
 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) 
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)

  Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠ/ΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

           ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  
Αρ. άδειας οδήγησης: Α.Φ.Μ.:

Ο / Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Οδός αριθμός κατοικίας: Δήμος και Νομός κατοικίας:

Ημερομηνία γέννησης:  Ταχ. Κώδικας:

Αρ. Δελτ. Ταυτότητας: * Τόπος / Νομός γέννησης:

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αρ. άδειας διαμονής:

Αριθ. Βιβλ. Υγείας:* Τηλέφωνο:

Fax: E-mail:

Συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας*

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986,
δηλώνω ότι:
1.Τα ατομικά στοιχεία και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας μου είναι αυτά που δηλώνω παραπάνω.
2 Έχω τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα για 185 ημέρες ή ότι έχω την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον
μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.
3. Δεν είμαι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των κρατών Νορβηγίας ,
Ιρλανδίας και Λιχτεστάϊν ή τρίτης χώρας.
4. Η άδεια οδήγησης μου δεν έχει αφαιρεθεί ή δεν κρατείται  από οποιαδήποτε αρχή για οιοδήποτε λόγο.
5. Ο αριθμός της κατεχόμενης άδειας οδήγησης είναι:  …………………….. και  της τυχούσας κατεχόμενης παλαιού τύπου ελληνικής
άδειας οδήγησης Μοτοσικλέτας είναι: ………………………... 
6. Επιθυμώ / Δεν επιθυμώ (διαγράφεται αντίστοιχα) την αναγραφή της ομάδας αίματός μου στο έντυπο της άδειας  και συγκατατίθεμαι
στην τήρησή της στο αρχείο αδειών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
7. Επιθυμώ την ειδική γραφή  (λατινικοί χαρακτήρες) του ονοματεπωνύμου μου, σύμφωνα με το …………………………………..........
αποδεικτικό έγγραφο / ταυτότητα.
8. O εικοσαψήφιος κωδικός πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης είναι:
…………………………………………………….. 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Στους παρακάτω παρέχω την εξουσιοδότηση να με εκπροσωπήσουν στην αρμόδια Υπηρεσία, είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα ο καθένας, για την

κατάθεση 
της αρχικής αίτησης, καθώς και σε όλες τις ενδιάμεσες ενέργειες που απαιτούνται, μέχρι και την παραλαβή της άδειας οδήγησης.

   

1.Ο / Η Όνομα: Επώνυμο:

Ονομ/μο Πατέρα: Αρ. Δελτ. Ταυτότητας:

Οδός αριθμός κατοικίας Πόλη -  Ταχ. Κώδικας:

Τηλέφωνο: E-mail:

2.Ο / Η Όνομα: Επώνυμο:

Ονομ/μο Πατέρα: Αρ. Δελτ. Ταυτότητας:

Οδός αριθμός κατοικίας Πόλη -  Ταχ. Κώδικας:

Τηλέφωνο: E-mail:
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                                                                                                                                             υπογραφή

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.Αν τα δικαιολογητικά κατατεθούν μέσω τρίτου προσώπου , το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί , απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και στην αίτηση εκτύπωσης.
2. Τα ηλεκτρονικά παράβολα χορηγούνται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-παράβολο (www.gsis.gr) και δύνανται να πληρωθούν είτε
μέσω καταστημάτων τραπεζών ή ΕΛΤΑ ή μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (e-banking)
3. Για τη χορήγηση των ηλεκτρονικών παραβόλων μπορείτε να απευθύνεστε στα Κ.Ε.Π.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 
2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου
2011», όπως ισχύει.
2. Άρθρο 52 του ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει.
3. του π.δ.74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων 
οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και
2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006», όπως ισχύει.
4. Απόφαση οικ.50984/7947/2013 (Β΄3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και 
εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», όπως ισχύει.
5. Απόφαση Π.Ο.Λ.1163/2013 (Β΄1675) του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή 
ηλεκτρονικού παράβολου», όπως ισχύει.
6. Απόφαση οικ.29898/3378/2016 (Β΄1318) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Επανακαθορισμός διαδικασιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.74/2008 (Α΄112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων».
7. Απόφαση 30063/4796/2013 (Β΄2643) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Επανακαθορισμός της διαδικασίας και 
των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και
εμπορευμάτων (ΠΕΙ), την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών και λοιπές 
λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.74/2008 (Α΄ 112) όπως ισχύει», όπως ισχύει.
8. Άρθρο 9, παρ.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
9. Εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (Α΄112):
Οι οδηγοί των παρακάτω κατηγοριών οχημάτων εξαιρούνται της υποχρέωσης να κατέχουν
ΠΕΙ:
α. Οχημάτων, των οποίων, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
β. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία,Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), 
καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις Υπηρεσίες αυτές, χρησιμοποιούνται όμως απ αυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.
γ. Οχημάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών 
(Π.Σ.Ε.Α.).
δ. Οχημάτων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή 
μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
ε. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες  διάσωσης.
στ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται στο 
διάταγμα αυτό).
ζ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή 
εμπορευμάτων.
η. Οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του 
οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού».

Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.) εφόσον απαιτείται.

            

(Πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, Δελτίο Ταυτότητας, Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο κλπ).

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε.
1) Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου 2) Άδεια διαμονής
ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός της/του στην Ελλάδα ή 
εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα τουΠροσώπου και η ηλικία της/του.Απλό 
φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος δεν είναι Ελληνίδα/Έλληνας 
υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή της/του ενδιαφερόμενης/ου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., 
το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής 
Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της 
αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.Σε περίπτωση κατοχής ιδιότητας του σπουδαστή προσκομίζεται πρωτότυπη 
βεβαίωση σχολής ή σχολείου, η οποία βεβαιώνει την σπουδαστική ιδιότητα έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση.
Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει.

Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου για το νέο έντυπο άδειας οδήγησης. 

Παράβολο 30 ευρώ για την εκτύπωση (κωδικός τύπου e-παράβολου 0028)

Παράβολο 3 ευρώ ανταποδοτικό με το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου υπέρ Π.Κ.Μ.    (διατίθεται  από υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς στον 
λογαριασμό :ΙΒΑΝ GR 8301712150006215030024719) ή με ηλεκτρονική πληρωμή.      

Αποδεικτικό έγγραφο ομάδας αίματος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί εκτύπωση αυτής στο έντυπο της άδειας

http://www.gsis.gr/

