
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ 
Πληροφορίες συµπλήρωσης του Εντύπου ΚΟ 

 
1. Προϋποθέσεις για έκδοση κάρτας οδηγού  

Για την έκδοση κάρτας οδηγού ο αιτών θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
� Να είναι οδηγός οχήµατος που χρησιµοποιείται για την µεταφορά εµπορευµάτων όπου το µέγιστο 

επιτρεπόµενο βάρος του, συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκούµενου, 
υπερβαίνει τους 3.5 τόνους, ή οχήµατα που µπορούν να µεταφέρουν πλέον των εννέα (9) επιβατών 
συµπεριλαµβανοµένου και του οδηγού. Τα παραπάνω αφορούν καινούρια οχήµατα ταξινοµηµένα µε 
ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 1ης  Μαΐου του 2006.  

� Να διαθέτει ισχύουσα άδεια οδήγησης σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες Γ1, Γ, ∆1, ∆, Γ1 + Ε, ∆1 + Ε, Γ + 
Ε, ∆ + Ε (Καν. αριθ.3820/85 όπως ισχύει) ή ισχύουσα (παρ.9, άρθρο 95 του ΚΟΚ) αντίστοιχων κατηγοριών 
άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος µέλος της Ε.Ε. ή από τη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν ή 
την Ελβετία σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (ΦΕΚ Β’ 524), όπως ισχύει. 

� Να έχει τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα. (∆ηλ., να διαµένει στην Ελλάδα τουλάχιστον 185 ηµέρες ανά 
ηµερολογιακό έτος λόγω προσωπικών και επαγγελµατικών δεσµών). 

� Να µην έχει στην κατοχή του άλλη ισχύουσα κάρτα οδηγού και να µη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία 
έκδοσης κάρτας οδηγού για τον ίδιο είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. 

� Να µην έχει στην κατοχή του κάρτα συνεργείου-τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου. 
 
2. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

� Η αίτηση κατατίθεται από τον οδηγό ή από εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. Σε περίπτωση 
κατάθεσης της αίτησης από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, θα πρέπει στην «Υπεύθυνη ∆ήλωση Οδηγού» του 
εντύπου ΚΟ, να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Επίσης, θα πρέπει να προσκοµίζεται 
και εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τον οδηγό για την κατάθεση της αίτησης. 
(όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3). 

� Η αίτηση θα πρέπει να είναι καθαρή και ευανάγνωστη, πλήρως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από τον 
οδηγό και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3.  

� Η κάρτα παραλαµβάνεται από τον οδηγό ή από εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. 
� Πεδίο «Επιλογή Γλώσσας»: Ο αιτών, αν επιθυµεί, µπορεί να καθορίσει στην αίτηση τη γλώσσα που θα 

εµφανίζεται στην οθόνη του ταχογράφου, σε περίπτωση που επιθυµεί να είναι άλλη από την ελληνική. Είναι 
διαθέσιµες όλες οι γλώσσες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
3. ∆ικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση 

   Ο αιτών θα πρέπει να προσκοµίσει και να καταθέσει µαζί µε την αίτηση: 
� ∆ύο φωτογραφίες διαβατηρίου (στην περίπτωση πρώτης έκδοσης, ανανέωσης και µεταφοράς συνήθους 

διαµονής) 
� Αποδεικτικό είσπραξης σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 9787/2254/08 
� Επικυρωµένα φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του οδηγού 
� Επικυρωµένα φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης 
� Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής (για πολίτες από κράτος µέλος της Ε.Ε.) 
� Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Άδειας Παραµονής (για πολίτες από κράτος µη µέλος της Ε.Ε.) 
� Εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (στην περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από  

εξουσιοδοτηµένο από τον οδηγό πρόσωπο) 
� Εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (στην περίπτωση παραλαβής της κάρτας από  

εξουσιοδοτηµένο από τον οδηγό πρόσωπο) 
� Υπεύθυνη ∆ήλωση απώλειας (στην περίπτωση απώλειας) 
� Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρµόδια Αστυνοµική Αρχή (στην 

περίπτωση κλοπής) 
� Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο επίσηµου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων (στην περίπτωση 

Αλλαγής στοιχείων) 
� Εκτός από την αίτηση για πρώτη έκδοση κάρτας, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να προσκοµίζεται ή 

και να κατατίθεται η ισχύουσα κάρτα ΨΤ. Πιο συγκεκριµένα: 
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. 

 
4. ∆ιαχείριση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι όσα ακριβώς είναι απαραίτητα για την έκδοση της κάρτας Ψηφιακού 
Ταχογράφου Οδηγού. Τα δεδοµένα αυτά είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς ανταλλαγής 
πληροφοριών µε τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές έκδοσης καρτών άλλων κρατών µελών της Ε.Ε., πάντοτε στο 
πλαίσιο εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας- εθνικής και κοινοτικής - περί ψηφιακού ταχογράφου και των 
διατάξεων του ν.2472/1997 περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ως τροποποιηθείς ισχύει. 

 
5. Απόσυρση ή παρακράτηση κάρτας 

Η κάρτα οδηγού είναι δυνατόν να αποσυρθεί ή να παρακρατηθεί αν διαπιστωθεί ότι έχει παραποιηθεί ή έχει 
εκδοθεί βάσει ψευδούς δήλωσης ή βάσει παραποιηµένων εγγράφων ή αν το πρόσωπο που τη χρησιµοποιεί 
δεν είναι ο νόµιµος κάτοχός της. 



 
6. Πρώτη έκδοση κάρτας 

� Ο οδηγός υποβάλει αίτηση πρώτης έκδοσης κάρτας. 
� Η ισχύς της νέας κάρτας οδηγού είναι 5 έτη. 

 
7. Απώλεια ή κλοπή κάρτας 

� Στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας, ο οδηγός υποβάλει αίτηση αντικατάστασης κάρτας, 
συµπληρώνοντας στο έντυπο της αίτησης το αντίστοιχο τετράγωνο. 

� Η ισχύς της νέας κάρτας οδηγού παραµένει ίδια µε την ισχύ της προς αντικατάσταση κάρτας.  
� Η κλοπή της κάρτας θα πρέπει να δηλωθεί στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή. Αν ο οδηγός βρίσκεται εκτός 

Ελλάδος η κλοπή της κάρτας θα πρέπει να δηλωθεί στην Αστυνοµία του κράτους που συνέβη το γεγονός. 
� Ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για αντικατάσταση κάρτας εντός 7 ηµερολογιακών 

ηµερών από το συµβάν. 
� Σε περίπτωση που βρεθεί η κάρτα, ο κάτοχός της δεσµεύεται να την παραδώσει στη ΝΥΜΕ, αφού έχει 

προηγηθεί τηλεφόρτωση των δεδοµένων της. 
� Το πεδίο «Μετρητής δήλωσης απώλειας», συµπληρώνεται στην περίπτωση της απώλειας της κάρτας και 

δηλώνει πόσες φορές έχει απολεσθεί η κάρτα.  
� Το πεδίο «Ποσό είσπραξης» συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση απώλειας. 
 

8. Φθορά ή δυσλειτουργία κάρτας 
� Στην περίπτωση φθοράς ή δυσλειτουργίας της κάρτας, ο οδηγός υποβάλει αίτηση αντικατάστασης 

κάρτας, συµπληρώνοντας στο έντυπο της αίτησης το αντίστοιχο τετράγωνο. 
� Η ισχύς της νέας κάρτας οδηγού παραµένει ίδια µε την ισχύ της προς αντικατάσταση κάρτας.  
� Στην περίπτωση φθοράς ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για αντικατάσταση κάρτας 

εντός 7 ηµερολογιακών ηµερών από το συµβάν. 
� Στην περίπτωση δυσλειτουργίας χωρίς να ευθύνεται ο κάτοχός της (ελαττωµατική κάρτα), ο κάτοχός της έχει 

δικαίωµα να καταθέσει αίτηση αντικατάστασης κάρτας λόγω δυσλειτουργίας εντός 6 µηνών από την 
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της κάρτας. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι 
δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται. 

� Η ελαττωµατική κάρτα κατατίθεται στη ΝΥΜΕ µαζί µε την αίτηση αντικατάστασης και συµπληρώνεται ο 
Αριθµός της υφιστάµενης κάρτας.  

 
9. Ανανέωση κάρτας  

� Όταν επίκειται η λήξη της κάρτας, ο οδηγός υποβάλει αίτηση ανανέωσης κάρτας. 
� Η ισχύς της νέας κάρτας οδηγού είναι 5 έτη. 
� Ο οδηγός µπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση κάρτας τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από τη λήξη της 

προηγούµενης κάρτας και όχι νωρίτερα από δύο µήνες πριν τη λήξη της προηγούµενης κάρτας. 
� Κατά την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης, ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει την ισχύουσα κάρτα και να 

συµπληρώσει τον Αριθµό της υφιστάµενης κάρτας στο έντυπο της αίτησης. 
 

10. Αλλαγή στοιχείων κάρτας  
� Ο οδηγός υποβάλει αίτηση αλλαγής στοιχείων στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. κάποια από τα στοιχεία που ο ίδιος δήλωσε κατά την έκδοση της κάρτας έχουν µεταβληθεί (π.χ. 
διεύθυνση, αριθµός ταυτότητας). 

β. Ο οδηγός είναι κάτοχος κάρτας οδηγού που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. και έχει µεταφέρει 
τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα.  

� Η ισχύς της νέας κάρτας οδηγού είναι 5 έτη. 
� Κατά την κατάθεση της αίτησης αλλαγής στοιχείων, ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει την ισχύουσα κάρτα 

και να συµπληρώσει τον Αριθµό της υφιστάµενης κάρτας στο έντυπο της αίτησης. 
� Ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται να την παραδώσει για απενεργοποίηση στη ΝΥΜΕ µε την παραλαβή 

της νέας κάρτας, αφού έχει προηγηθεί τηλεφόρτωση των δεδοµένων της. 
� Το πεδίο «Χώρα Έκδοσης» υφιστάµενης κάρτας συµπληρώνεται µόνο για την περίπτωση Αλλαγής 

συνήθους διαµονής. 
 

11. Αντίτιµο έκδοσης κάρτας 
� Πρώτη έκδοση: 150 € 
� Ανανέωση: 150 € 
� Αντικατάσταση: 150 € 
� Αλλαγή στοιχείων: 150 €  
� Αντικατάσταση ελαττωµατικής κάρτας της οποίας η βλάβη δεν έχει προέλθει από υπαιτιότητα του κατόχου 

της: ∆εν υπάρχει χρέωση.  
� Αντικατάσταση κάρτας λόγω απώλειας για δεύτερη ή περισσότερες φορές απαιτεί την καταβολή του 

διπλάσιου αντίτιµου.  
 
 


