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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί 

µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Περιγραφή αιτήματος: «ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4093/2012 (Α’ 222)» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

 
Ο – Η Όνοµα: 

  
Επώνυµο: 

 

 
Όνοµα Πατέρα: 

  
Επώνυµο Πατέρα: 

 

 
Όνοµα Μητέρας: 

  
Επώνυµο Μητέρας: 

 

 
Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:* 

  
Α.Φ.Μ: 

  Αριθ. Άδειας  
 Οδήγησης:* 

 

 
Αριθ. Διαβατηρίου:* 

  
Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:* 

  
Υπηκοότητα: 

 
 

 
Ηµεροµηνία 
γέννησης(1): 

  
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 

Τηλ: 

  

Fax: 

  

e-mail: 

 

                    
 
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 

ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για  κατάθεση  αίτησης  ή  παραλαβή  τελικής διοικητικής 
πράξης): 
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση 

εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού 

πληρεξουσίου.  

 
ΟΝΟΜΑ: 

  
ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: 

  
ΑΔΤ: 

 

 
ΟΔΟΣ: 

  
ΑΡΙΘ: 

  
Τ.Κ: 

 

 
Τηλ: 

  
Fax: 

  
e-mail: 

 

               

 

ΠΡΟΣ: 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

 

……………………………………………….. 

    

  (Τμήμα ή Γραφείο ……………………  ) 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 

ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4093/2012 (Α’ 222) 

 

ΚΟΣΤΟΣ :  Για τους μεν ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας που 

στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) διενεργούν την ιατρική εξέταση, 

το ύψος της αμοιβής ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της ιατρικής εξέτασης 

υποψήφιων οδηγών και οδηγών ενώ για τους συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας ιδιώτες γιατρούς καταβάλλεται αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε 

φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο 

τους.  

 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

1. Η υποβολή της παρούσας αίτησης στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.    

2. Η καταβολή αμοιβής στους ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας ή 

στους συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας ιδιώτες 

ιατρούς. 

 3. Η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας. Στην αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να 

προσκομίζει τις εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και 

καρδιογράφημα. 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1. Η παρούσα αίτηση κατατίθεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
2. Η ισχύς του Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας για την οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά το ν.4093/2012 

(Α’ 222) είναι πενταετής (5ετής).  
3. Οι οδηγοί Ε.Ι.Χ. οχημάτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2.  
       του ν.4093/2012, πρέπει υποχρεωτικά: 

α. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών 
ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. 
β. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’ σε ισχύ, για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες  
πριν την έναρξη της απασχόλησης τους ως οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις  επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της 
υποπαργράφου Η.2. του ν.4093/2012 (Α’ 222). 
γ. Να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 
του ν. 4070/2012 (Α’ 82).  
δ. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής. 
ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής. 
στ. Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. 

4. Η συνδρομή των ως άνω α’ έως στ’ προϋποθέσεων δεν ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.  
5. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1  της υποπαραγράφου Η.2. του ν.4093/2012 υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους  
       και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης,  
       επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας  
       τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύπου 
       ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλισή του από  
       τον ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ. 

 



2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

i. εδάφιο γ’ της περίπτωσης 2 της υποπαργράφου Η.2. του ν.4093/2012 (Α’ 222)  

ii. εδάφιο γ’ της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. 15732/13-11-2012 (Β’ 3053) κ.υ.α. 

iii. υπ’ αριθμ. 12971/7-07-2016 (Β’ 2267) κ.υ.α. 

iv. άρθρο 95 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’) 

 

 

 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

Διάρκεια τήρησης φακέλου ενδιαφερομένου για απόκτηση Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας για οδήγηση ολικώς 

εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος που δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς την προβλεπόμενη για την έκδοση του αιτούμενου 

πιστοποιητικού:: Έξι(6)μήνες (εδαφ. ιζ παρ.1 άρθρο 1 του π.δ.176/2007, ΦΕΚ 215 Α’)       

 

 


