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Θέμα: Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης διπλώματος κλπ. 
 
 

1. Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών οδήγησης 
2. Δημιουργία μητρώου  σχολών οδήγησης. 
3. Δημιουργία μητρώου κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης. 
4. Δημιουργία κωδικών σχολών οδηγών που με αυτούς θα μπορούν να μπαίνουν  ως 

πιστοποιημένοι χρήστες στην πλατφόρμα για την έκδοση αδειών οδήγησης κλπ. 
 

 Οι εργασίες που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις Σχολές 
οδηγών μέσω της πλατφόρμας θα είναι: 
 

I. Κατάθεση δικαιολογητικών για: 
 

 Άδειες οδήγησης. 

 
 Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α και Β. 
 Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1,  

Α2, Α, Β, ΒΕ. 
 Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96. 
 Ανανέωση άδειας οδήγησης κάθε κατηγορίας.  
 Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης. 
 Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας η κλοπής η αλλοίωσης. 
 Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ). αυτοκινήτου. 
 Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. με αντίστοιχη 

Ελληνική. 

 Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1,C ι η D1 η D Με 

ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π ΕΙ). 
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 Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1,C, D1, D, σε C1E, CE, D1E, 

DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών με ή χωρίς πιστοποιητικό 

επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ). 

 Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. 

 Επιστροφή Ελληνικής άδειας οδήγησης που ανταλλάχθηκε με αντίστοιχη κράτους-
μέλους Ε.Ε. 

 Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε λόγω Σ.Ε.Σ.Ο. 
 Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. 
 Μεταβολή στοιχείων Ελληνικής άδειας οδήγησης. 
 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από ΗΠΑ Καναδά Αυστραλία 

Ιαπωνία Νότια Αφρική Νότια Κορέα κλπ. σε αντίστοιχη Ελληνική. 
 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχη 

κατηγορίας άδειας οδήγησης Ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς. 

 Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία. 
 Μετατροπή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε 

αντίστοιχη Ελληνική  
 

 Άδειες επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ταξί) 

 
 Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ). αυτοκινήτου. 
 Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ). αυτοκινήτου. 
 Συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση για την Ειδική άδεια οδήγησης επιβατηγού 

δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ). αυτοκινήτου. 
 Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού Δημοσίας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου. 

 

 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής  Ικανότητας (ΠΕΙ) 
 

 Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) με περιοδική κατάρτιση. 
 Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης. 
 Περί μη χορήγησης (ΠΕΙ) πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας υπαγωγή σε 

εξαιρέσεις. 
 

 Ψηφιακός ταχογράφος 
 

 Αρχική έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού. 
 Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού. 
 Αντικατάσταση κάρτας ταχογράφου οδηγού (λόγω κλοπής, απώλειας, δυσλειτουργίας 

κ.λπ.). 
 

 Άδεια οδικού μεταφορέα 
 

 Χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών. 
 Ανανέωση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών. 
 Χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. 
 Ανανέωση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. 

 

 Πιστοποιητικό ADR 
 

 Χορήγηση πιστοποιητικού ADR. 
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 Ανανέωση πιστοποιητικού ADR. 

 
II. Θεωρητικά εκπαίδευση προγραμματισμός εξέτασης: 

 

 Εκπαίδευση 
 

 Εισαγωγή στοιχείων εκπαιδευόμενου 
 Τίτλος μαθήματος 
 Ώρα έναρξης μαθήματος 
 Ώρα λήξης μαθήματος 

 

 Προγραμματισμός εξέτασης 
 

 Κωδικός πληρωμής παράβολου θεωρητικής εξέτασης 
 Από την πλατφόρμα θα γίνεται αυτόματη καταγραφή των ωρών που παρακολούθησε ο 

συγκεκριμένος μαθητής και μετά τη συμπλήρωση της ύλης των μαθημάτων και των 
υποχρεωτικών ωρών και  αφού έχει  συμπληρωθεί ο κωδικός πληρωμής παράβολου θα 
μπορεί η σχολή οδηγών να προγραμματίσει  τη θεωρητική εξέταση του υποψήφιου 
οδηγού.  

 Αν ο υποψήφιος αποτύχει μετά τη συμπλήρωση νέου κωδικού πληρωμής παράβολου 
θεωρητικής εξέτασης και μετά την πάροδο της χρονικής διάρκειας που απαιτείται από 
τη νομοθεσία για να λάβει μέρος εκ νέου .σε εξετάσεις η σχολή οδηγών μπορεί να 
προγραμματίσει τον υποψήφιο.  

 

III. Πρακτική εκπαίδευση προγραμματισμός εξέτασης: 
 

 Εκπαίδευση 
 

 Εισαγωγή στοιχείων εκπαιδευόμενου 
 Τίτλος μαθήματος 
 Ώρα έναρξης μαθήματος 
 Ώρα λήξης μαθήματος 

 

 Προγραμματισμός εξέτασης 
 

 Κωδικός πληρωμής παράβολου πρακτικής εξέτασης 
 Από την πλατφόρμα θα γίνεται αυτόματη καταγραφή των ωρών που παρακολούθησε ο 

συγκεκριμένος μαθητής και μετά τη συμπλήρωση της ύλης των μαθημάτων και των 
υποχρεωτικών ωρών και  αφού έχει  συμπληρωθεί ο κωδικός πληρωμής παράβολου θα 
μπορεί η σχολή οδηγών να προγραμματίσει  τη πρακτική εξέταση του υποψήφιου 
οδηγού.  

 Αν ο υποψήφιος αποτύχει μετά τη συμπλήρωση νέου κωδικού πληρωμής παράβολου 
και μετά την πάροδο της χρονικής διάρκειας που απαιτείται από τη νομοθεσία για να 
λάβει μέρος εκ νέου .σε εξετάσεις η σχολή οδηγών μπορεί να προγραμματίσει τον 
υποψήφιο.  

 

 Οι εργασίες που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους εξεταστές 
μέσω της πλατφόρμας θα είναι: 
 

 Με το πέρας των εξετάσεων ο εξεταστής μέσο κινητού τηλεφώνου θα καταχωρεί στην 
πλατφόρμα το αποτέλεσμα των εξετάσεων.  
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 Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό  θα συνεχίζεται η διαδικασία της έκδοσης άδειας. Τα 
στοιχεία θα πηγαίνουν αυτόματα στο Ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα 
Resper ανταλλαγής πληροφοριών  αδειών  οδήγησης  και  εφόσον  από  τον έλεγχο δεν 
προκύψει λόγος   μη έκδοσής της, θα γίνεται αυτόματη αποστολή των στοιχείων προς 
την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής αστυνομίας, για την εκτύπωση της άδειας 
οδήγησης. 
 

 Οι εργασίες που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους ιατρούς 
μέσω της πλατφόρμας θα είναι: 

 
 Οι ιατροί οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τις Διευθύνσεις μεταφορών των περιφερειών 

για την εξέταση και την πιστοποίηση της ιατρικής επάρκειας των υποψηφίων οδηγών η 
οδηγών, μέσω της πλατφόρμας θα περνάνε τα αποτελέσματα  της εξετάσεις χωρίς να 
εκδίδουν χειρόγραφα πιστοποιητικά. 

 

 Τα οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας είναι: 

 
 Περιορίζεται στο ελάχιστο ο χρόνος διεκπεραιώσεις των αιτημάτων των πολιτών.  
 Μειώνεται στο ελάχιστο ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων  που θα πρέπει να 

ασχοληθούν  προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παραπάνω διαδικασίες.  
 Από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν από το σύστημα θα είναι δυνατόν 

να γίνει ένας πληρέστερος έλεγχος για την πάταξη παραβατικών φαινομένων. 
 
  
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 

                       Διαμαντής Ηλιάδης                                                                             Παναγιώτης Χαρμπής                                                                   
,      .        Πρόεδρος                                                                                       Γενικός   Γραμματέας 

   

 


