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Πα̟άγου 05 - 11 - 2018
Πα̟άγου,
Αριθµ. Πρωτ.
Α3/84726/
/8036

Βαθµ. ̟ροτ.
Ε̟είγον

Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ

Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail
Θέµα

Σχετ.

-------------------------------------: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
: 10191, Πα̟άγου
: Χ. Μάστορας
: 213 130 8487, 210 650 8487
: 210 650 8518
: c.mastoras@yme.gov.gr

Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

: ∆ιαδικασία αντικατάστασης εντύ̟ου άδειας οδήγησης στην ̟ερί̟τωση α̟ώλειας της
κατεχόµενης άδειας σε χρόνο µεταγενέστερο της υ̟οβολής της αιτήσεως για
αντικατάσταση
: H υ.α. 50984/7947/2013 (Β' 3056) «Άδεια οδήγησης, εκ̟αίδευση και εξέταση υ̟οψηφίων
οδηγών µοτο̟οδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων»

Με αφορµή γρα̟τά και ̟ροφορικά ερωτήµατα α̟ό Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
και ̟ολίτες, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, ε̟ισηµαίνονται τα ακόλουθα:
ακόλουθα
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω σχετική υ.α. και ειδικότερα:
Στην
την ̟αρ. 3 του άρθρου 17,
17 κατά την ̟αραλαβή του νέου εντύ̟ου άδειας οδήγησης, ο
ενδιαφερόµενος ̟αραδίδει υ̟οχρεωτικά την (ισχύουσα) κατεχόµενη άδεια οδήγησης.
οδήγησης
Στο άρθρο 5, για τη διοικητική διαδικασία αντικατάστασης εντύ̟ου άδειας οδήγησης, µε
την αίτηση αντικατάστασης υ̟οβάλλονται, µεταξύ άλλων, φωτοαντίγραφο
φωτοαντίγραφο ισχύουσας
άδειας οδήγησης και ̟αράβολο 30 € για την εκτύ̟ωση.
Στο άρθρο 9, για τη διοικητική διαδικασία χορήγησης αντιγράφου εντύ̟ου άδειας οδήγησης
λόγω α̟ώλειας, καταβάλλονται ̟αράβολα 30 € για την εκτύ̟ωση, 30 € για την α̟ώλεια και
9,02 € για
α ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου και εισφορά τρίτων, συνολικού αντιτίµου 69,02 €.
Στο ̟λαίσιο διασφάλισης της ορθής και ενιαίας συνδυασµένης εφαρµογής
εφαρµογή των ανωτέρω, στην
̟ερί̟τωση, κατά την ο̟οία, ενδιαφερόµενος έχει υ̟οβάλλει αίτηση αντικατάστασης εντύ̟ου άδειας
οδήγησης µε τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά και ακολούθως, σε χρόνο µεταγενέστερο της υ̟οβολής
της ιδίας αιτήσεως και
αι των δικαιολογητικών, α̟ολέσει
α̟ο
την κατεχόµενη άδεια,
άδεια ε̟ισηµαίνονται τα
ακόλουθα:
Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η ίδια διοικητική διαδικασία (αντικατάστασης εντύ̟ου) και
χορηγείται νέο έντυ̟ο άδειας οδήγησης στο ̟λαίσιο της ίδιας διαδικασίας και όχι αντίγραφο
εντύ̟ου λόγω α̟ώλειας, ανεξαρτήτως
νεξαρτήτως εάν, κατά το χρονικό σηµείο δήλωσης της α̟ώλειας της
άδειας, έχει ήδη εκτυ̟ωθεί ή όχι, το νέο έντυ̟ο.
Στο νέο έντυ̟ο δεν καταχωρίζεται ο κωδικός αριθµός 71, σε συµµόρφωση µε τα οριζόµενα στο
δεύτερο εδάφιο της ̟αρ. 4 του άρθρου 9 της ανωτέρω σχετικής υ.α..
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Για την ̟αραλαβή του νέου εντύ̟ου, ο ενδιαφερόµενος:
Υ̟οβάλλει αίτηση - υ̟εύθυνη δήλωση, στην ο̟οία δηλώνει ότι, η άδεια, για την ο̟οία
αιτείται αντικατάσταση εντύ̟ου, χάθηκε και δεν κρατείται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρχή
ελληνική ή κράτους - µέλους της Ε.Ε. για ο̟οιοδή̟οτε λόγο.
Πέραν του καταβληθέντος, µε την αρχική αίτηση αντικατάστασης εντύ̟ου, ̟αραβόλου 30
€ για την εκτύ̟ωση, το ο̟οίο δεν καταβάλλεται εκ νέου, καταβάλλει ̟αράβολα (λόγω
α̟ώλειας) 30 € για την α̟ώλεια και 9,02 € για ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου και εισφορά
τρίτων.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται κατά όµοιο τρό̟ο και στις λοι̟ές διοικητικές διαδικασίες της
ανωτέρω σχετικής υ.α., στις ο̟οίες, για την ̟αραλαβή του νέου εντύ̟ου άδειας οδήγησης,
α̟αιτείται ̟αράδοση της κατεχόµενης άδειας, εφόσον, η ̟ρος ̟αράδοση κατεχόµενη άδεια
̟εριλαµβάνει µία (1) τουλάχιστον κατηγορία σε ισχύ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ο.Κ.Α.

Ν. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Πίνακας α̟οδεκτών:
(µε ηλ. ταχ.)
Α̟οδέκτες για ενέργεια:
♦ Περιφέρειες της χώρας
∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
♦ Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
∆/νση ∆οµών, ∆ιαδικασιών & Αρχείων
Τµήµα ΚΕΠ (dolkep@ydmed.gov.gr)
(µε ̟αράκληση ενηµέρωσης των ΚΕΠ της χώρας για τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρούσα)
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση:
♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
▪ Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
▫ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)
▪ Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)
♦ Περιφέρειες της χώρας
Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών

Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.O.K.A.
▪ Τµήµα Β’
▪ Χρονολογικό αρχείο
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