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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

Ρςθμίζειρ για καθςζηεπημένα ηέλη κςκλοθοπίαρ πος δημιοςπγήθηκαν ππιν ηην 1η Ιοςλίος 2014 
Διαθοποποιήζειρ πος επέθεπε ο Νόμορ με απ. Ν.189(Ι)/2014 

 
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ αλαθνηλώλεη ηα αθόινπζα:  
 
1. Μεηά ηε ςήθηζε ηνπ Νόκνπ κε αξ. Ν.121(Ι)/2014 πνπ δεκνζηεύηεθε ζηηο 25/7/2014, 

ζηάιεθαλ επηζηνιέο πξνο ηνπο επεξεαδόκελνπο ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ κε ηηο νπνίεο 
επεμεγήζεθε ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ ηειώλ. Οη επηζηνιέο απηέο 
ζηάιεθαλ θπξίσο εληόο ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2014.  

 
2. ηε ζπλέρεηα, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, κε ην Νόκν κε αξ. Ν.189(Ι)/2014 πνπ 

δεκνζηεύηεθε ζηηο 12/12/2014, επέθεξε αιιαγέο ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, κε ηηο νπνίεο δίλεηαη 
ε δπλαηόηεηα απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ησλ θαζπζηεξεκέλσλ ηειώλ 
πος δημιοςπγήθηκαν ππιν ηην 1η Ιοςλίος 2014 ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

(α) Ορήκαηα πνπ ήηαλ θαηαζηξεκκέλα, δηαιπκέλα ή άιισο πσο αδύλαηνλ λα 
θπθινθνξήζνπλ. 

(β) Ορήκαηα πνπ απνμελώζεθαλ από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο. 

(γ) Ορήκαηα πνπ δελ είραλ ηεζεί ζε θπθινθνξία ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε νπνηνδήπνηε 
ηξόπν. 

 
3. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Νόκνπ (Ν.189(Ι)/2014), ελεκεξώλνληαη νη ηδηνθηήηεο 
νρεκάησλ πνπ έιαβαλ επηζηνιή από ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 
νθεηινκέλσλ ηειώλ θαζώο θαη εθπξόζσπνη ηνπο, όηη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απαιιαγνύλ από όιν 
ή κέξνο ηνπ πνζνύ εθόζνλ εκπίπηνπλ ζε κία από ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο θαη αθνινπζήζνπλ ηελ 
αληίζηνηρε δηαδηθαζία, όπσο αλαθέξεηαη αθνινύζσο γηα θάζε πεξίπησζε: 
 

(α) Οσήμαηα πος ήηαν καηαζηπεμμένα, διαλςμένα ή άλλωρ πωρ αδύναηο να 
κςκλοθοπήζοςν 

Γηα ηα νρήκαηα απηά ν ηδηνθηήηεο ηνπο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην Σκήκα Οδηθώλ 
Μεηαθνξώλ ένοπκη δήλωζη πνπ παξέρεηαη ζε Γηθαζηήξην. Σν δείγμα έλνξθεο 
δήισζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε ζεσξείηαη επαξθέο θαη 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη.  

Η ζπκπιεξσκέλε έλνξθε δήισζε κπνξεί λα παξαδίδεηαη ζηα επαξρηαθά Γξαθεία ηνπ 
Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε θαη ζηα 
επαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Καηά ηελ παξαιαβή, ε 
έλνξθε δήισζε ζα ζθξαγίδεηαη θαη ζα δίλεηαη αληίγξαθν ηεο ζηνλ ηδηνθηήηε, σο 
απόδεημε παξαιαβήο ηεο. ηε ζπλέρεηα ε έλνξθε δήισζε ζα πξνσζείηαη ζηελ  
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θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, όπνπ ζα δηεθπεξαηώλεηαη ε 
αλαγθαία δηαδηθαζία θαη έιεγρνο. Ο ηδηνθηήηεο ζα ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά, ην 
ζπληνκόηεξν δπλαηό, από ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, 
κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ όιν ή κέξνο ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ δελ ζα δηαγξαθεί. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, έλνξθε δήισζε κπνξεί λα γίλεη θαη γηα όρεκα γηα ην νπνίν ν 
ηδηνθηήηεο δελ είρε πξνβεί ζε δήισζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ηνπ θαζώο θαη γηα 
όρεκα πνπ ν ηδηνθηήηεο δελ θαηέρεη πηζηνπνηεηηθό θαηαζηξνθήο. 

εκεηώλεηαη όηη, ν ίδηνο Νόκνο πνπ δίλεη ηελ πην πάλσ δπλαηόηεηα πξνβιέπεη επίζεο 
όηη «Ιδιοκηήηηρ ο οποίορ πποβαίνει ζε τεςδή ένοπκη δήλυζη είναι ένοσορ αδικήμαηορ 
και, ζε πεπίπηυζη καηαδίκηρ ηος, ςπόκειηαι ζε θςλάκιζη πος δεν ςπεπβαίνει ηοςρ έξι 
μήνερ ή ζε σπημαηική ποινή πος δεν ςπεπβαίνει ηιρ πένηε σιλιάδερ εςπώ (€5.000) ή και 
ζηιρ δύο αςηέρ ποινέρ». 

Γηεπθξηλίδεηαη επηπξόζζεηα όηη, επηζηνιέο πνπ ζηάιεθαλ από ηδηνθηήηεο ή 
εθπξνζώπνπο ηνπο πξνο ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ κε ηηο νπνίεο ελεκέξσζαλ ην 
Σκήκα γηα θαηαζηξνθή, δηάιπζε ή ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ θαζηζηνύζαλ ην όρεκα 
αδύλαηνλ λα θπθινθνξήζεη, δεν μποπούν να ανηικαηαζηήζοςν ηην ένοπκη 
δήλωζη. Γειαδή, γηα λα απαιιαγνύλ από ηελ νθεηιή ή κέξνο ηεο, νη ηδηνθηήηεο 
νρεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ έλνξθε δήισζε, 
επηπξόζζεηα από νπνηαδήπνηε επηζηνιή πνπ ελδερνκέλσο απέζηεηιαλ ζην Σκήκα. 

 
 

(β) Οσήμαηα πος αποξενώθηκαν από ηον ιδιοκηήηη ηοςρ 

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν Νόκνο κε αξ. Ν.189(Ι)/2014 πξνβιέπεη όηη είλαη δπλαηόλ 
λα κελ θαηαβιεζνύλ ηα θαζπζηεξεκέλα ηέιε πνπ ζπζζσξεύηεθαλ πξηλ ηελ 1ε Ινπιίνπ 
2014 γηα κεραλνθίλεην όρεκα πνπ απνμελώζεθε από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, ρσξίο λα γίλεη 
κεηαβίβαζε ηνπ νρήκαηνο ζην λέν θάηνρν, λννπκέλνπ όηη ε απνμέλσζε δύλαηαη λα 
απνδεηρζεί κε βάζε ζηνηρεία πνπ ηθαλνπνηνύλ ηνλ Έθνξν. Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ 
θαζνξηζηεί θαη είλαη ηα αθόινπζα: 

(η) Απνδεηθηηθό θαηάζρεζεο ή/θαη πώιεζεο ζε δεκνπξαζία (π.ρ. από Σξάπεδεο, 
ηνπηθέο Αξρέο θιπ). 

(ηη) Αγνξαπσιεηήξην έγγξαθν δεόλησο ππνγξακκέλν θαη από ηα δύν 
ελδηαθεξόκελα κέξε (πσιεηή θαη αγνξαζηή). 

(η) Σηκνιόγην πώιεζεο από ηνλ 1ν ζηνλ 2ν ηδηνθηήηε. 

(ηv) Απόδεημε είζπξαμεο πνζνύ από ηνλ 2ν ηδηνθηήηε. 

(v) Σηκνιόγην/πκθσλία πώιεζεο άιινπ νρήκαηνο από ηνλ 2ν ηδηνθηήηε ζηνλ 1ν 
ηδηνθηήηε, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη θαη ε παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο γηα ην νπνίν 
ππάξρνπλ θαζπζηεξεκέλα ηέιε από ηνλ 1ν ζηνλ 2ν ηδηνθηήηε (πεξηπηώζεηο 
εκπόξσλ/κεηαπσιεηώλ νρεκάησλ ζηηο νπνίεο θάπνηνο αγνξάδεη όρεκα 
παξαδίδνληαο ην δηθό ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο «πξάμεο» ηεο ζπκθσλίαο ηνπο). 

(vη) Βεβαίσζε από ηνλ 2ν ηδηνθηήηε (π.ρ. έκπνξν/κεηαπσιεηή νρεκάησλ, 
κεραληθνύο, ηζησηέο θιπ) όηη παξέιαβε θαη έρεη ή είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ην όρεκα 
από ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

(vηη) Βεβαίσζε από Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία όηη παξέιαβε όρεκα κεηά από δηεπζέηεζε 
κε ηνλ ηδηνθηήηε. 

(vηηη) Βεβαίσζε από ηνλ ίδην ηνλ αξρηθό ηδηνθηήηε ή/θαη αληηπξόζσπν ηνπ ή/θαη 
δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ όηη ην όρεκα απνμελώζεθε, πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ όρεκα παξαδόζεθε ζε κεραληθό, ηζησηή θιπ ρσξίο 
νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα ή έθδνζε απόδεημεο ηηκνινγίνπ θιπ.  
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Γηα νρήκαηα γηα ηα νπνία πξνζθνκίδεηαη νηηδήπνηε από ηα πην πάλσ, ζα δηαγξάθεηαη 
όιν ην πνζό ηεο θαζπζηεξεκέλεο νθεηιήο από ηελ εκέξα απνμέλσζεο θαη κεηά. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη νπνηνδήπνηε πνζό πνπ ζα παξακείλεη θαη πνπ αθνξά ηέιε κεηά ηελ 
απνμέλσζε δελ ζα αλαθηάηαη νύηε θαη ζα απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ 
παξνπζηάδεηαη ή δειώλεηαη σο λένο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο, εθηόο αλ ν λένο θάηνρνο 
ελέγξαςε/εγγξάςεη ην όρεκα ζην όλνκα ηνπ κε κεηαβίβαζε ηνπ νρήκαηνο όπσο 
πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία, νπόηαλ ε ππνρξέσζε ηνπ λένπ εγγεγξακκέλνπ ηδηνθηήηε 
μεθηλά από ηελ εκέξα ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ νρήκαηνο ζην όλνκα ηνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη γίλνληαη απνδεθηά έγγξαθα (π.ρ. ηηκνιόγηα, απνδείμεηο, 
βεβαηώζεηο, επηζηνιέο) κε εκεξνκελίεο κεηαγελέζηεξεο ηεο πξάμεο απνμέλσζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη επηπξόζζεηα όηη, επηζηνιέο πνπ ζηάιεθαλ από ηδηνθηήηεο ή 
εθπξνζώπνπο ηνπο πξνο ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ κε ηηο νπνίεο ζηάιεθαλ ζην 
Σκήκα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (η) κέρξη (vηηη) πην πάλσ ηζρύνπλ, 
νπόηαλ δεν ρξεηάδεηαη λα απνζηαινύλ εθ λένπ. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ηδηνθηήηεο 
ή ν εθπξόζσπνο ηνπ ζα ελεκεξσζεί ζρεηηθά, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, από ηελ 
θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ. 

Όζνη ηδηνθηήηεο δελ ππέβαιαλ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (η) κέρξη (vηηη) πην πάλσ κπνξνύλ λα ηα παξαδίδνπλ ζηα επαξρηαθά 
Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε θαη 
ζηα επαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ, αθνύ ζπκπιεξσζεί 
ην ζρεηηθό έληππν κε αξηζκό ΤΟΜ 176, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα 
αλαθνίλσζε. Καηά ηελ παξαιαβή, ην έληππν ζα ζθξαγίδεηαη θαη ζα δίλεηαη αληίγξαθν 
ηνπ ζηνλ ηδηνθηήηε, σο απόδεημε παξαιαβήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ην ζπκπιεξσκέλν 
έληππν κε αξηζκό ΣΟΜ 176 καδί κε ηα ζπλεκκέλα ηνπ ζα πξνσζείηαη ζηελ θεληξηθή 
ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, όπνπ ζα δηεθπεξαηώλεηαη ε αλαγθαία 
δηαδηθαζία θαη έιεγρνο. Ο ηδηνθηήηεο ζα ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, 
από ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, κόλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ όιν ή κέξνο ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ δελ ζα δηαγξαθεί. 

 
 

(γ) Οσήμαηα πος δεν είσαν ηεθεί ζε κςκλοθοπία ή σπηζιμοποιήθηκαν με 
οποιοδήποηε ηπόπο 

Πξόθεηηαη γηα πεξηπηώζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (α) θαη (β) πην πάλσ. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν Νόκνο κε αξ. 
Ν.189(Ι)/2014 πξνβιέπεη όηη είλαη δπλαηόλ λα κελ θαηαβιεζνύλ ηα θαζπζηεξεκέλα 
ηέιε αθόκε θαη αλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο δελ είρε πξνβεί ζε δήισζε 
αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ηνπ, λννπκέλνπ όηη ν Έθνξνο Μεραλνθηλήησλ 
Ορεκάησλ ηθαλνπνηεζεί γηα ηνύην. Σηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα ηηο εμεηάδεη ηξηκειήο 
επηηξνπή ε νπνία ζα ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζε ηεο ζηνλ Έθνξν. 

Σέηνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε κε ηερληθνύο ιόγνπο, όπσο -  

(η) ην όρεκα λα αλήθεη/αλήθε ζε βαξηά άξξσζην θαη δελ θπθινθνξνύζε,  

(ηη) ην όρεκα λα αλήθεη/αλήθε ζε ζαλόληα θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ δελ 
θπθινθνξνύζε, 

(ηηη) ην όρεκα λα αλήθεη/αλήθε ζε εηαηξεία πνπ δηαιύζεθε θαη δελ θπθινθνξνύζε,  

(ηv) ην όρεκα (π.ρ. θνξηεγό ή ιεσθνξείν) λα κελ είρε Άδεηα Οδηθήο Υξήζεο (ΑΟΥ) 
θαη δελ θπθινθνξνύζε, αθνύ ε θείκελε λνκνζεζία απαγνξεύεη ηελ θπθινθνξία 
νρήκαηνο δεκόζηαο ρξήζεο ρσξίο ΑΟΥ, 

(v) ην όρεκα λα ήηαλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν αθηλεηνπνηεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλν 
ρώξν θαη δελ θπθινθνξνύζε. 

 



4 

 
Όπνηνο επηζπκεί λα εμεηαζηεί αίηεκα ηνπ γηα ζπκπεξίιεςε ηεο ππόζεζεο ηνπ νρήκαηνο 
ηνπ ζηελ θαηεγνξία απηή, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ην αίηεκα ηνπ κε επηζηνιή, πξνο ηνλ 
Γηεπζπληή Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, ζηελ νπνία λα επηζπλάπηεη όζα ζηνηρεία 
έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνο ππνζηήξημε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ.  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, επηζηνιέο πνπ ζηάιεθαλ από ηδηνθηήηεο ή εθπξνζώπνπο ηνπο πξνο 
ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ κε ηηο νπνίεο ελεκεξώζεθε ην Σκήκα γηα πεξηπηώζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (η) κέρξη (v) πην πάλσ ηζρύνπλ, νπόηαλ δεν 
ρξεηάδεηαη λα απνζηαινύλ εθ λένπ. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ηδηνθηήηεο ή ν 
εθπξόζσπνο ηνπ ζα ελεκεξσζεί ζρεηηθά, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, από ηελ θεληξηθή 
ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ. 

Όζνη ηδηνθηήηεο δελ ππέβαιαλ αίηεκα γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (η) κέρξη (vη) πην πάλσ κπνξνύλ λα παξαδίδνπλ ηηο επηζηνιέο ηνπο ζηα 
επαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ 
Πνιίηε θαη ζηα επαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Καηά ηελ 
παξαιαβή, ε επηζηνιή ζα ζθξαγίδεηαη θαη ζα δίλεηαη αληίγξαθν ηεο ζηνλ ηδηνθηήηε, σο 
απόδεημε παξαιαβήο ηεο. ηε ζπλέρεηα ε επηζηνιή ζα πξνσζείηαη ζηελ θεληξηθή 
ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, όπνπ ζα δηεθπεξαηώλεηαη ε αλαγθαία 
δηαδηθαζία θαη έιεγρνο. Ο ηδηνθηήηεο ζα ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, 
από ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, κόλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ όιν ή κέξνο ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ δελ ζα δηαγξαθεί. 

 

 

 
 
ΣΜΗΜΑ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
19/2/2015 
 



 

 

 

Ένοπκη Δήλωζη 

(γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ ζεκείνπ (η) ηεο ηξίηεο επηθύιαμεο ηεο παξαγξάθνπ 9(α) ηνπ Μέξνπο Ι ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι ησλ πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νόκσλ ηνπ 1972 έσο (Αξ. 6) ηνπ 2014) 

        

 

Δγώ ν ππνθαηλόκελνο,  
 

Όλνκα θπζηθνύ πξνζώπνπ/εηαηξείαο: ..................................................................................... 
                                                                          (Ολνκαηεπώλπκν ζηελ πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ) 

 

Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο: ..................................................................................................... 
     (Οδόο)    (Αξηζκόο),   (Σαρ. Σνκέαο),    (Δπαξρία) 

 

Αξηζκόο Σαπηόηεηαο/ Γηαβαηεξίνπ/ Δηαηξείαο .......................................................................... 

 

Σειέθσλν: .............................................................................................................................., 

 

ηδηνθηήηεο ηνπ κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο κε αξ. εγγξαθήο ……………………………...….…… 

δειώλσ ελόξθσο όηη ην ελ ιόγσ όρεκα -  

(η) θαηαζηξάθεθε/δηαιύζεθε ζηηο ....................................................................................... 
(εκεξνκελία) 

(ηη) ήηαλ αδύλαηνλ λα θπθινθνξήζεη από ................................ κέρξη ................................ 
    (εκεξνκελία)         (εκεξνκελία) 

 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

(Οπνηαδήπνηε άιιε δήισζε επηζπκεί λα θάλεη ν Δλόξθσο Γειώλ) 

 

Γλσξίδσ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ πεξί ςεπδνύο δειώζεσο θαη, εηδηθόηεξα γηα ηελ παξνύζα έλνξθε δήισζε, 

είλαη ζε γλώζε κνπ όηη ην ζεκείν (η) ηεο ηξίηεο επηθύιαμεο ηεο παξαγξάθνπ 9(α) ηνπ Μέξνπο Ι ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι ησλ πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νόκσλ ηνπ 1972 έσο (Αξ. 6) 

ηνπ 2014, πξνβιέπεη όηη «Ιδιοκηήηηρ ο οποίορ πποβαίνει ζε τεςδή ένοπκη δήλυζη είναι ένοσορ αδικήμαηορ 

και, ζε πεπίπηυζη καηαδίκηρ ηος, ςπόκειηαι ζε θςλάκιζη πος δεν ςπεπβαίνει ηοςρ έξι μήνερ ή ζε σπημαηική 

ποινή πος δεν ςπεπβαίνει ηιρ πένηε σιλιάδερ εςπώ (€5.000) ή και ζηιρ δύο αςηέρ ποινέρ
.
». 

 

 

   (ππνγξαθή) 

         Ο ΔΝΟΡΚΩ ΓΗΛΩΝ 
 
 

      Οξθίζζεη θαη ππέγξαςε ελώπην κνπ 

      ζην Δπαξρηαθό Γηθαζηήξην ………………............... 

      ζηηο……………………………………………..............



 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 
ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

Ένηςπο ΤΟΜ 176 

 

   (ππνγξαθή) 

          Ο ΓΗΛΩΝ 

Δήλωζη Αποξένωζηρ Οσήμαηορ 

(γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ ζεκείνπ (ηη) ηεο ηξίηεο επηθύιαμεο ηεο παξαγξάθνπ 9(α) ηνπ Μέξνπο Ι ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ησλ πεξί 

Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νόκσλ ηνπ 1972 έσο (Αξ. 6) ηνπ 2014) 

        

Δγώ ν ππνθαηλόκελνο,  
 

Όλνκα θπζηθνύ πξνζώπνπ/εηαηξείαο: .......................................................................................... 
                                                                          (Ολνκαηεπώλπκν ζηελ πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ) 

Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο: ................................................................................................................... 
     (Οδόο)    (Αξηζκόο),   (Σαρ. Σνκέαο),    (Δπαξρία) 

Αξηζκόο Σαπηόηεηαο/ Γηαβαηεξίνπ/ Δηαηξείαο: .......................................Σειέθσλν:............................, 

ζε ζρέζε κε ην κεραλνθίλεην όρεκα κε αξ. εγγξαθήο …………………………..……...….………….…, 

ππνβάιισ κε ην έληππν απηό ζηνηρεία, σο απόδεημε όηη ην ελ ιόγσ όρεκα απνμελώζεθε από ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ. πγθεθξηκέλα, ππνβάιιεηαη, 

  εκεηώζηε 

√ 

(η) Απνδεηθηηθό θαηάζρεζεο ή/θαη πώιεζεο ζε δεκνπξαζία.  

(ηη) Αγνξαπσιεηήξην έγγξαθν δεόλησο ππνγξακκέλν θαη από ηα δύν 

ελδηαθεξόκελα κέξε (πσιεηή θαη αγνξαζηή). 

 

(ηηη) Σηκνιόγην πώιεζεο από ηνλ 1
ν
 ζηνλ 2

ν
 ηδηνθηήηε.  

(ηv) Απόδεημε είζπξαμεο πνζνύ από ηνλ 2
ν
 ηδηνθηήηε.  

(v) Σηκνιόγην/πκθσλία πώιεζεο άιινπ νρήκαηνο από ηνλ 2
ν
 ηδηνθηήηε ζηνλ 1

ν
 

ηδηνθηήηε, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη θαη ε παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο γηα ην νπνίν 

ππάξρνπλ θαζπζηεξεκέλα ηέιε από ηνλ 1
ν
 ζηνλ 2

ν
 ηδηνθηήηε (πεξηπηώζεηο 

εκπόξσλ/κεηαπσιεηώλ νρεκάησλ ζηηο νπνίεο θάπνηνο αγνξάδεη όρεκα 

παξαδίδνληαο ην δηθό ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο «πξάμεο» ηεο ζπκθσλίαο ηνπο). 

 

(vη) Βεβαίσζε από ηνλ 2
ν
 ηδηνθηήηε (π.ρ. έκπνξν/κεηαπσιεηή νρεκάησλ, 

κεραληθνύο, ηζησηέο θιπ) όηη παξέιαβε θαη έρεη ή είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ην όρεκα 

από ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

 

(vηη) Βεβαίσζε από Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία όηη παξέιαβε όρεκα κεηά από δηεπζέηεζε 

κε ηνλ ηδηνθηήηε. 

 

(vηηη) Σίπνηα από ηα πην πάλσ. Βεβαηώ πξνζσπηθά σο ν αξρηθόο ηδηνθηήηεο/ 

αληηπξόζσπνο ηνπ /δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
1
 όηη ην όρεκα απνμελώζεθε 

από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θαη παξαδόζεθε ζηηο …/……/20………, ζε, 

Όλνκα: .................................................................................................................... 
(Ολνκαηεπώλπκν ζηελ πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ) 

Γηεύζπλζε: .............................................................................................................. 
(αλ είλαη γλσζηή)  (Οδόο)  (Αξηζκόο),   (Σαρ. Σνκέαο),    (Δπαξρία) 

Σειέθσλν: .................................................................................... (αλ είλαη γλσζηό) 

1. Να δηαγξαθεί όηη δελ ηζρύεη. 

 

 


