
Τα διπλώµατα µερικές φορές έχουν κάποιον τριψήφιο αριθµό ο οποίος σηµαίνει 
κάτι και δεν το γνωρίζουµε.  
 
Αυτό το κενό θα καλύψουµε µε το παρών άρθρο... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001: Οδήγηση µε γυαλιά ή φακούς επαφής. Ο οδηγός πρέπει να έχει στο όχηµα του 
και εφεδρικά γυαλιά ή φακούς επαφής. 
 
002: Ο κάτοχος πρέπει να φοράει ακουστικά βαρηκοΐας. 
 
003: Ο κάτοχος έχει τεχνητό µέλος. 
 
004: Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να έχει µαζί του ιατρική γνωµάτευση σε ισχύ. 
 
005: Ο κάτοχος έχει περιορισµούς στην οδήγηση για ιατρικούς λόγους. 
 
010: Το κιβώτιο ταχυτήτων του οχήµατος πρέπει να είναι προσαρµοσµένου λόγω 
πάθησης του οδηγού. 
 
015: Ο συµπλέκτης πρέπει να είναι προσαρµοσµένος λόγω πάθησης του οδηγού. 
 
020: Το φρένο πρέπει να είναι προσαρµοσµένο λόγω πάθησης του οδηγού. 
 
025: Ο επιταχυντής (γκάζι) πρέπει να είναι προσαρµοσµένος λόγω πάθησης του 
οδηγού. 
 
030: Ο επιταχυντής (γκάζι) και το φρένο πρέπει να είναι προσαρµοσµένα λόγω 
πάθησης του οδηγού. 
 
035: Τα χειριστήρια του οχήµατος πρέπει να είναι προσαρµοσµένα λόγω πάθησης 
του οδηγού. 
 
040: Το τιµόνι πρέπει να προσαρµοσµένο λόγω πάθησης του οδηγού. 
 
042: Το όχηµα πρέπει να έχει προσαρµοσµένους καθρέπτες λόγω πάθησης του 
οδηγού. 
 
043: Το κάθισµα πρέπει να είναι προσαρµοσµένο λόγω πάθησης του οδηγού. 
 
044: Η µοτοσυκλέτα πρέπει να φέρει προσαρµογές λόγω πάθησης του οδηγού. 
 
050/αριθµός πλαισίου: Ο οδηγός είναι υποχρεωµένος να οδηγεί µόνο το 



συγκεκριµένο διασκευασµένο όχηµα το οποίο αναγράφεται. 
 
051/αριθµός πλαισίου/αριθµός κυκλοφορίας: Ο οδηγός είναι υποχρεωµένος να οδηγεί 
µόνο το συγκεκριµένο διασκευασµένο όχηµα το οποίο αναγράφεται. 
 
055: Το όχηµα πρέπει να φέρει συνδυασµούς προσαρµογών λόγω πάθησης του 
οδηγού. 
 
071: Άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. 
 
072: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία Α1. 
 
073: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία Β1. 
 
074: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία Γ1. 
 
075: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία ∆1. 
 
076: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία ∆1+Γ. 
 
077: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία ∆1+Ε. 
 
078: Η άδεια ισχύει για οχήµατα που έχουν µόνο αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων. 
 
079: Μόνο για άδειες Ε.Ε. και ισχύουν για οχήµατα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
που αναγράφονται στην παρένθεση. 
 
103: Ο κάτοχος της άδειας είναι µονόφθαλµος. 
 
105: Ο κάτοχος της άδειας είναι κωφάλαλος. 
 
106: Περιορισµός επέκτασης στις κατηγορίες των ιατρικών δεδοµένων. 
 
107: Χρονικός περιορισµός στην ισχύ της άδειας. 
 
110: Άδεια που έχει µετατραπεί από στρατιωτική υπηρεσία ή από κάποιο σώµα 
ασφαλείας. 
 
111: Ορισµένες κατηγορίες προέρχονται από µετατροπή της άδειας από κάποιο άλλο 
κράτος µέλος της Ε.Ε. 
 
113: Μετατροπή σε ταυτάριθµη επαγγελµατική άδεια οδήγησης, η κατ. Β' ισχύει και 
για την οδήγηση Ταξί. 
 
114: ∆εν επιτρέπεται η οδήγηση (κατ. ∆ και ∆+Ε) σε ακτίνα µεγαλύτερη των 50χλµ 
από την έδρα του οχήµατος. 
 
115: Η άδεια δεν ισχύει στην Ε.Ε. 
 
116: Η άδεια εκδόθηκε µε περιορισµό του αριθµού κατηγοριών ταυτάριθµης άδειας. 



 
171: Πρώτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής. 
 
271: ∆εύτερο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής. 
 
371: Τρίτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής. 


