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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο/η ενδιαφερόµενος/η να 
δηλώνει ότι: 
α. έχει συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του µαθητή επί έξι (6) 
τουλάχιστον µήνες στην Ελλάδα πριν από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών. 
β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-µέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, 
Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή. 
γ. Δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας. 
δ. εάν επιθυµεί την αναγραφή της Οµάδας αίµατός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και 
συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σηµείο 14α 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου  ή ατοµικού βιβλιαρίου 
υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει 
φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται 
φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή 
εγγράφου που έχει εκδώσει αρµόδια ελληνική Αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του 
προσώπου και η ηλικία του. 
3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δηµόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν είναι 
Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαµονής, Βεβαίωση 
Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιµης Διαµονής Πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε., 
Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαµονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο 
Ταυτότητας Οµογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ηµέρες τουλάχιστον πριν την 
υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή 
µαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την 
επί έξι (6) τουλάχιστον µήνες σπουδαστική ή µαθητική ιδιότητα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της 
αίτησης. 
4. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (αυτοκινήτου και µοτοσικλέτας εάν 
υπάρχει), καθώς και τυχόν κατεχόµενης άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτου ή οποία έχει χορηγηθεί έως 
18/1/2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας.   
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτου απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από 
Υπηρεσία Ασφαλείας ως προς την απώλεια ή την κλοπή. 
5. Αποδεικτικό πληρωµής 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28» 
6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου. 
7. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης. 
8. Εάν η άδεια οδήγησης είναι φθαρµένη, απαιτείται επιπλέον αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήµου και 
εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02€ κωδικός  e-παραβόλου «66». 
9. Σε περίπτωση διόρθωσης της ηµεροµηνίας γέννησης υποβάλλεται πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό 
γέννησης, από το οποίο προκύπτει η ορθή ηµεροµηνία γέννησης, ενώ σε περίπτωση διαφοροποίησης 
ονόµατος ή επωνύµου υποβάλλεται αµετάκλητη δικαστική απόφαση, διαζευκτήριο ή βεβαίωση οικείου 
Δήµου, από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του κατόχου της άδειας οδήγησης µε τον/την 
αναφερόµενο/η στα έγγραφα αυτά. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
• Αντικατάστασης παλαιού εντύπου άδειας οδήγησης µε νέου τύπου έντυπο. 
• Αντικατάστασης εντύπου µε ληγµένη κατηγορία Β µε κωδικό 113. 
• Αντικατάστασης εντύπου µε ληγµένη κατηγορία C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE, όπου ο 
ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί την ανανέωση. 
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• Αντικατάστασης εντύπου µε υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης 

(Π.Ε.Ι.). 
• Στην περίπτωση κατοχής εντύπου άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτου που χορηγήθηκε από Υπηρεσία 
Τροχαίας µέχρι 18/1/2013. 

2. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται 
από τον ενδιαφερόµενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως 
αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση 
και νόµιµη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και της Αίτησης 
εκτύπωσης από οποιαδήποτε δηµόσια Αρχή. 

3. Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό. 
4. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθµός της άδειας, η χώρα 
έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά µε την παρούσα αίτηση. 

5. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρµογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου  και πληρώνονται σε όλα τα 
Τραπεζικά Ιδρύµατα και στα ΕΛΤΑ. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ηµέρες. 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ηµέρες. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει: 

1. Να έχει τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του µαθητή, επί έξι 
(6) µήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των 
δικαιολογητικών. 

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής. 
3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης. 

Η Γεν. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ενηµερώνει σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας 
Δεδοµένων ότι υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι ο ΟΤΑ β' βαθµού Περιφέρεια 
Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής συλλέγει τα ανωτέρω δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και µόνο για την εκτέλεση των κατά 
νόµο αρµοδιοτήτων της. Πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά µπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 Ν.2690/1999 σε συνδυασµό µε τον 
Κανονισµό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστηµα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του 
αιτήµατος του πολίτη και στην συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Κάθε υποκείµενο δεδοµένων έχει δικαίωµα πρόσβασης 
στα δεδοµένα που το αφορούν. Έχει επίσης το δικαίωµα να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισµό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων 
σε κοινώς αναγνώσιµο µορφότυπο (δικαίωµα στην φορητότητα των δεδοµένων), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων. 
Κάθε θιγόµενος έχει δικαίωµα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


