
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986)
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µ ε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) 

 

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» 
 

 

ΠΡΟΣ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Τµήµα ή Γραφείο ……………………  ) 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συµπληρώνονται από την Υπηρεσία 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα Πατέρα:  Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα Μητέρας:  Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*  Α.Φ.Μ:  
Αριθ. Άδειας 

Οδήγησης: 
 

Αριθ. ∆ιαβατηρίου:*  
Αριθ. Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 
 Υπηκοότητα:  

Ηµεροµηνία γέννησης 
(1)

:   
Τόπος 
Γέννησης: 

 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Τηλ:  fax:  email:  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
(2) 

(για κατάθεση αίτησης):  Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται 

προσκόµιση εξουσιοδότησης µ ε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  Α∆Τ:  

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  fax:  email:  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
(3) 

(για παραλαβή της άδειας οδήγησης):  Σε  περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν 

έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µ ε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  Α∆Τ:  

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  fax:  email:  

 

Με ατοµική µ ου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(5)    

, που προβλέπονται από τις διατάξεις  της παραγράφου 6 του άρθρου 22 

του ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Έχω την κανονική µου διαµονή στην Ελλάδα . 

2.  Κατέχω ισχύουσα άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και 

Λιχτενστάιν) και δεν µου έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή. 
3. Ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια. 

4. Η Άδεια Οδήγησης θα παραδοθεί κατά την παραλαβή της νέας. 

 

(Υπογραφή υποψηφίου) 

 

 

 

 

 
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθµητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ τον / την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος). 

(3) Εξουσιοδοτώ τον / την πιο πάνω αναφερόµενο/η να παραλάβει την άδεια οδήγησης (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος). 

(4) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 ν.3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (όπως αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µ ου. 

(5) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µ ε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µ ε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µ ε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών.» 


