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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών  

 
 

ΘΕΜΑ: Απόδειξη συνήθους διαμονής για τη χορήγηση άδειας οδήγησης  
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Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 
 
 

Επ’ αφορμή του ανωτέρω σχετικού και για την ενιαία και ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ.51/2012 (ΦΕΚ 101/Α’) που αναφέρονται στη συνήθη διαμονή ως αναγκαία, 
βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, προϋπόθεση κάθε ενέργειας σχετικά με την άδεια οδήγηση 
(έκδοση, ανταλλαγή, ανανέωση κλπ), επισημαίνουμε τα εξής και παρακαλούμε για την 
εφαρμογή τους: 

 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης, 

συνήθη ή κανονική διαμονή αποκτά ένα άτομο στον τόπο όπου διαμένει συνήθως, δηλαδή 
τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών. Σε 
περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον 
οποίο διαμένει συνήθως (δηλ. 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο), λόγω προσωπικών δεσμών, από 
τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο 
κατοικεί, δηλαδή για τον καθορισμό της συνήθους κατοικίας ενός ατόμου υπερισχύουν οι 
προσωπικοί (οικογενειακοί) δεσμοί. Επιπλέον, στο άρθρο 7 της ανωτέρω Οδηγίας ορίζεται ότι 
σε κάθε περίπτωση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας οδήγησης πρέπει να πληρούται η 
προϋπόθεση της κανονικής διαμονής στο κράτος μέλος που θα χορηγήσει την άδεια ή έστω 
να αποδεικνύεται η σπουδαστική ιδιότητα του αιτούντος (κατά τα όσα ορίζονται στη 
συνέχεια). Οι διατάξεις αυτές έχουν μεταφερθεί αμφότερες στην ελληνική έννομη τάξη με το 
άρθρο 2 παρ.1 στοιχείο θ’ και παρ.2 στοιχείο α’ του π.δ.51/2012 (“κατοικία”). 

 
2. Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια χώρα, δεν συνεπάγεται καταρχήν 

τη μεταφορά της συνήθους διαμονής. Συνεπώς, για να διαπιστωθεί εάν φυσικό πρόσωπο, το 
οποίο φέρει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, έχει την συνήθη διαμονή του σε άλλο 
κράτος, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι παραμένει στο κράτος αυτό τουλάχιστον έξι (6) μήνες, 
συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης ή ανανέωσης και των κατά περίπτωση αναγκαίων δικαιολογητικών.  

 
3. Οι επαγγελματικοί δεσμοί αποδεικνύονται ολοσχερώς με βάση το επάγγελμα του 

ατόμου. Οι προσωπικοί δεσμοί αποδεικνύονται από το εάν το πρόσωπο αυτό έχει τους 
οικογενειακούς (ή άλλους δεσμούς) στον τόπο αυτό, καθώς και άλλους σταθερούς και 
μόνιμους δεσμούς με τον τόπο αυτό. Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο που επικαλείται 
προσωπικούς δεσμούς με έναν τόπο θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι διαμένει σε 
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αυτόν για 185 ημέρες εντός ενός ημερολογιακού έτους. Επισημαίνεται ότι οι 185 ημέρες 
λογίζονται αθροιστικά και όχι συνεχόμενες. 

 
4. Στοιχεία από τα οποία θεμελιώνεται η συνήθης κατοικία προσώπου είναι ενδεικτικά 

τα εξής: η εγκατάσταση από κοινού με την οικογένειά του (στοιχεία διαμονής - εργασίας του 
ιδίου και λοιπών μελών της οικογένειας), η φορολόγηση στη χώρα, η διατήρηση ιδιόκτητης ή 
μισθωμένης οικίας, η κοινωνική ασφάλιση, η ιδιότητα του δημότη της πόλης στην οποία είναι 
εγκατεστημένος, στοιχεία εκπαίδευσης τέκνων, στοιχεία διάφορων συναλλαγών (λογαριασμοί 
ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λ.π.), καθώς και άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν στενοί 
δεσμοί του ατόμου με τον τόπο αυτό, ανάλογα με την περίπτωση. 

 
5. Βάσει νομολογίας του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε περίπτωση που οι 

αρμόδιες αρχές κράτους μέλους αμφιβάλλουν για το κύρος της δήλωσης σχετικά με τη 
συνήθη κατοικία μπορούν να ζητούν κάθε συμπληρωματικό πληροφοριακό ή αποδεικτικό 
στοιχείο. 

 
6. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για οποιαδήποτε διαδικασία σχετικά με την 

άδεια οδήγησης, για την απόδειξη της συνήθους διαμονής αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του 
αιτούντος για τη συνήθη διαμονή και τόπο κατοικίας του, η οποία γίνεται αποδεκτή από τις 

Υπηρεσίες ως αληθής και κατ’ αρχήν δεν ελέγχεται (υποκείμενη, ωστόσο, στις διατάξεις του 
ν.1599/1986/ΦΕΚ 75 Α’, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2479/1997/ΦΕΚ 67 Α’ περί ψευδούς 
δήλωσης και άμεσης καταμήνυσης αυτής). Σε περίπτωση που η ακρίβεια του περιεχομένου 
της, όμως, αμφισβητείται από αρχή άλλου κράτους, πριν προβείτε στην ανάκληση άδειας 
οδήγησης πολίτη, καθ’ υπόδειξη αυτής, θα πρέπει να καλείτε εκείνον σε προηγούμενη 
ακρόαση, όπως προβλέπει η διοικητική διαδικασία, προκειμένου να αποδείξει με κάθε 
πρόσφορο μέσο την συνήθη διαμονή του, προσκομίζοντας δικαιολογητικά, όπως αυτά που 
προαναφέρθηκαν.  

 

 

                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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