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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αίτθςθ - Τ πεφκυνθ Διλωςθ 
 
2.  Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι ιςχφοντοσ ελλθνικοφ διαβατθρίου ι ατομικοφ 
βιβλιαρίου υγείασ. Σε 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. 
 
3. Φωτοαντίγραφο ιςχφουςασ άδειασ οδιγθςθσ 
 
4. α) Ζλλθνεσ υπικοοι: φωτοαντίγραφο τίτλου ςπουδϊν υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (οι γεννθμζνοι 
ζωσ 2-4-1969: απολυτιριο Δθμοτικοφ και οι γεννθμζνοι μετά τισ 3-4-1969: απολυτιριο τριτάξιου 
Γυμναςίου) ι αντίςτοιχο τίτλο ςπουδϊν ξζνου ςχολείου τθσ αλλοδαπισ (θ βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ 
χορθγείται από τθ Δ/νςθ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου 
Παιδείασ και από τισ οικείεσ Δ/νςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κατά 
περίπτωςθ, ενϊ οι τίτλοι ςπουδϊν τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ διαβακμίηονται από τον Εκνικό Οργανιςμό 
Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

β) Ξζνοι υπικοοι: πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ τουλάχιςτον ειδικοφ επαγγελματικοφ 
ςκοποφ-Επιπζδο Β1 το οποίο χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Υπουργείου 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 
 
 5α. Σρία τουλάχιςτον Ιατρικά Πιςτοποιθτικά Υγείασ (ΟΜΑΔΑΣ 2) από πακολόγο, οφκαλμίατρο και 
ψυχίατρο, που εκδίδονται κατόπιν ιατρικισ εξζταςθσ του ενδιαφερομζνου από: 

• ιατροφσ κρατικϊν νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων και κρατικϊν κζντρων υγείασ ςτο πλαίςιο τθσ 
ολοιμερθσ λειτουργίασ τουσ (απογευματινά ραντεβοφ) με καταβολι αμοιβισ το φψοσ τθσ 
οποίασ ορίηεται από το εκάςτοτε ιςχφον κεςμικό πλαίςιο ι 

• από ιδιϊτεσ ιατροφσ ςυμβεβλθμζνουσ με τισ Δ/νςεισ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ με καταβολι αμοιβισ ςε κάκε ιατρό που διενεργεί τθν εξζταςθ ίςθσ με 
το ποςό που ιςχφει κάκε φορά ωσ κατϊτατο όριο αμοιβισ των ςυμβεβλθμζνων με το 
Δθμόςιο γιατρϊν για επίςκεψθ ςτο ιατρείο τουσ, 

Για τθν ζκδοςθ των Ιατρικϊν Πιςτοποιθτικϊν απαιτοφνται επιπλζον τθσ αμοιβισ: 
 
i) θ επίδειξθ του βιβλιαρίου υγείασ, ειδάλλωσ προςκομίηονται οι εξισ ιατρικζσ εξετάςεισ: γενικι 
αίματοσ, ςάκχαρο, ουρία, καρδιογράφθμα και ακτινογραφία κϊρακοσ, 
ii) τρεισ (3) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ τφπου 
διαβατθρίου Τα πιςτοποιθτικά υγείασ ιςχφουν για 6 
μινεσ από τθν ζκδοςι τουσ. 
 
5β. τθν περίπτωςθ που ενδιαφερόμενοσ παρουςιάηει κινθτικά προβλιματα, επιπλζον τθσ 
πακολογικισ, οφκαλμολογικισ και ψυχιατρικισ εξζταςθσ αυτόσ μπορεί να παραπζμπεται προσ 
ιατρικι εξζταςθ ςε Κρατικό Κδρυμα που αςχολείται ςυςτθματικά με το ζργο αξιολόγθςθσ ικανότθτασ 
οδιγθςθσ Ατόμων με Αναπθρίεσ και με προβλιματα κινθτικότθτασ 
 
6.  Αντίγραφα των αποδείξεων πλθρωμισ που καταβλικθκαν ςτον πακολόγο, οφκαλμίατρο και 
ψυχίατρο που πραγματοποίθςε τθν ιατρικι εξζταςθ. 
 
7.  Αποδεικτικό πλθρωμισ 20,00€ για κάκε ςυμμετοχι του υποψθφίου ςτθν ειδικι γραπτι 
εξζταςθ, το οποίο εκδίδεται από τθν Εφαρμογι Ηλεκτρονικοφ Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορζασ 
Δθμοςίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./ Επιβατικζς Οδικζς Μεταφ -Κατθγορία παραβόλου: Ειδικζς Άδειες 
οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τφπου παραβόλου «8151») 
 
8. Αποδεικτικό πλθρωμισ 50,00€ για τθ χοριγθςθ τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ, το οποίο εκδίδεται 
από τθν Εφαρμογι Ηλεκτρονικοφ Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορζασ Δθμοςίου: Υπ.Υποδομ. 
Μεταφ./Επιβατικζς Οδικζς Μεταφ -Κατθγορία παραβόλου: Ειδικζς Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. 
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αυτοκινήτου- κωδικός τφπου «2986» 
 
9. Δφο (2) πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ μεγζκουσ και τφπου ταυτότθτασ 
 
10. Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρώου γενικισ χριςθσ, (το οποίο αναηθτείται αυτεπάγγελτα από 

tθν Υπθρεςία). 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Η ειδικι άδεια οδιγθςθσ Επιβατθγοφ Δθμόςιασ Χριςθσ (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινιτου δίνει ςτον κάτοχό 
τθσ το δικαίωμα να οδθγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνθτο μζςα ςτα διοικθτικά όρια τθσ Περιφζρειασ Αττικισ 
2 Στθν περίπτωςθ που θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν ι/και θ παραλαβι τθσ ειδικισ άδειασ 
οδιγθςθσ γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται θ επίδειξθ του πρωτότυπου δικαιολογθτικοφ 
ταυτοπροςωπίασ (όπωσ αναφζρονται ανωτζρω), ενϊ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάηεται 
εξουςιοδότθςθ και νόμιμθ κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ τθσ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ 
από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι. 
 3. Για τθν ιατρικι εξζταςθ από το Εκνικό Κζντρο Αποκατάςταςθσ Κζντρο Αξιολόγθςθσ Ικανότθτασ 
και Προετοιμαςίασ Οδιγθςθσ για οδθγοφσ με αναπθρίεσ «ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείασ ι 
οποιοδιποτε ιςότιμο κρατικό ίδρυμα απαιτείται 
α) Η καταβολι ςτθν οικονομικι υπθρεςία του Κζντρου ι του ανάλογου με αυτό Κρατικοφ 
Ιδρφματοσ, ποςοφ που ορίηεται με ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου, του οποίου θ 
καταβολι αποδεικνφεται με κεωρθμζνο «Γραμμάτιο Είςπραξθσ». β) Ιατρικά Πιςτοποιθτικά Ιατρικισ 
Εξζταςθσ (Πακολόγου - Οφκαλμίατρου), και πρόςφατθ ιατρικι γνωμάτευςθ ςχετικι με τθ πάκθςθ. 
γ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 ςτθ οποία κα αναφζρεται θ μθ υποβολι αίτθςθσ ςε άλλο 
ςχετικό Κζντρο το τελευταίο τρζχον ζτοσ. δ) Αίτθςθ αξιολόγθςθσ ςτο Κζντρο ι ςτο ανάλογο με αυτό 
Κρατικό Κδρυμα και δφο φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου. ε) Φωτοτυπία Δελτίου Αςτυνομικισ 
Ταυτότθτασ ι διαβατθρίου ι άλλου ςχετικοφ βεβαιωτικοφ εγγράφου ταυτοπροςωπίασ. ςτ) Επίδειξθ 
βιβλιαρίου υγείασ του υποψθφίου οδθγοφ ι οδθγοφ. η) Παραπεμπτικό για εξζταςθ (αν υπάρχει). θ) 
Φωτοτυπία άδειασ οδιγθςθσ (αν υπάρχει). Οι επιπλζον απαιτοφμενεσ ιατρικζσ εξετάςεισ, μποροφν 
να διενεργοφνται και από ιδιϊτεσ γιατροφσ των προβλεπόμενων κατά περίπτωςθ ειδικοτιτων. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ: Ζωσ 50 θμζρεσ (από τθν θμερομθνία επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτθν 
ειδικι γραπτι εξζταςθ ςε κζματα Κανονιςμοφ Ε.Δ.Χ., Α' Βοθκειϊν, Τοπικϊν και Τεχνικϊν 
κεμάτων) 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ: Ζωσ 50 θμζρεσ (από τθν θμερομθνία επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτθν ειδικι
 γραπτι εξζταςθ ςε κζματα Κανονιςμοφ Ε.Δ.Χ., Α' Βοθκειϊν, τοπικϊν και τεχνικϊν 
κεμάτων) 

 

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 

ΟΤΑ 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. Τα 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. 


