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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

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

1) C (Φορτηγού) η οποία κατηγορία έχει εκδοθεί μετά από 10/09/2009 
2) D (Λεωφορείου) η οποία η κατηγορία έχει εκδοθεί μετά από 10/09/2008 
3) CE(Nταλίκα) & Π.Ε.Ι C (Φορτηγού) ή οποία να έχει εκδοθεί μετά από10/09/2009) 
 
1. Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια 
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. 
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). 
2. Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου). 
3. Δυο (2)φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα. 
4. Παράβολα δημοσίου ταμείου : ( 2η σελίδα) 
5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης 
6. Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου (Γνήσιο υπογραφής από 
οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ ) 
7. Βιβλίο Φορτηγού Π.Ε.Ι ή Λεωφορείου Π.Ε.Ι. 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
1) C Φορτηγού προαιρετικά 1:30) 
2) D Λεωφορείου προαιρετικά 1:30) 
3) CE (Nταλίκα & C Φορτηγό ) 10 ώρες πρακτικών (45΄/ώρα) 
 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (90 λεπτά) 
 
Παρατήρηση:  
Μετά την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ (δηλαδή μετά την παρέλευση πενταετίας από την 
ημερομηνία απόκτησής του) – το οποίο αποκτήθηκε είτε με εξετάσεις (αρχική 
χορήγηση), είτε με περιοδική κατάρτιση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το 
ανανεώσει, παρακολουθώντας πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σε σχολή Π.Ε.Ι. και 
υποβάλλοντας εκ νέου τα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. δεν ανανεώνεται 
όταν ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια οδήγησης. είναι ξεχωριστή διαδικασία. 
 
*Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψηφίου 

  

 

 

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


 

 

Εξέταση Θεωρίας Π.Ε.Ι 

 
-Η ημερομηνία εξέτασης της θεωρίας ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
 
- Τρόπος εξέτασης θεωρίας ΠΕΙ :  

 
- Από το ερωτηματολόγιο 60 ερωτήσεις (36 ερωτήσεις σωστές,) <χρονική διάρκεια εξέτασης 
είναι (170) λεπτά.> 
- 2 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των περιπτώσεων  
Το κάθε θέμα περίπτωσης βαθμολογείται με 20 μονάδες 
Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από τη 
ανάπτυξη μελέτης των τριών περιπτώσεων < χρονική διάρκεια εξέτασης είναι 70 λεπτά> 
 
(Σε περίπτωση απόρριψης, ο υποψήφιος επιβαρύνεται πάλι με παράβολο 20€ και η 
ημερομηνία επανεξέτασης γίνεται αφού συμπληρωθούν 15 τουλάχιστον ημερολογιακές 
ημέρες .Όσοι δεν προσέλθουν για οποιοδήποτε λόγο στις θεωρητικές εξετάσεις , έχουν 
δικαίωμα εξέτασης αφού συμπληρωθούν 14 ημέρες)  
 
Σημείωση :  
Θα γίνει αλλαγή στην υλη των εξετάσεων του βιβλίου Π.Ε.Ι .3 θέματα από την ανάπτυξη 
μελέτης των περιπτώσεων. 90 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο 

Για την εκτύπωση των παραβολών θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ. Όλα τα 
παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή Taxisnet: e paravolo  


