
Κατάθεση αίτησης και  δικαιολογητικών για έκδοση κάρτας ελεύθερης διέλευσης 

για τα μετωπικά διόδια Θήβας 

Κατηγορίες αιτούντων : 

 Κάτοικοι Δήμου Θηβαίων που εργάζονται στη ΛΑΡΚΟ και εν γένει σε 

επιχειρήσεις στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας Δήμου 

Ορχομενού (Ακραίφνιο, Κόκκινο, Κάστρο και γύρω περιοχή)) 

 Αγρότες – κάτοικοι του Δήμου Θηβαίων με αγροτικές ιδιοκτησίες στην 

περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού (Ακραίφνιο, 

Κόκκινο, Κάστρο και γύρω περιοχή) 

 Κάτοικοι που για διάφορους οικογενειακούς-κοινωνικούς λόγους κινούνται 

επί καθημερινής βάσης στην περιοχή της Δ.Ε. Ακραιφνίας και αντίστροφα.  

Δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση με το ονοματεπώνυμο του οδηγού και τον αριθμό του οχήματος που θα 

κινούνται προκειμένου ΑΜΕΣΑ να σταλούν στην εταιρεία “ΝΕΑ ΟΔΟΣ”, ώστε από 

την επομένη (χωρίς στην αρχή κάρτα) να περνούν ΕΛΕΥΘΕΡΑ από τα διόδια.  

β. ΑΜΕΣΑ - συνημμένα τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά 

από έλεγχο θα σταλούν στη “ΝΕΑ ΟΔΟ” για την έκδοση κάρτας: 

(1) Βεβαίωση από το Δήμο Θηβαίων ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος του 

Δήμου Θηβαίων (η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται μετά την προσκόμιση Φ/Α 

Ταυτότητας, Φ/Α Εκκαθαριστικού, Φ/Α του Ε1, στο οποίο φαίνεται ότι η κύρια 

κατοικία του αιτούντος βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Θηβαίων)  

(2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η 

αναγραφόμενη κατοικία του αιτούντος αποτελεί κύρια κατοικία αυτού και 

βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Θηβαίων  

(3) Αντίγραφο Ε1 του προηγούμενου έτους, από το οποίο θα προκύπτει ότι η 

κύρια κατοικία του αιτούντος είναι εντός των ορίων του Δήμου Θηβαίων  



(4) Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, κατηγορίας 2 (Ελαφριά οχήματα με ή 

χωρίς ρυμουλκούμενο και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα), που ανήκει στον αιτούντα 

μόνιμο κάτοικο Δήμου Θηβαίων. Σε περίπτωση που το όχημα δεν ανήκει στον 

αιτούντα αλλά σε συγγενικό του πρόσωπο, να προσκομισθεί και Πιστοποιητικό 

Οικογενειακής Κατάστασης εκ του οποίου αποδεικνύεται η συγγένεια.  

(5) Βεβαίωση εργασίας  

(6) Αντίγραφο του Ε9, εκ του οποίου να προκύπτουν αγροτικές ιδιοκτησίες 

στην περιοχή της Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού (δικαιολογητικό μόνο για 

αγρότες) 

(7) Για την απόδειξη των οικογενειακών- κοινωνικών λόγων οποιοδήποτε 

δικαιολογητικό αποδεικνύει την αναγκαιότητα καθημερινής μετακίνησης στην Δ.Ε. 

Ακραιφνίας και αντιστρόφως (π.χ. βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο της Δ.Ε. 

Ακραιφνίας κτλ) ή αν δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών θα εξηγεί 

τους ανωτέρω λόγους.  

 


