Αντίγραφο Διπλώματος Οδήγησης
Α. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για απώλεια ή κλοπή διπλώματος:
1.Αίτηση αντιγράφου διπλώματος οδήγησης
2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου
3.Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4.Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής από το πλησιέστερο αστυνομικό σας τμήμα
5.e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης
28)
6.e-παράβολο των 30€ (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 29)
7.e-παράβολο των 9,02 ευρώ για την είσπραξη Παγίου Τέλους Χαρτοσήμου και Εισφορών Υπέρ
Τρίτων (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 66)
Ή εναλλακτικά για τα παραπάνω παράβολα: Ενιαίο-Ενοποιημένο Παράβολο άδειας οδήγησης
και χαρτόσημο (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 37) κόστους 69,02 ευρώ.
Β. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για φθορά ή αλλοίωση διπλώματος:
1.Αίτηση αντιγράφου διπλώματος οδήγησης
2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου
3.Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4.Πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης
5.e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης
28)
6.e-παράβολο των 9,02 ευρώ για την είσπραξη Παγίου Τέλους Χαρτοσήμου και Εισφορών Υπέρ
Τρίτων (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 66)
Ή εναλλακτικά για τα παραπάνω παράβολα: Ενιαίο-Ενοποιημένο Παράβολο άδειας οδήγησης
και χαρτόσημο (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 38) κόστους 39,02 ευρώ.
Οδηγίες:
1.Αίτηση αντιγράφου διπλώματος.
α) Στη σελίδα 1 της αίτησης ΜΟΝΟ τα στοιχεία αιτούντος με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα
χρησιμοποιώντας στυλό μπλε χρώματος.
β) Στις σελίδες 2 και 3 δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε κάτι.
γ) Στη σελίδα 4 θα πρέπει να κάνετε γνήσιο υπογραφής στο πλησιέστερο αστυνομικό σας
τμήμα ή ΚΕΠ. Προσοχή να υπογράψετε ενώπιον του αρμόδιου για την επικύρωση
υπαλλήλου.
δ) Στη σελίδα 5 θα πρέπει να γράψετε στα πεδία ‘ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ’ τα
στοιχεία σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ και στα πεδία ‘ΕΠΩΝΥΜΟ (Λατινικοί χαρακτήρες)’ και
‘ΟΝΟΜΑ (Λατινικοί Χαρακτήρες)’ τα στοιχεία σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ).
Προσοχή! Κάθε κουτάκι αντιστοιχεί και σε ένα γράμμα. Χρησιμοποιήστε στυλό μπλέ
χρώματος.
Π.χ .: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
DIMITRAKOPOULOS
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
GEORGIOS

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ε) Στη σελίδα 5 θα πρέπει να κάνετε γνήσιο υπογραφής στο πλησιέστερο αστυνομικό σας
τμήμα ή ΚΕΠ. Προσοχή! Η υπογραφή σας θα πρέπει να είναι αυστηρά μέσα στο όρια του
διαθέσιμου για αυτό το σκοπό ΄κουτιού’ και να υπογράψετε εκεί ενώπιον του αρμόδιου για
την επικύρωση υπαλλήλου.
Επειδή η σελίδα αυτή θα περάσει από ηλεκτρονικό σαρωτή (scanner) για την ψηφιοποίησή
της, θα πρέπει να είναι εκτυπωμένη στην καλύτερη δυνατή ποιότητα και η συμπλήρωση της
να είναι με όσο το δυνατόν πιο καθαρά και ευανάγνωστα γράμματα.
στ) Στη σελίδα 6 δε συμπληρώνετε κάτι.
3. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου:
Οι φωτογραφίες αυτές θα πρέπει να είναι πρόσφατες, χωρίς γυαλιά, διαστάσεων 4x6. Προσοχή!
Πρέπει να είναι ‘καθαρές’ οπότε αποφύγετε όσο το δυνατόν να τις ακουμπάτε με
τα δάχτυλα.
5,6,7. Τα παράβολα θα τα προμηθευτούμε εμείς για εσάς.
Σημείωση: αν επιθυμείτε την αναγραφή της ομάδας αίματός σας στο δίπλωμα οδήγησης, θα
πρέπει να μας προσκομίσετε και πρωτότυπο χαρτί από διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο
στο οποίο θα φαίνεται η ομάδα αίματος του αιτούντος.
Διαδικασία διεκπεραίωσης:
Αφού συγκεντρώσετε όλα τα δικαιολογητικά ελάτε σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ μας (Σταυρό,
Μενίδι, Βάρη, Ν. Φάληρο, Περιστέρι, Κορωπί και Μεταμόρφωση) και παραδώστε τα στην
γραμματεία. Εκεί θα σας δώσουμε μια βεβαίωση για τα δικαιολογητικά που μας έχετε
παραδώσει υπογεγραμμένη από τον υπάλληλό μας.
Το κόστος της διεκπεραίωσης ανέρχεται σε 104,02€ συμπεριλαμβανομένου του κόστους αγοράς
των παραβόλων για την περίπτωση της απώλειας ή κλοπής. Στην περίπτωση του αντίγραφου
λόγω φθοράς ή αλλοίωσης το κόστος ανέρχεται σε 74,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
κόστους αγοράς των παραβόλων. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών στην Περιφέρεια μας
παραδίδουν βεβαίωση για να μπορείτε να οδηγείτε μέχρι να εκδοθεί το νέο σας δίπλωμα. Για την
βεβαίωση αυτή θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ώστε να προσέλθετε από το ΚΤΕΟ που
παραδώσατε τα δικαιολογητικά για να την παραλάβετε. Κατά την παραλαβή της προσωρινής
βεβαίωσης θα σας ενημερώσουμε και για την πιθανή ημερομηνία παραλαβής του διπλώματός
σας. Τότε θα σας δώσουμε και τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορείτε να παρακολουθείτε
την πρόοδο εκτύπωσης του νέου σας διπλώματος μέσω του site μας στην υποενότητα ‘Πρόοδος
εκτύπωσης νέου διπλώματος’.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας καλέσουμε στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε
αφήσει για να έρθετε να παραλάβετε το νέο σας δίπλωμα προσκομίζοντας και την προσωρινή
βεβαίωση που σας παραδώσαμε.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-2.44.44.44 για οποιαδήποτε απορία ή
διευκρίνηση.
Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν τα έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρώσετε.
Σας ευχαριστούμε.

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η΄ ΚΛΟΠΗΣ Η΄ ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ».
ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

………………………………………………..
Συμπληρώνονται από την Υπηρεσία

(Τμήμα ή Γραφείο …………………… )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ/ΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δ.Ταυτότητας:*
Αριθ. Διαβατηρίου:*
Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:
Υπηκοότητα:

Α.Φ.Μ:
Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ομάδα
Αίματος**:

Οδός:

Αριθ.:

fax:

ΤΚ:

email:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. **Συμπληρώνεται προαιρετικά.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που
δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση
του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
(2)

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
fax:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τ.Κ:
email:

(για παραλαβή της άδειας οδήγησης): Σε
περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης
µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

(3)

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
fax:

Τ.Κ:
email:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η΄ ΚΛΟΠΗΣ Η΄ ΦΘΟΡΑΣ
Η΄ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(4)
ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

1. ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:
Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή
ισχύοντος
ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού
βιβλιαρίου υγείας
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ
ΤΗΣ Ε.Ε.
Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου,
ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου
εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός
της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει
αρμόδια ελληνική αρχή.
Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η
ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του.
2. Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος
δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων,
εφόσον
η/ο
ενδιαφερόμενη/ος
δεν
είναι
Ελληνίδα/Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη
συνήθη διαμονή της/του ενδιαφερομένης/ου στην
Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση
Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης
Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.,
η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή
ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό
Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο
πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν
από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας.
Αν η/ο ενδιαφερόμενη/ός αλλοδαπή/ός υπήκοος την
ημέρα
κατάθεσης
της
αίτησης
και
των
δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα της/του
σπουδάστριας/σπουδαστή
ή
της/του
μαθήτριας/μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6)
τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω
δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της
πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου,
που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης
(φθαρμένης ή αλλοιωμένης).
4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο).3

ΠΑΡΑΒΟΛΑ (βλ. και κόστος)
1. Παράβολο 30,00 € για την εκτύπωση (κωδικός τύπου
e-παραβόλου 28)2
2. Παράβολο 30,00 € για απώλεια ή κλοπή (κωδικός
τύπου e-παραβόλου 29)2
3. Παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς
υπέρ τρίτων 9,02 € (κωδικός τύπου e-παραβόλου 66)2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει λήξει, ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της, χωρίς την προηγούμενη

έκδοση αντιγράφου και των προβλεπομένων για αυτό (αντίγραφο) παραβόλων.
2. Η προμήθεια του παραβόλων γίνεται μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο).
3. Το δικαιολογητικό αριθμ. 5 (Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης) υπογράφεται μόνο από την/τον κάτοχο της άδειας
οδήγησης και όχι από εξουσιοδοτημένο από την/τον κάτοχο πρόσωπο.
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να την παραλάβετε η/ο ίδια/ιος από την υπηρεσία µας
2. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες (Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία)
ΚΟΣΤΟΣ : 69,02 € [Συμπεριλαμβάνεται παράβολο για την εκτύπωση (30€), παράβολο για απώλεια ή

κλοπή

(30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπερ τρίτων (9,02€)]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η/Ο Ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει:
1. Να έχει τη συνήθη διαμονή της/του στην Ελλάδα ή ότι έχει ιδιότητα του της/του σπουδάστριας/σπουδαστή ή
της/του μαθήτριας/μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης
και των δικαιολογητικών.
2. Να έχει την κατοικία της/του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της
Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» όπως ισχύει.
2. Άρθρο 52 του ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει.
3. Απόφαση οικ.50984/7947/2013 (Β΄3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια
οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», όπως
ισχύει.
4. Απόφαση Π.Ο.Λ.1163/2013 (Β΄1675) του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής
για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παράβολου», όπως ισχύει.
5. Άρθρο 9, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων …την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες [άρθρο 13 ν.3491/2006 (Α΄ 207)]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986)
Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(5) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Έχω τη συνήθη διαμονή μου στην Ελλάδα.
2. Δεν κατέχω ισχύουσα άδεια οδήγησης λόγω (απώλειας ή κλοπής)/Κατέχω ισχύουσα άδεια
οδήγησης (σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης), ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) και δεν μου έχει
αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
3. Δεν κατέχω / Κατέχω άδεια οδήγησης τρίτης χώρας …………………………………… (6)
4. Επιθυμώ την αναγραφή της Ομάδας Αίματός μου στο έντυπο της άδειας οδήγησης και
συγκατατίθεμαι στην τήρησή του στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών. (7)

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) Εξουσιοδοτώ την/τον πιο πάνω αναφερόμενη/ο να καταθέσει την αίτηση (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
(3) Εξουσιοδοτώ την/τον πιο πάνω αναφερόμενη/ο να παραλάβει την άδεια οδήγησης (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
(4) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 ν.3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (όπως αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
(5) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.»
(6) Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με
την παρούσα αίτηση.
(7) Η καταχώρηση της Ομάδας Αίματος στο έντυπο της άδειας οδήγησης γίνεται εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος το επιθυμεί και την συμπληρώσει
στην παρούσα.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:
Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημερομηνία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Η/Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η παρούσα δεν επέχει θέση άδειας οδήγησης με την έννοια του άρθρου 100 του Κ.Ο.Κ. και δεν
παρέχει στην/στον κάτοχο αυτής δικαίωμα οδήγησης οχήματος (κάθε κατηγορίας).

