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Απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα - δικαιολογητικά κατά τη δοκιµασία προσόντων 
και συµπεριφοράς οδηγού άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών 
 
Α. Οδηγού 
1. ∆ελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) 
2. Ταυτότητα ή διαβατήριο 
3. Άδεια οδήγησης (πρωτότυπο έντυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων 
εάν έχει κατατεθεί το πρωτότυπο) 
4. Βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης 

 σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας 
οδήγησης, η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών αναγράφει στο ∆.Ε.Ε., κατά 
τον προγραµµατισµό, τη φράση: «∆εν έχει χορηγηθεί βεβαίωση παράτασης 
ισχύος της άδειας οδήγησης».  Αυτονόητο είναι ότι, στην περίπτωση αυτή δεν 
απαιτείται προσκόµιση βεβαιώσεως κατά τη δοκιµασία προσόντων και 
συµπεριφοράς.  

 
Β. Οχήµατος 

Οι ενδιαφερόµενοι οδηγοί άνω των 74 ετών εξετάζονται µε τα δικά τους οχήµατα. 

Το όχημα με το οποίο θα διενεργείται η πρακτική εξέταση πρέπει να προσκομίζεται 
καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα διενεργείται 
η εξέταση. 

1. Άδεια κυκλοφορίας 
2. ∆ελτίο τεχνικού ελέγχου (∆.Τ.Ε.) 
3. Κάρτα καυσαερίων (εφόσον δεν επέχει θέση κάρτας καυσαερίων το ∆.Τ.Ε.) 
4. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης 
5. Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας 
6. Υπεύθυνη δήλωση (µε γνήσιο υπογραφής) παραχώρησης οχήµατος (σε περίπτωση 
που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο) 
 Σε περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία προσόντων και 

συµπεριφοράς ανήκει σε αποβιώσαντα και προσκοµίζεται από άτοµο που 
περιλαµβάνεται στους εγγύτερους συγγενείς του, απαιτείται η προσκόµιση της 
ληξιαρχικής πράξης θανάτου και πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. 

 
Γ. Συνοδευτικού οχήµατος, κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς 
δικύκλου 
Πέραν της ισχύουσας άδειας οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας του οδηγού του 
συνοδευτικού οχήµατος, επιδεικνύονται: 
1. Άδεια κυκλοφορίας 
2. ∆.Τ.Ε. 
3. Κάρτα καυσαερίων (εφόσον δεν επέχει θέση κάρτας καυσαερίων το ∆.Τ.Ε.) 
4. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης 
5. Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας 
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