
                                          Μ-ΤΑΟ04

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων Υπηρεσιών 
( άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 ) 

Περιγραφή αιτήµατος: «ΠΕΡΙ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΙ - (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ)  - ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ» 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(*) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι:  
Δεν επιθυµώ, ως υποψήφιος οδηγός κατηγορίας C1, C, CE, D1, D, DE (διαγράφεται ό, τι δεν ισχύει), να αποκτήσω 
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΠΕΙ), γιατί υπάγοµαι στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ΠΔ/τος 74/2008, οι οποίες αναγράφονται στην εν λόγω δήλωση και συγκεκριµένα ως οδηγός: (συµπληρώνεται, 
ανάλογα µε την περίπτωση)   

                                                                                                                                Ηµεροµηνία:. . . . . . . .  -. . . . . . .  -20. . .  

                                                                                                               Υπογραφή 

Προς :       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

…………………………………………

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνοµα: Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα: Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας: Επώνυµο Μητέρας :

Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας: Α.Φ.Μ. :

Ηµεροµηνία Γέννησης : Τόπος Γέννησης :

Τόπος Κατοικίας : Οδός : Αριθµ.:

Τηλέφωνο: Email 

1. Οχηµάτων, των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.  
2. 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.  
3. Οχηµάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άµυνας της χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης 
Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ).  
4. Οχηµάτων, τα οποία υποβάλονται 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. 
5. Οχηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.  
6. Οχηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται για µαθήµατα οδήγησης αυτοκινήτων, µε σκοπό την απόκτηση άδειας 
οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται στο ΠΔ 74/2008).  
7. Οχηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εµπορικές 
µεταφορές επιβατών ή εµπορευµάτων.  
8. 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. 


