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ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
( άρθρο 8 τοσ Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 τοσ Ν.2690/1999 ) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 
( άξζξν 8  παξ. 4ηνπ Ν. 1599/1986 ) 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : «ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ 

( ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, Β ΜΔ ΚΩΓΙΚΟ 96 ) ΚΑΙ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ ( Α1, Α2, Α ) » 

Προς : 

      

           
 
…………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Σπκπιεξώλεηαη από ηελ ππεξεζία 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΩ ΓΗΛΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα Παηέρα:  Επώνσμο Παηέρα:  

Όνομα Μηηέρας:  Επώνσμο Μηηέρας :  

Αριθμός Δεληίοσ Τασηόηηηας:  Α.Φ.Μ. :  

Ημερομηνία Γέννηζης :  Τόπος Γέννηζης :  

Τόπος Καηοικίας :  Οδός : 
                                                  
Αριθμ.: 

Τηλέθωνο:  Fax: 

Δ/νζη Ηλεκηρ. 

Τατσδρομείοσ (Email)             

Παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγεζεί άδεηα νδήγεζεο …………………………………………. θαηεγνξίαο. 

Δπίζεο, κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986, δειώλσ όηη έρσ θαλνληθή δηακνλή ζηελ Διιάδα θαη όηη δελ 

θαηέρσ άιιε άδεηα νδήγεζεο ειιεληθή ή θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ησλ θξαηώλ Ννξβεγίαο, Ιζιαλδίαο, 

Ληρηελζηάηλ. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ( για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ διοικηηικήρ 

ππάξηρ ):  

 ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

 

Γειώλσ όηη εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε, λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή /θαη λα παξαιάβεη 

ηελ ηειηθή πξάμε. 
 

 

                                                                                                                                Ημερομηνία:. . . . . . . .  - . . . . . . .  - 20. . .  
 

        
 

 
                  ( Υπογραθή ) 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΒΛΔΠΔΣΔ ΠΙΩ ΔΛΙΓΑ  
T.E.7/13 

    



  

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

1.Αίηεζε - Υπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο ζα 

δειώλεη όηη:  

α. έρεη ηελ θαλνληθή ηνπ δηακνλή ζηελ Διιάδα ή ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπνπδαζηή ή ηνπ καζεηή επί 

έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κήλεο ζηελ Διιάδα ζπλερώο ή αζξνηζηηθά, θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν. 

β. δελ θαηέρεη άιιε άδεηα νδήγεζεο ειιεληθή ή θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ησλ θξαηώλ 

Ννξβεγίαο, Ιζιαλδίαο, Ληρηελζηάηλ. 

2.Γειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή ειιεληθό δηαβαηήξην ζε ηζρύ, θαζώο θαη θσηναληίγξαθα απηώλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ είλαη αιινδαπόο ππήθννο, πξνζθνκίδεηαη άδεηα παξακνλήο ε νπνία πξέπεη 

λα έρεη εθδνζεί 185 εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα άδεηα νδήγεζεο ελώ γηα ηνπο ππεθόνπο 

ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δ.Δ. ή ησλ θξαηώλ Ννξβεγίαο, Ιζιαλδίαο, Ληρηελζηάηλ απαηηείηαη βεβαίσζε 

εγγξαθήο πνιίηε θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. ε νπνία πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 95 εκέξεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα άδεηα νδήγεζεο, θαζώο θαη θσηναληίγξαθα απηώλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν 

ελδηαθεξόκελνο είλαη ζπνπδαζηήο ή καζεηήο, απαηηείηαη απόδεημε ηεο ζπνπδαζηηθήο ή καζεηηθήο 

ηδηόηεηαο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελώλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα, ζπλερώο ή αζξνηζηηθά θαηά ην 

ηειεπηαίν δσδεθάκελν 

3.Γύν πηζηνπνηεηηθά πγείαο από νθζαικίαηξν θαη παζνιόγν, ζπκβεβιεκέλνπο κε ηηο Γ/λζεηο 

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ 

θαηαβάιιεηαη ζε θάζε ηαηξό πνπ δηελεξγεί ηελ εμέηαζε, ακνηβή ίζε κε ην πνζό πνπ ηζρύεη θάζε θνξά 

σο θαηώηαην όξην ακνηβήο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ην Γεκόζην γηαηξώλ γηα επίζθεςε ζην ηαηξείν, 

δύν έγρξσκεο πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο, θαζώο θαη βηβιηάξην πγείαο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

βηβιηάξην πγείαο, απαηηνύληαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (γεληθή αίκαηνο, ζάθραξν, νπξία, 

θαξδηνγξάθεκα θαη αθηηλνγξαθία ζώξαθνο). Αν ο ενδιαθεπόμενορ είναι ήδη κάηοσορ ιζσύοςζαρ 

άδειαρ οδήγηζηρ, δεν απαιηούνηαι πιζηοποιηηικά ιαηπών, καθώρ και ηα δικαιολογηηικά 4 και 5.   

4.Παξάβνιν αμίαο 50, 00€ από Γεκόζην Τακείν (ΚΑΔ 3439)  

      5.Αληίγξαθν ηεο απόδεημεο πιεξσκήο πνπ θαηαβιήζεθε ζηνλ παζνιόγν θαη νθζαικίαηξν πνπ      

      πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή εμέηαζε  

6.Γύν (2) πξόζθαηεο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο, ηύπνπ δηαβαηεξίνπ ρσξίο γπαιηά 

7.Παξάβνιν 10,00 € από Γεκόζην Τακείν (ΚΑΔ 3439) γηα κάθε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ ζε 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμέηαζε 

8.Απνδεηθηηθό είζπξαμεο ηειώλ ραξηνζήκνπ ηνπ Γεκόζηνπ Τακείνπ (18,00 € αλ πξόθεηηαη γηα 

αξρηθή θαηάζεζε θαη 27,02 € αλ πξόθεηηαη γηα επέθηαζε) γηα ηελ παξαιαβή ηεο άδεηαο νδήγεζεο (ζε 

πεξίπησζε αηόκνπ κε αλαπεξία πνπ νδεγεί δηαζθεπαζκέλν όρεκα ή δεκνζίνπ ππαιιήινπ γηα 

ππεξεζηαθνύο ιόγνπο ε ρνξήγεζε γίλεηαη αηειώο) 

9.Παξάβνιν 30,00 € από Γεκόζην Τακείν (ΚΑΔ 3439) γηα ηελ εθηύπσζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο 

10.Αίηεζε εθηύπσζεο 

11.Άδεηα νδήγεζεο, αλ ππάξρεη θαη θσηναληίγξαθν. Σε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο 

ζε άιιε θαηεγνξία, ε παιηά άδεηα θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ παξαιαβή ηεο θαηλνύξηαο.  

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

Ο ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία: 

α) Τσλ 18 εηώλ γηα ηελ θαηεγνξία Α1 θαη Β. 

β) Τσλ 20 εηώλ γηα ηελ θαηεγνξία Α2. 

γ) Τσλ 24 εηώλ γηα κνηνζηθιέηεο ηεο θαηεγνξίαο Α. Σε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο είλαη ήδε 

θάηνρνο άδεηαο νδήγεζεο ηεο θαηεγνξίαο Α2 επί δηεηία, ε απαηηνύκελε ειηθία κεηώλεηαη ζηα 22 έηε. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1.  Πξηλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμέηαζε ν ππνςήθηνο νδεγόο πξέπεη λα έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ειάρηζην αξηζκό καζεκάησλ ζε Κέληξν Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Σρνιή 

Οδεγώλ.  

2. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δε γίλεηαη από ηνλ ίδην, ρξεηάδεηαη 

εμνπζηνδόηεζε θαη λόκηκε ζεώξεζε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηεο αίηεζεο-ππεύζπλεο δήισζεο, 

ηεο αίηεζεο εθηύπσζεο από νπνηαδήπνηε δεκόζηα αξρή. Δπίζεο, θάζε θσηναληίγξαθν εγγξάθνπ 

πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλν. 

 

   


