Απόσυρση οχήματος
Δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα της περίπτωσης:
Ι. Για την παράδοση του οχήματός σας σε κάποια από τις Πιστοποιημένες εταιρείες
εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον υπάρχουν και μπορούν να ανακυκλώσουν το όχημά σας,
θα χρειαστείτε:
1.
2.
3.
4.
5.

Το όχημα
Την άδεια κυκλοφορίας
Εξοφλητική πράξη, αν παρακρατείται η κυριότητα
Την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος
Την ταυτότητά σας

ΙΙ. Για την αίτηση απόσυρσης του οχήματος στην Περιφέρεια ή το ΚΕΠ θα χρειαστείτε:
1.
2.
3.
4.

Αίτηση Απόσυρσης Οχήματος
Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
Άδεια κυκλοφορίας
Πινακίδα κυκλοφορίας. Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση από το
Αστυνομικό τμήμα για την δήλωση της απώλειας και παράβολο των 30€ από
Δημόσιο Ταμείο
5. Εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα
6. Βεβαίωση παράδοσης του ΟΔΔΥ, αν το όχημα έχει παραδοθεί σε αυτόν ή υπεύθυνη
δήλωση όπου θα αναφέρεται συγκεκριμένα η διεύθυνση φύλαξης του
(συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση)
Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης για την περίπτωση απόσυρσης του οχήματος στην
Περιφέρεια ή το ΚΕΠ
Συμπληρώστε στην 1η σελίδα της αίτησης ΜΟΝΟ τα στοιχεία αιτούντος με ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Στην σελίδα 3 συμπληρώστε τα κενά πεδία όπου δηλώνετε την
διεύθυνση που έχει φυλαχθεί το όχημα.
Διαδικασία διεκπεραίωσης απόσυρσης του οχήματος στην Περιφέρεια ή το ΚΕΠ:
Ο ενδιαφερόµενος µεταβαίνει στην πλησιέστερη Περιφέρεια ή το ΚΕΠ και καταθέτει τα
δικαιολογητικά για την απόσυρση του οχήματος..
Η διαδικασία της απόσυρσης εξαρτάται από τον φορέα και διαρκεί περίπου 1-15 εργάσιμες
ημέρες.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-2.44.44.44 για οποιαδήποτε απορία ή
διευκρίνηση.
Σημ: Η KTEOHellas A.Ε. δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση αν κάποιος υπάλληλος της οικίας
Περιφέρειας του Πολίτη δεν είναι ενημερωμένος με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή προκύπτει
από το επίσημο site του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων και ως εκ τούτου ενδέχεται να ζητήσει
από αυτόν διαφορετικά δικαιολογητικά, αιτήσεις, παράβολα, φακέλους κ.ο.κ.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν τα έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρώσετε.
Σας ευχαριστούμε.

κωδικός εντύπου: Ε4

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν.1599/1986)

περιγραφή
αιτήµατος:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ AYTOKINHTOY Ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΛΟΓΩ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ∆ΙΑΛΥΣΗΣ, Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
αριθµός πρωτοκόλλου

ηµεροµηνία

ΠΡΟΣ :
συµπληρώνεται ο τίτλος της υπηρεσίας Μεταφ. & Επικοιν. της οικείας Ν.Α.

συµπληρώνονται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (φυσικά πρόσωπα)
όνοµα :

επώνυµο :

όνοµα πατέρα :

επώνυµο πατέρα:

όνοµα µητέρας :

επώνυµο µητέρας:

αριθµός δελτίου
ταυτότητας :

Α.Φ.Μ. :

ηµεροµηνία γέννησης :

τόπος γέννησης :

τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός:

αριθ.:

Τ.Κ.:

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

fax :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων)
Α.Φ.Μ. :

επωνυµία :
ηµ/νία επικ/σης
καταστατικού:

αριθµός καταστατικού :
αριθµός και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ :
έδρα :

οδός :

δήµος :
τηλ. :

νοµός :
e-mail :

fax :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για µη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης)
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών, κλπ)
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
Εξουσιοδοτώ το παρακάτω αναγραφόµενο πρόσωπο να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασµό µου και να παραλάβει
την τελική διοικητική πράξη (διαγράφεται αντίστοιχα η ενέργεια για την οποία δεν δίδεται εξουσιοδότηση)
όνοµα :

επώνυµο :
αριθ. δελτίου ταυτότητας :

ονοµατεπώνυµο πατέρα:
τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός :
fax :

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

σηµείωση: 1) σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, τότε για την µη αυτοπρόσωπη κατάθεση ή παραλαβή απαιτείται
προσκόµιση συµβολ/κού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία.
2) Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΜΕΡΟΣ Β'

1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο Ενδιαφερόµενος θα πρέπει:
Να είναι κύριος του οχήµατος προκειµένου να το διαγράψει.

2
1.
2.
3.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 93 Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999-ΦΕΚ Α΄ 57), όπως ισχύει
Απόφαση Α-80410/5610/2001 (ΦΕΚ 634Β')
Απόφαση Α-10852/754/2002 (ΦΕΚ 345Β')

1

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Κρατικές πινακίδες (σε περίπτωση απώλειας
απαιτείται βεβαίωση αστυνοµικού τµήµατος και
παράβολο 30 € από ∆ηµόσιο Ταµείο)
4.Βιβλιάριο µεταβολών κατοχής και κυριότητας (εφόσον
έχει εκδοθεί τέτοιο βιβλιάριο για το όχηµα)
5. Βεβαίωση του Ο∆∆Υ, αν το αυτοκίνητο έχει
παραδοθεί σε αυτόν ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86
όπου θα αναφέρεται συγκεκριµένα η διεύθυνση φύλαξης
του. Η διεύθυνση αυτή δεν πρέπει να είναι κοινόχρηστος
χώρος (πλατεία, δρόµος κλπ)
6. Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα
Παρατηρήσεις:
α.∆ιαδικασία: Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
για την οριστική διαγραφή του οχήµατος.
β. Αν πρόκειται για περίπτωση οριστικής εξαγωγής του οχήµατος στο εξωτερικό, αντί των δικαιολογητικών 4 και 5 υποβάλλεται
πράξη µεταβίβασης του οχήµατος σε αλλοδαπό και επιλέγεται η σχετική υπέυθυνη δήλωση του παρόντος εντύπου.
Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ ∆'

ΧΡΟΝΟΣ: Εξαρτάται από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.
ΚΟΣΤΟΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
το υπ' αριθµόν ……………………………………….. αυτοκίνητο δεν έχει εγκαταληφθεί σε κοινόχρηστο χώρο και βρίσκεται στην
εξής διεύθυνση:………………………………………………………………………………../ έχει οριστικά εξαχθεί στο εξωτερικό (2)

(1) " 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.
(2) ∆ιαγράφεται η περιττή περίπτωση

Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

............./..../20...

Υπογράφηκε ενώπιών µου και παρελήφθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά

(Υπογραφή)

Ο υπάλληλος της Ν.Α.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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