κωδικός εντύπου: Α8

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν.1599/1986)

περιγραφή αιτήµατος:

ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ή ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΛΟΓΩ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ή ΚΛΟΠΗΣ ή ΦΘΟΡΑΣ ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ
αριθµός πρωτοκόλλου

ηµεροµηνία

ΠΡΟΣ :
συµπληρώνεται ο τίτλος της υπηρεσίας Μεταφ. & Επικοιν. της οικείας Ν.Α.

συµπληρώνονται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (φυσικά πρόσωπα)
όνοµα :

επώνυµο :

όνοµα πατέρα :

επώνυµο πατέρα:

όνοµα µητέρας :

επώνυµο µητέρας:

αριθµός δελτίου
ταυτότητας :

Α.Φ.Μ. :

ηµεροµηνία γέννησης :

τόπος γέννησης :

τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός:

αριθ.:

Τ.Κ.:

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

fax :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων)
Α.Φ.Μ. :

επωνυµία :
ηµ/νία επικ/σης
καταστατικού:

αριθµός καταστατικού :
αριθµός και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ :
έδρα :

οδός :

δήµος :
τηλ. :

νοµός :
e-mail :

fax :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για µη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης)
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών, κλπ)
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
Εξουσιοδοτώ το παρακάτω αναγραφόµενο πρόσωπο να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασµό µου και να παραλάβει
την τελική διοικητική πράξη (διαγράφεται αντίστοιχα η ενέργεια για την οποία δεν δίδεται εξουσιοδότηση)
όνοµα :

επώνυµο :

ονοµατεπώνυµο πατέρα:

αριθ. δελτίου ταυτότητας :

τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός :
fax :

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

σηµείωση: 1) σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, τότε για την µη αυτοπρόσωπη κατάθεση ή παραλαβή απαιτείται
προσκόµιση συµβολ/κού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία
2) Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΜΕΡΟΣ Β'

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Έχω την κανονική µου διαµονή στην Ελλάδα
(2)
Η άδεια, της οποίας ζητώ την έκδοση αντιγράφου, χάθηκε/κλάπηκε και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή ελληνική ή κράτουςµέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, για οποιοδήποτε λόγο.
(3)
∆εν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων των κρατών Νορβηγίας,
Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................
(1) " Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών."
(2) Να διαγραφεί το σχετικό κείµενο στην περίπτωση αλλοίωσης ή φθοράς.
(3) Αν ο ενδιαφερόµενος κατέχει άλλη άδεια οδήγησης διαγράφεται το κείµενο.

1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει:
1. Να έχει την κανονική του διαµονή στην Ελλάδα.
2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-µέλος της Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένης της
Ελλάδας, ή από τη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
3. Να µην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων
των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
4. Να έχει συµπληρώσει το απαιτούµενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης, αν η άδεια έχει εκδοθεί από
άλλο, εκτός της Ελλάδας, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή από κάποιο από τα παραπάνω τρία κράτη.

2 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Νόµος 2963/01 (ΦΕΚ 268/Α/23-11-01) "Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε
λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει.
2. Προεδρικό ∆ιάταγµα 19/95 (ΦΕΚ 15/Α/31-1-95) "Προσαρµογή της νοµοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης", όπως ισχύει.
3. Απόφαση 58930/480/99 (ΦΕΚ 526/Β/3-5-99) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Άδειες οδήγησης
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και τετρακύκλων", όπως ισχύει.
4. ΚΥΑ 43206/6028/29-7-2008 (ΦΕΚ 1541/B΄) "Τροποποίηση των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ
Α΄15) για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τα αντίστοιχα παραρτήµατα της οδηγλις
91/439/ΕΟΚ…….όπως τροποποιήθηκαν µε τις οδηγίες 2006/126/ΕΚ ... 2008/65/ΕΚ .....", όπως ισχύει.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΜΕΡΟΣ Γ'
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΘΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
2. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Κατεχόµενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
5. Απόδειξη Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για καταβολή ποσού 30
ευρώ, την πρώτη φορά, και 60 ευρώ τη δεύτερη, τρίτη κλπ., στην
περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης
6. Αποδεικτικό ∆ηµοσίου Ταµείου για την είσπραξη παγίου τέλους
χαρτοσήµου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 9,02 ευρώ
7. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαµονής ή παραµονής ή άλλου
ισοδύναµου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι έλληνας υπήκοος,
η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ηµέρες πριν την
υποβολή της αίτησης ή 95 ηµέρες αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος
κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και
Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει µέχρι και την ηµέρα
παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
8. Επίσηµο έγγραφο της κρατικής αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια
οδήγησης, µαζί µε µετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα
στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια
αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την
εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής
9. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από
δικηγόρο
10. Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση
11. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)

Παρατηρήσεις:
∆ικαιολογητικό 3: Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν πρόκειται για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.
∆ικαιολογητικό 8: Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και µόνο µε
αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου.
∆ικαιολογητικά 8 και 9: Τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται αν η άδεια που χάθηκε ή κλάπηκε ή εφθάρη ή αλλοιώθηκε έχει εκδοθεί
από κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.
Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΜΕΡΟΣ ∆'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ: Εξαρτάται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

ΚΟΣΤΟΣ: 9,02 - 69,02 € (+ 30 € για την εκτύπωση)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόµενου.
2. Αν η άδεια οδήγησης του ενδιαφερόµενου έχει εκδοθεί από κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν, επιστρέφεται στην αρµόδια αρχή της χώρας έκδοσης µε µέριµνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
3. Αν η ισχύς της άδειας οδήγησης έχει λήξει, πριν την έκδοση του νέου εντύπου προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης

4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-µέλους της Ε.Ε.
(συµπεριλαµβανοµένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειµένου να
του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωµατωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας).

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό
Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

............./..../20...

Υπογράφηκε ενώπιών µου και παρελήφθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά

(Υπογραφή)

Ο υπάλληλος της Ν.Α.
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