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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αίτθςθ - Τπεφκυνθ 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 ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτου 
 
4α. Σρία τουλάχιςτον Ιατρικά Πιςτοποιθτικά Τγείασ (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. 
 
4β. τθν περίπτωςθ που ενδιαφερόμενοσ παρουςιάηει κινθτικά προβλιματα, επιπλζον τθσ 
πακολογικισ, οφκαλμολογικισ και ψυχιατρικισ εξζταςθσ αυτόσ μπορεί να παραπζμπεται προσ ιατρικι 
εξζταςθ ςε Κρατικό Ίδρυμα που αςχολείται ςυςτθματικά με το ζργο αξιολόγθςθσ ικανότθτασ οδιγθςθσ 
Ατόμων με Αναπθρίεσ και με προβλιματα κινθτικότθτασ 
 
5. Αντίγραφα των αποδείξεων πλθρωμισ που καταβλικθκαν ςτον πακολόγο, οφκαλμίατρο και 
ψυχίατρο που πραγματοποίθςε τθν ιατρικι εξζταςθ. 
 
6. Αποδεικτικό πλθρωμισ 50,00€ - κωδικόσ τφπου e-παραβόλου «2987» 
(ι 250,00€ - κωδικόσ τφπου e-παραβόλου «2988» ςε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει εξάμθνο και μζχρι τθ 
ςυμπλιρωςθ πζντε ετϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ τθσ ειδικισ άδειασ ) για τθν ανανζωςθ τθσ 
ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ, το οποίο εκδίδεται από τθν Εφαρμογι Ηλεκτρονικοφ Παραβόλου (ο-
παραβόλο): (Φορζασ Δθμοςίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικζσ Οδικζσ Μεταφ -Κατθγορία παραβόλου: 
Ειδικζσ Άδειεσ οδήγηςησ Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου-Τφποσ παραβόλου: Ανανζωςθ ....) και πλθρϊνονται ςε όλα 
τα Τραπεηικά Ιδρφματα και ςτα ΕΛΤΑ. 
 
7. Δφο (2) πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ μεγζκουσ και τφπου ταυτότθτασ 
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8. Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρώου γενικισ χριςθσ, (το οποίο αναηθτείται αυτεπάγγελτα από τθν 
Υπθρεςία). 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Αρμόδια για τθν ανανζωςθ τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ Επιβατθγοφ Δθμόςιασ Χριςθσ (Ε.Δ.Χ.) 
αυτοκινιτου είναι θ Δ/νςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν που τθ χοριγθςε αρχικϊσ ι τθν επζκτεινε. 
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι τθσ Περιφζρειασ Αττικισ μποροφν να απευκφνονται ςε 
οποιαδιποτε Δ/νςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ανεξάρτθτα από τθν 
Περιφερειακι Ενότθτα του τόπου κατοικίασ τουσ.  
 
2. 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 - Ψυχίατρου), 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 
Ίδρυμα 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. 
 
3.  Οι ενδιαφερόμενοι κατακζτουν ςτθν αρμόδια υπθρεςία και ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο 
των δφο (2) μθνϊν πριν τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ ειδικισ τουσ άδειασ οδιγθςθσ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτου αίτθςθ 
ανανζωςθσ ςυνοδευόμενθ με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 
 
4. Σε περίπτωςθ που παρζλκει πενταετία από τθν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ τθσ ειδικισ άδειασ και δεν 
ζχουν υποβλθκεί αίτθςθ ανανζωςθσ και τα πλιρθ δικαιολογθτικά, αυτι κεωρείται αφαιρεκείςα και θ 
επαναχοριγθςι τθσ γίνεται, αφοφ ο ενδιαφερόμενοσ ανταποκρικεί με επιτυχία ςτθν ειδική γραπτή 
εξζταςη ςε κζματα κανονιςμοφ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
5. 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. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ: Ζωσ 50 θμζρεσ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ: Ζωσ 50 θμζρεσ 

ΚΟΣΟ : 80€ *Συμπεριλαμβάνεται θ αμοιβι τριϊν γιατρϊν (10€ + 10€ + 10€) και παράβολο για 
τθν ανανζωςθ τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ (50€)+ ι 280€ *Συμπεριλαμβάνεται θ αμοιβι τριϊν γιατρϊν 
(10€ + 10€ + 10€) και παράβολο για τθν ανανζωςθ τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ (250€), ςε περίπτωςθ 
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που ζχει παρζλκει εξάμθνο και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ πζντε ετϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ τθσ 
ειδικισ άδειασ+ 
 
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 
Ο υποψιφιοσ πρζπει: 
1. Να μθν ζχει ξεπεράςει το 69° ζτοσ τθσ θλικίασ του. 
2. Να ανανεϊςει υποχρεωτικά τθν ειδικι άδεια οδιγθςθσ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτου ςτα εξιντα επτά (67) ζτθ 

θλικίασ του ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ . 
3.  Να μθν υπθρετεί με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτο Δθμόςιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δθμοςίου 

τομζα του Ν.1256/1982(Α'65), όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
4. Να μθν ζχει ςυνταξιοδοτθκεί ωσ άμεςα αςφαλιςμζνοσ από οποιοδιποτε ταμείο ι από το Δθμόςιο 
5.  Να μθν ζχει τιμωρθκεί από Πεικαρχικό Συμβοφλιο για οδιγθςθ ι χρθςιμοποίθςθ ωσ Ε.Δ.Χ. 

αυτοκινιτου, όχθμα που δεν ζχει ιςχφουςα άδεια κυκλοφορίασ ωσ Ε.Δ.Χ. αυτοκίνθτο. 
6. Να κατζχει ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου κατθγορίασ Β 
7.  Να μθν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ α' του άρκρου 100 

του ν.4070/2012 (Α' 82) ιτοι για το αδίκθμα τθσ ςυγκρότθςθσ ι ζνταξθσ ωσ μζλοσ ςε εγκλθματικι 
οργάνωςθ, παραχάραξθσ, κυκλοφορίασ παραχαραγμζνων νομιςμάτων, πλαςτογραφίασ, 
πλαςτογραφίασ και κατάχρθςθσ ενςιμων, δωροδοκίασ, ανκρωποκτονίασ με πρόκεςθ, λθςτείασ, 
αρπαγισ, βιαςμοφ, κατάχρθςθσ ςε αςζλγεια, αποπλάνθςθσ παιδιϊν, διευκόλυνςθσ ακολαςίασ 
άλλων, πορνογραφίασ ανθλίκων, μαςτροπείασ, εκμετάλλευςθσ πόρνθσ, ςωματεμπορίασ, αςζλγειασ 
ςε ανιλικο ζναντι αμοιβισ, κλοπισ, υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, απάτθσ, απιςτίασ, παράβαςθσ τθσ 
νομοκεςίασ περί όπλων, εμπορίασ και χριςθσ ναρκωτικϊν, παράβαςθσ των διατάξεων του νόμου για 

πρόλθψθ και καταςτολι νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ, παράνομθσ 
μεταφοράσ λακρομεταναςτϊν, λιποταξίασ, ανυποταξίασ και παράνομθσ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων. 

8. Να είναι υγιισ με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον κεςμικό πλαίςιο 

Για τθν παροφςα αίτθςθ παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ ψθφιακισ υποβολισ τθσ μζςω του site τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ και ειδικότερα μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ "Οδθγόσ του Πολίτθ" ςτθν 
διαδρομι: www.pattikis.gr/citizen και κάνοντασ αναηιτθςθ με τον κωδικό Μ-ΤΑΟ21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

http://www.pattikis.gr/citizen

