
Δικαιολογηηικά για ηην Έκδοζη Άδειας Οδήγηζης 

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

δειώλεη όηη: 

 έρεη ηελ θαλνληθή ηνπ δηακνλή ζηελ Ειιάδα ή ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπνπδαζηή ή ηνπ 

καζεηή επί έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κήλεο ζηελ Ειιάδα ζπλερώο ή αζξνηζηηθά, θαηά ην 

ηειεπηαίν δσδεθάκελν. 

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

Ννξβεγίαο, Ιζιαλδίαο, Ληρηελζηάηλ. 

2. Δειηίν 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 Ε.Ε. ή ησλ θξαηώλ Ννξβεγίαο, Ιζιαλδίαο, Ληρηελζηάηλ 

απαηηείηαη βεβαίσζε εγγξαθήο πνιίηε θξάηνπο-κέινπο ηεο Ε.Ε. 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 Ειιάδα, 

ζπλερώο ή αζξνηζηηθά θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν. 

3. Δύν πηζηνπνηεηηθά πγείαο από νθζαικίαηξν θαη παζνιόγν, ζπκβεβιεκέλνπο κε ηηο Δ/λζεηο 

Μεηαθνξώλ & Επηθνηλσληώλ 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 Δεκόζην 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). Αλ ν ελδηαθεξόκελνο είλαη ήδε θάηνρνο 

ηζρύνπζαο άδεηαο νδήγεζεο, δελ απαηηνύληαη πηζηνπνηεηηθά ηαηξώλ, θαζώο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

4 θαη 5. 

4. Παξάβνιν αμίαο 50, 00€ από Δεκόζην Τακείν (ΚΑΕ 3439) 

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

πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή εμέηαζε 

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

7. Παξάβνιν 10,00 € από Δεκόζην Τακείν (ΚΑΕ 3439) γηα θάζε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ ζε 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμέηαζε 

8. Απνδεηθηηθό είζπξαμεο ηειώλ ραξηνζήκνπ ηνπ Δεκόζηνπ 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 Δεκόζην Τακείν (ΚΑΕ 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. 

 

Σημείωση:   Ο ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα πιεξώζεη ην αληίζηνηρν πνζό ηνπ e-Παξαβόινπ ζε 

νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ή ηα ΕΛΤΑ κε ηνλ «θσδηθό παξαβόινπ» (ζε θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο ή θαη ζηα 

ελαιιαθηηθά δίθηπα – ΑΤΜ, Web banking θαη phone banking). 

Όλα τα παράβολα  πιεξώλνληαη,  εθόζνλ εθηππσζνύλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ Taxisnet:  e-paravolo 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html

