
(1) Αναγράφεται ολογράφως. 

(2) «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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 

ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη μέχρι 10 ετών».  Έκδοση 1.0 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 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 Ν. 1599/1986) 

 
 

 
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 
 

Ο/Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(1)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 

Τόπος 
Κατοικίας: 

 
Οδός
: 

 Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ.  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 
                    

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(2)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως .……………………………………………….. (σχέση συγγένειας με την/τον υποψήφια/ο) που ασκώ την επιμέλεια 

της/του ……………………………………………………………………..………………………... (ονοματεπώνυμο 

υποψηφίου) με αριθμό δελτίου ταυτότητας ………………………………….. (ΑΔΤ υποψηφίου) συναινώ στη χορήγηση σε 

αυτήν /αυτόν άδειας οδήγησης κατηγορίας Β ή ΑΜ μοτοποδήλατο (διαγράφεται ότι δεν ισχύει). 

 Θεωρείται το γνήσιο Σέρρες ______/______/20___ Σέρρες ______/______/20__ 

 της υπογραφής Ο υπάλληλος της παραλαβής  Ο – Η Δηλών 

 

 

 
 
 
 
 

 (Υπογραφή) 

 

 

 
ΣΑΟ 1.1 



(1) Αναγράφεται ολογράφως. 

(2) «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 περιουσιακό 

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη μέχρι 10 ετών».  Έκδοση 1.0 

Σχετική Νομοθεσία: 

 Εγκύκλιος με αριθμ. Δ30/Α3/372737/23-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΠ3465ΧΘΞ-Ρ9Ι) του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών: 

Προκειμένου να εκδοθεί Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ενδιαφερομένου που δεν έχει 

συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών για την παρακολούθηση θεωρητικής και 

πρακτικής εκπαίδευσης και την εξέταση για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας 

Β (για συνοδευόμενη οδήγηση), απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία, πέραν των λοιπών 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών, υπεύθυνης δήλωσης με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου 

που ασκεί την επιμέλειά του. 

 

 Υπουργική Απόφαση αριθμ. Α3/οικ.50984/7947/13 (ΦΕΚ 3056 Β/2-12-2013): «Άδεια οδήγησης, 

εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων». 

Άρθρο 3 

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης σε 

οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, έπειτα από εξετάσεις 

1.  Πέραν των απαιτουμένων γενικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών του άρθρου 2 της 

παρούσας, για τη χορήγηση ή την επέκταση κάθε κατηγορίας, απαιτούνται επιπλέον: 

α)  Κατηγορία ΑΜ 

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο 

ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

του απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που 

ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου. 
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