
 

 

Λ Α Λ Ι Ω Τ Η Σ 

ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ 

1) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 244, (ΣΤΑΣΗ: ΚΑΛΟΥΤΑ/ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ) 

ΤΗΛ : 2102282334-2102287115-2102016125-FAX 2102016125 

2) Ι.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 189 (ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ) 

3) 25ης MΑΡΤΙΟΥ 1, Ν.ΨYXIKO ΤΗΛ:. 2106744250 - 2106746433 

www.laliotis-sd.gr - facebook: ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ) & Π.Ε.Ι ΣΕ 
 C (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(18o) 

  

    1.   Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια  

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. 

    2.   Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας: 

Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό 
Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς .      To άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου). 

   3.   Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου). 

   4.  2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα. 

   5.  Παράβολα δημοσίου ταμείου 

   6.  Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου (Γνήσιο υπογραφής από 
οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ.  ΚΕΠ  ) 

   7  .Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης  

 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 6 ώρες Θεωρητικών (45΄/ώρα) .(Βιβλίο φορτηγού) 
 6 ώρες Πρακτικών (45΄/ώρα) 

-    Παράσταση.  

*Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψήφιο. 

 

  

http://www.laliotis-sd.gr/


 

 

 Για την εκτύπωση των παραβολών θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ 

   Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την  εφαρμογή  Taxisnet: e 
paravolo 

Φορέας :Yποδομών Μεταφορών &Δικτύων /Άδειες οδήγησης  

 

Κατηγορία παραβόλου:  Χαρτόσημο Άδειες οδήγησης   

1) Επέκταση ΒΕ,C1,C,D,D1,CIE,CE,D1E,DE (κωδικός 0064) (108,15€) 

 

 

Kατηγορία παραβόλου: Άδεια οδήγησης 

2) Θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) (Κωδικός 0024)    (10€) 

3) Θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι C ή D ( Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο Π.Ε.Ι )( κωδικός 0026) (20,00€) 

4) Πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι (κωδικός 0027) (20€) 

5) Εκτύπωση εντύπου αδείας οδήγησης (κωδικός  0028) (30€)  

Ο ενδιαφερόμενος  με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο  
ποσό το e paravolo:  

σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – WEB 
BANKING και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ .  

Σημείωση : 

Θα γίνει αλλαγή στην ύλη των εξετάσεων του βιβλίου Π.Ε.Ι . 

3 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των περιπτώσεων. 

90 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο.   

   (Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.) 

 

  

 

http://www.laliotis-sd.gr/index.php/epikoinonia

