. Αίτηςη εκτφπωςθσ τθσ άδειασ οδιγθςθσ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕI:
• Αν ο υποψιφιοσ για χοριγθςθ τθσ κατθγορίασ ΑΜ δεν ζχει ςυμπλθρϊςει τθν θλικία των 18
ετϊν, απαιτείται επιπλζον και θ υποβολι Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του ατόμου που αςκεί τθν
επιμζλεια του υποψθφίου (ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ Σ)*
• Σα e-παράβολα εκδίδονται από τθν Εφαρμογι Ηλεκτρονικοφ Παραβόλου και πλθρϊνονται ςε
όλα τα Σραπεηικά Ιδρφματα και ςτα ΕΛΣΑ
• τθν περίπτωςθ που θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν ι/και θ παραλαβι τθσ άδειασ οδιγθςθσ
γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται θ επίδειξθ του πρωτότυπου δικαιολογθτικοφ
ταυτοπροςωπίασ (όπωσ αναφζρονται ανωτζρω, δικαιολογθτικά 2-3), ενϊ αν δε γίνεται από τον
ίδιο, χρειάηεται εξουςιοδότθςθ και νόμιμθ κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ τθσ ΑίτθςθσΤπεφκυνθσ Διλωςθσ και τθσ Αίτθςθσ εκτφπωςθσ από οποιαδιποτε δθμόςια Αρχι.
• Κατά τθν παραλαβι του νζου εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ κατατίκεται υποχρεωτικά το
παλαιό ζντυπο εφόςον υφίςταται.
• ε περίπτωςθ κατοχισ άδειασ οδιγθςθσ τρίτθσ χϊρασ αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ άδειασ, θ
χϊρα ζκδοςισ τθσ και κατατίκεται υποχρεωτικά με τθν παροφςα αίτθςθ.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ: Μζχρι 50 θμζρεσ
(Μετά τθν επιτυχι Δοκιμαςία Προςόντων και υμπεριφοράσ)
ΕΚΣΣΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ: Μζχρι 50 θμζρεσ
(Μετά τθν επιτυχι Δοκιμαςία Προςόντων και υμπεριφοράσ)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
Ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει:
1.
Να ζχει τθ ςυνικθ διαμονι του ςτθν Ελλάδα ι τθν ιδιότθτα του ςπουδαςτι ι του μακθτι,
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2.
3.

4.

5.
6.

επί ζξι (6) μινεσ τουλάχιςτον ςτθν Ελλάδα, πριν από τθν θμζρα κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ
και των δικαιολογθτικϊν.
Να ζχει τθν κατοικία του εντόσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ
Να μθν κατζχει άλλθ άδεια οδιγθςθσ ελλθνικι ι κράτουσ-μζλουσ τθσ Ε.Ε.
(ςυμπεριλαμβανομζνων των κρατϊν Νορβθγίασ, Ιςλανδίασ και Λιχτενςτάιν) ι τρίτθσ
χϊρασ
Να ζχει ςυμπλθρϊςει:
α) Σο 16ο ζτοσ τθσ θλικίασ του για άδεια οδιγθςθσ μοτοποδθλάτου ΑΜ
β) Σο 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του για άδεια οδιγθςθσ κατθγορίασ Α1 και Β. γ) Σο 20ο ζτοσ τθσ
θλικίασ του για άδεια οδιγθςθσ κατθγορίασ Α2.
δ) Σο 24ο ζτοσ τθσ θλικίασ του για άδεια οδιγθςθσ μοτοςικλζτεσ τθσ κατθγορίασ Α. ε
περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ είναι ιδθ κάτοχοσ άδειασ οδιγθςθσ τθσ κατθγορίασ
Α2 επί διετία, θ απαιτοφμενθ θλικία μειϊνεται ςτα 22 ζτθ.
Να ζχει τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςωματικισ και διανοθτικισ ικανότθτασ που ιςχφουν
για τθν Ομάδα 1 του Παραρτιματοσ III του π.δ.51/2012 (ΑΚ01) όπωσ ιςχφει.
Να επιτφχει ςε κεωρθτικι εξζταςθ και ςε δοκιμαςία προςόντων και ςυμπεριφοράσ, μετά
από υποχρεωτικι κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ ςε ΚΕ.ΘΕ.Τ.Ο. και χολι Οδθγϊν.

Η Γεν. Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ενθμερϊνει ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Γενικοφ Κανονιςμοφ
Προςταςίασ Δεδομζνων ότι υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα αίτθςθ είναι ο
ΟΣΑ β' βακμοφ Περιφζρεια Αττικισ. Η Περιφζρεια Αττικισ ςυλλζγει τα ανωτζρω δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και τα επεξεργάηεται
αποκλειςτικά και μόνο για τθν εκτζλεςθ των κατά νόμο αρμοδιοτιτων τθσ. Πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα αυτά μπορεί να αποκτιςει κάκε πολίτθσ υπό
τουσ όρουσ του άρκρου 5 Ν.2690/1999 ςε ςυνδυαςμό με τον Κανονιςμό Πλθροφόρθςθσ Πολιτϊν τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. Σα δεδομζνα
αποκθκεφονται για το χρονικό διάςτθμα που είναι αναγκαίο για τθν επεξεργαςία του αιτιματοσ του πολίτθ και ςτθν ςυνζχεια για ςκοποφσ
αρχειοκζτθςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Κάκε υποκείμενο δεδομζνων ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα που το αφοροφν. Ζχει
επίςθσ το δικαίωμα να ηθτιςει τθν διόρκωςι τουσ, τον περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ τουσ κακϊσ και τθν λιψθ αντιγράφων ςε κοινϊσ αναγνϊςιμο
μορφότυπο (δικαίωμα ςτθν φορθτότθτα των δεδομζνων), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων. Κάκε
κιγόμενοσ ζχει δικαίωμα προςφυγισ ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα.
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