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ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άπθπο 8 ηος Ν.1599/1986) 

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

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ: «ΑΝΑΝΔΩΗ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ (ΚΑΘΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ)» 

Ππορ : 

      

          ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  
                 ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
  ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

…………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

πκπιεξώλεηαη από ηελ Τπεξεζία 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΩ ΓΗΛΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:  Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο :  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ. :  

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο :  Σόπνο Γέλλεζεο :  

Σόπνο Καηνηθίαο :  Οδόο : Αξηζκ.: 

Σειέθσλν:  Fax:  Email:  

 
Παξαθαιώ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο αξηζκ. ……………………………………………άδεηαο νδήγεζεο. 
Επίζεο, 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 ζπλήζε δηακνλή ζηελ Ειιάδα, όηη θαηέρσ 
ηζρύνπζα άδεηα νδήγεζεο ειιεληθή ή θξάηνπο-κέινπο ηεο Ε.Ε. ή ησλ θξαηώλ Ννξβεγίαο, Θζιαλδίαο, 
Ληρηελζηάηλ θαη δελ κνπ έρεη αθαηξεζεί από νπνηαδήπνηε Αξρή θαη όηη δελ θαηέρσ/θαηέρσ άδεηα 
νδήγεζεο ηξίηεο ρώξαο.………………………………………....................................................................... 
Επηζπκώ ηελ αλαγξαθή ηεο Οκάδαο αίκαηόο κνπ …………………………… ζην έληππν ηεο άδεηαο 
νδήγεζεο θαη ζπγθαηαηίζεκαη ζηελ ηήξεζή ηεο ζην Αξρείν Αδεηώλ Οδήγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηε ζειίδα 2, σο ζεκείν 14α ηνπ εληύπνπ ηεο 
Άδεηαο Οδήγεζεο. 

 
ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ διοικηηικήρ 
ππάξηρ): ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε 

εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα Τπεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ 
πιεξεμνπζίνπ. 

 ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΘΟ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΣΖΕΜΠΕΛΘΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ: ΩΣΗΡΘΟ ΣΖΕΜΠΕΛΘΚΟ ΑΔΣ: Υ524054 

Δειώλσ όηη εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε, λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή /θαη λα παξαιάβεη 
ηελ ηειηθή πξάμε. 
 

                                                                                                                                Ηκεξνκελία:. . . . . . . .  - . . . . . . .  - 20. . .  
 

 
 
 

                  ( Τπνγξαθή ) 
 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΒΛΔΠΔΣΔ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΛΙΓΔ 
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

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

όηη:  

  α. έρεη ζπλήζε δηακνλή ζηελ Διιάδα 

  β. θαηέρεη ηζρύνπζα άδεηα νδήγεζεο θαηεγνξίαο ειιεληθή ή θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ.  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηώλ Ννξβεγίαο, Ιζιαλδίαο, Ληρηελζηάηλ) θαη δελ ηνπ έρεη αθαηξεζεί 

από νπνηαδήπνηε Αξρή. 

  γ. Γελ θαηέρεη / θαηέρεη άδεηα νδήγεζεο ηξίηεο ρώξαο. 

  δ. εάλ επηζπκεί ηελ αλαγξαθή ηεο Οκάδαο αίκαηόο ηνπ ζην έληππν ηεο άδεηαο νδήγεζεο θαη 

ζπγθαηαηίζεηαη ζηελ ηήξεζή ηεο ζην Αξρείν Αδεηώλ Οδήγεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ θαη ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηε ζειίδα 2, σο ζεκείν 14
α
 ηνπ εληύπνπ ηεο Άδεηαο 

Οδήγεζεο. 

2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή ηζρύνληνο ειιεληθνύ  δηαβαηεξίνπ  ή αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ 

πγείαο. Σε πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ έρεη ηελ ηζαγέλεηα άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ.  ππνβάιιεη 

θσηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή ηζρύνληνο δηαβαηεξίνπ, ελώ γηα ππήθνν ηξίηεο ρώξαο απαηηείηαη 

θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ ή άιινπ εγγξάθνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε είζνδόο ηνπ ζηελ 

Διιάδα ή εγγξάθνπ πνπ έρεη εθδώζεη αξκόδηα ειιεληθή Αξρή θαη από ηα νπνία πξέπεη λα πξνθύπηεη ε 

ηαπηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ θαη ε ειηθία ηνπ. 

3. Φσηναληίγξαθν νπνηνπδήπνηε ηζρύνληνο δεκόζηνπ εγγξάθνπ, εθόζον ο ενδιαθερόμενος δεν είναι 

Έλληνας σπήκοος, πνπ πηζηνπνηεί ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα, όπσο Άδεηα Γηακνλήο, 

Βεβαίσζε Δγγξαθήο Πνιίηε Δ.Δ., έγγξαθν Πηζηνπνίεζεο Μόληκεο Γηακνλήο Πνιίηε θξάηνπο κέινπο 

ηεο Δ.Δ., Βεβαίσζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο Άδεηαο Γηακνλήο Τύπνπ Α, 

Δηδηθό Γειηίν Ταπηόηεηαο Οκνγελνύο.  Τν σο άλσ έγγξαθν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 185 εκέξεο 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο αιινδαπόο ππήθννο 

είλαη ζπνπδαζηήο ή καζεηήο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηεο πξσηόηππεο βεβαίσζεο ηεο ζρνιήο ή ηνπ 

ζρνιείνπ, πνπ βεβαηώλεη ηελ επί έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κήλεο ζπνπδαζηηθή ή καζεηηθή ηδηόηεηα, πξηλ από 

ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. 

4. Φσηναληίγξαθν ηζρύνπζαο άδεηαο νδήγεζεο ή ηελ θαηερόκελε άδεηα νδήγεζεο, εθόζνλ έρεη ιήμεη 

[Καηά ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ν αηηώλ πξνζθνκίδεη θάζε άδεηα νδήγεζεο πνπ θαηέρεη 

(απηνθηλήηνπ, κνηνζπθιέηαο ή άδεηα νδήγεζεο κνηνπνδειάηνπ ε νπνία ρνξεγήζεθε από ηηο Υπεξεζίεο 

Τξνραίαο ηεο ειιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα λα εθδνζεί κία θαηλνύξηα εληαία]. 

5. Γύν πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηαηξηθήο εμέηαζεο από νθζαικίαηξν θαη παζνιόγν, ζπκβεβιεκέλνπο κε ηηο 

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

απαηηείηαη: α) ε θαηαβνιή ζε θάζε ηαηξό πνπ δηελεξγεί ηελ εμέηαζε ακνηβήο ίζεο κε ην πνζό πνπ ηζρύεη 

θάζε θνξά σο θαηώηαην όξην ακνηβήο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ην Γεκόζην γηαηξώλ γηα επίζθεςε ζην 

ηαηξείν ηνπο, β) βηβιηάξην πγείαο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη βηβιηάξην πγείαο, απαηηνύληαη 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (γεληθή αίκαηνο, ζάθραξν, νπξία, θαξδηνγξάθεκα θαη αθηηλνγξαθία ζώξαθνο).  

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο νδήγεζεο είλαη άνφ ηφν 80 εηών απαηηνύληαη 

επηπιένλ ησλ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθώλ θαη δύν πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηαηξηθήο εμέηαζεο από 

φηορινολαρσγγολόγο και νεσρολόγο (ή νεσρουστίαηρο ή υστίαηρο) ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ 

κε ηηο Γ/λζεηο Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 Σηελ πεξίπησζε  πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο νδήγεζεο είλαη βαξήθννο ή θσθάιαινο απαηηείηαη 

επηπιένλ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ παζνιόγνπ θαη νθζαικηάηξνπ θαη πηζηνπνηεηηθό 

σηνξηλνιαξπγγνιόγνπ ζπκβεβιεκέλνπ κε ηηο Γ/λζεηο Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο νδήγεζεο δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία ησλ 80 

εηώλ, αιιά έρεη εμεηαζηεί από Γεπηεξνβάζκηα Ιαηξηθή Δπηηξνπή (Γ.Ι.Δ.) ζην παξειζόλ, γηα ηελ 

πξώηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο κεηά ηηο 09/11/2016, απαηηνύληαη πηζηνπνηεηηθά από 

γηαηξνύο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπγθξνηνύζαλ ηε Γ.Ι.Δ. από ηελ νπνία είρε εμεηαζηεί.  

Τα πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηζρύνπλ γηα 6 κήλεο από ηελ έθδνζή ηνπο.  

6. Φσηναληίγξαθα ησλ απνδεηθηηθώλ πιεξσκήο πνπ θαηαβιήζεθε ζε θάζε γηαηξό. 

7. Απνδεηθηηθό πιεξσκήο 50,00€ γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο (κφδικός e-παραβόλοσ «23»). 
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8. Απνδεηθηηθό πάγηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ππέξ ηξίησλ 18,00€ (κφδικός e-παραβόλοσ 

«65»). 

9. Απνδεηθηηθό πιεξσκήο 30,00€ γηα ηελ εθηύπσζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο (κφδικός e-παραβόλοσ «28»). 

10. Τξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο ηύπνπ δηαβαηεξίνπ, εθ ησλ νπνίσλ  ε κία (1) 

πξνζθνκίδεηαη ζηε Γ/λζε Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ θαη νη ππόινηπεο ζηνπο γηαηξνύο πνπ 

δηελεξγνύλ ηελ εμέηαζε. 

11. Αίηεζε εθηύπσζεο ηεο άδεηαο νδήγεζεο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

1. Η αλαλέσζε θάζε θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο απαηηείηαη όηαλ ιήγεη ε ηζρύο δηθαηώκαηνο νδήγεζεο 

βάζεη ηνπ Π.Γ.51/2012. 

2. Αλ πξόθεηηαη γηα άδεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ησλ θξαηώλ Ννξβεγίαο, Ιζιαλδίαο θαη Ληρηελζηάηλ 

αθνινπζείηαη ηαπηόρξνλα θαη ε δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο. 

3. Οδεγνί πνπ θαηέρνπλ άδεηα νδήγεζεο πνπ θέξεη ηνλ θσδηθό 113 (Β΄ Δπαγγεικαηηθέο άδεηεο) ή C1 ή 

C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE θαη έρνπλ ιήμεη, δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβνύλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαλέσζεο αιιά ηεο αληηθαηάζηαζεο εληύπνπ εθόζον επιθσμούν να παραμείνει ζε ιζτύ μόνο η 

καηηγορία Β ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηή έρεη ρνξεγεζεί πξηλ ηηο 19/1/2013. 

4. Τα e-παξάβνια εθδίδνληαη από ηελ Δθαξκνγή Ηιεθηξνληθνύ Παξαβόινπ  θαη πιεξώλνληαη ζε όια ηα 

Τξαπεδηθά Ιδξύκαηα θαη ζηα ΔΛΤΑ. 

5. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ή/θαη ε παξαιαβή ηεο άδεηαο νδήγεζεο γίλεηαη 

από ηνλ/ηελ ελδηαθεξόκελν/ε απαηηείηαη ε επίδεημε ηνπ πξσηόηππνπ δηθαηνινγεηηθνύ ηαπηνπξνζσπίαο 

(όπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ, δηθαηνινγεηηθά 2-3), ελώ αλ δε γίλεηαη από ηνλ ίδην, ρξεηάδεηαη  

εμνπζηνδόηεζε θαη λόκηκε ζεώξεζε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηεο Αίηεζεο-Υπεύζπλεο Γήισζεο θαη 

ηεο Αίηεζεο εθηύπσζεο από νπνηαδήπνηε δεκόζηα Αξρή. 

6. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ λένπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά ην παιαηό 

έληππν, εθόζνλ δελ έρεη παξαδνζεί θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

7. Σε πεξίπησζε θαηνρήο άδεηαο νδήγεζεο ηξίηεο ρώξαο αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ηεο άδεηαο, ε ρώξα 

έθδνζήο ηεο θαη θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ παξνύζα αίηεζε. 

 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΧΡΟΝΟ: Μέτρι 50 ημέρες. 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ΧΡΟΝΟ: Μέτρι 30 ημέρες. 

 

ΚΟΣΟ: 118,00€ [σμπεριλαμβάνεηαι η αμοιβή δύο γιαηρών (10€+ 10€), παράβολο για ανανέφζη 

(50€), παράβολο για ηην εκηύπφζη (30€),  παράβολο παγίοσ ηέλοσς ταρηοζήμοσ και ειζθορά σπέρ 

ηρίηφν (18€)] 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

Ο ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη: 

1. Να έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα ή ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπνπδαζηή ή ηνπ καζεηή, επί 

έμη (6) κήλεο ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα, πξηλ από ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ. 

2. Να έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

3. Να θαηέρεη άδεηα νδήγεζεο ειιεληθή ή θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θξαηώλ Ννξβεγίαο, Ιζιαλδίαο θαη Ληρηελζηάηλ). 

4.  Να έρεη ηηο ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζσκαηηθήο θαη δηαλνεηηθήο ηθαλόηεηαο πνπ ηζρύνπλ γηα  

       ηελ Οκάδα 1 ή 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο III ηνπ Π.Γ.51/2012 (Α΄101) όπσο ηζρύεη  θαηά πεξίπησζε. 

 
Η Γελ. Δ/λζε Μεηαθνξώλ & Επηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ελεκεξώλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ 

Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ όηη ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε 
είλαη ν ΟΣΑ β' βαζκνύ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζπιιέγεη ηα αλσηέξσ δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηα επεμεξγάδεηαη 
απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαηά λόκν αξκνδηνηήησλ ηεο. Πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά κπνξεί λα απνθηήζεη θάζε πνιίηεο 
ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 5 Ν.2690/1999 ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ Καλνληζκό Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σα δεδνκέλα 
απνζεθεύνληαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ αηηήκαηνο ηνπ πνιίηε θαη ζηελ ζπλέρεηα γηα ζθνπνύο 
αξρεηνζέηεζεο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Κάζε ππνθείκελν δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα πνπ ην αθνξνύλ. 
Έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ δηόξζσζή ηνπο, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο θαζώο θαη ηελ ιήςε αληηγξάθσλ ζε θνηλώο 
αλαγλώζηκν κνξθόηππν (δηθαίσκα ζηελ θνξεηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο 
Δεδνκέλσλ. Κάζε ζηγόκελνο έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα. 


