ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
(Έντυπο ΚΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Θέση φωτογραφίας

Σηµειώστε Χ στο κατάλληλο τετράγωνο
Πρώτη έκδοση κάρτας

Υπογραφή Οδηγού

Ανανέωση κάρτας
Αντικατάσταση κάρτας λόγω
Απώλειας
Κλοπής
∆υσλειτουργίας ή φθοράς
Αλλαγή στοιχείων λόγω

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η υπογραφή σας θα τυπωθεί
στην κάρτα σας. Πρέπει να είναι µε µαύρο
µελάνι και να περιορίζεται µέσα στο πλαίσιο.

Αλλαγής συνήθους διαµονής
Αλλαγής στοιχείων οδηγού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΥΜΕ (συµπληρώνονται από την υπηρεσία)
Κωδ.
Αριθ. Πρωτοκόλλου:
ΝΥΜΕ:
Κωδ.
Ονοµ/µο Χειριστή:
Χειριστή:

Ηµεροµηνία (υποβολής
αίτησης στη ΝΥΜΕ):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο∆ΗΓΟΥ(όπως αναγράφονται στην Άδεια Οδήγησης)
Επώνυµο:

Όνοµα:

Ηµεροµηνία
Γέννησης:

Χώρα
Γέννησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
Αρ. Άδειας
Οδήγησης:

Ηµεροµηνία
Έκδοσης:

Κατηγορία:

Χώρα έκδοσης:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας /
Αρ. ∆ιαβατηρίου :

Ηµεροµηνία
Λήξης:

Φύλλο:

Α

Θ

Επιλογή
γλώσσας:

Α.Φ.Μ. :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
∆ιεύθυνση–
Οδός:

Αριθµός:

∆ήµος:
Fax :

Πατρώνυµο:

Τηλέφωνο 1:

Τηλέφωνο 2:

Ηλεκτρονική
διεύθυνση:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (αντικατάσταση Ι ανανέωση Ι αλλαγή στοιχείων)
Αριθµός κάρτας:

Χώρα Έκδοσης:

Ηµεροµηνία δήλωσης
απώλειας ή κλοπής:

Μετρητής ∆ήλωσης
Απώλειας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Αριθµός Αποδεικτικού
Είσπραξης:

Τ.Κ.:

Ποσό είσπραξης:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Ο∆ΗΓΟΥ
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (*), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω
ότι:
1. Έχω τη συνήθη διαµονή µου στην ως άνω διεύθυνση στην Ελλάδα.
2. Η φωτογραφία και όλα τα στοιχεία που προσκοµίζω αναφέρονται προσωπικά στο άτοµό µου.
3. Συγκατατίθεµαι ρητά ώστε τα στοιχεία µου να τύχουν επεξεργασίας από το Υπ. Μ.& Ε. µε σκοπό την έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου
Οδηγού.
4. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας οδηγού, δεσµεύοµαι ότι αν βρω την κάρτα θα την επιστρέψω στην υπηρεσία από όπου
εκδόθηκε προς απενεργοποίηση.

Υπογραφή οδηγού

Ηµεροµηνία

………………………

………………………

(*) «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 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 10 ετών.»

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Πρώτη
έκδοση

Τίτλος ∆ικαιολογητικού
Αίτηση συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από τον Οδηγό (Το παρόν έντυπο ΚΟ)

Ανανέωση

Αντικατάσταση

Αλλαγή
Στοιχείων

(1)

∆ύο φωτογραφίες διαβατηρίου
Αποδεικτικό είσπραξης

(2)

Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου του Οδηγού
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής

(3)

(4)

Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Άδειας Παραµονής
Εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η αίτηση κατατίθεται από
εξουσιοδοτηµένο από τον οδηγό πρόσωπο)
Εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η κάρτα παραληφθεί από
εξουσιοδοτηµένο από τον οδηγό πρόσωπο)
Ισχύουσα κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού

(5)

(6)

Υπεύθυνη δήλωση απώλειας
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρµόδια
(7)
Αστυνοµική Αρχή
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο επίσηµου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων

(1) Σε περίπτωση µη φυσικής παρουσίας του Οδηγού, θα πρέπει στην «Υπεύθυνη ∆ήλωση Οδηγού» του παρόντος εντύπου, να υπάρχει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής του.
(2) Για την αντικατάσταση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας (ελαττωµατική κάρτα) δεν καταβάλλεται αντίτιµο. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η
κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται.
(3) Κατατίθεται µόνο από αλλοδαπούς πολίτες από κράτος µέλος της Ε.Ε.
(4) Κατατίθεται µόνο από αλλοδαπούς πολίτες από κράτος µη µέλος της Ε.Ε.
(5) α. Ανανέωση: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης.
β. Αντικατάσταση: Στις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας παραδίδεται η κάρτα προς απενεργοποίηση µε την κατάθεση της αίτησης.
γ. Αλλαγή Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ µε την παραλαβή της νέας
κάρτας.
(6) Κατατίθεται µόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω απώλειας.
(7) Κατατίθεται µόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω κλοπής.

Παραλαβή Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού
Ονοµατεπώνυµο παραλήπτη

………………………

Υπογραφή παραλήπτη

Ηµεροµηνία

………………………

………………………

