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Άρση Παρακράτησης
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1.
2.
3.
4.

Αίτηση άρσης παρακράτησης οχήματος
Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
Υπεύθυνη δήλωση του πωλητού περί παραχώρησης της κυριότητας

Οδηγίες
 Παρακαλούμε συμπληρώστε στην αίτηση που θα βρείτε παρακάτω τα στοιχεία
αιτούντος με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 Ανάλογα με το ποιος παραχωρεί την κυριότητα (τράπεζα, ιδιώτης, αντιπροσωπεία)
θα πρέπει να συμπληρωθεί και η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής, που θα βρείτε παρακάτω. Για τις περιπτώσεις
παραχώρησης κυριότητας από τράπεζα ή αντιπροσωπεία θα πρέπει να
επισυνάπτεται μαζί με την υπεύθυνη δήλωση και αποδεικτικό νόμιμης
εκπροσώπησης του ατόμου που υπογράφει την δήλωση.
 Συνιστούμε αν δεν γνωρίζετε ποιος έχει την κυριότητα του οχήματός σας
(τράπεζα,εμπορία,αντιπροσωπεία) να επικοινωνήσετε με τον πωλητή του
οχήματός σας ή με την οικεία Περιφέρειά σας και να σας δώσουν περισσότερες
πληροφορίες για να προμηθευτείτε τις σωστές δηλώσεις.
Διαδικασία διεκπεραίωσης:
Αφού συγκεντρώσετε όλα τα δικαιολογητικά καταθέστε τα είτε στα ΚΕΠ είτε στην
πλησιέστερή σας Περιφέρεια. Η διάρκεια της άρσης παρακράτησης στην άδεια
κυκλοφορίας εξαρτάται από τον φορέα και μπορεί να διαρκέσει έως και 50 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.
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(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

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

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.)».
ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

………………………………………………..
(Τμήμα ή Γραφείο …………………… )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ/ΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*
Αριθ. Διαβατηρίου:*

Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Ηµεροµηνία γέννησης
(1)
:

Υπηκοότητα:

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

Οδός:

Ομάδα
Αίματος**

Αριθ:

ΤΚ:

E–
mail:

Fax:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. ** συμπληρώνεται προαιρετικά

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή
τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν
έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια
υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:

Τ.Κ:
E – mail:

Fax:
(1
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1.

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

2.

Απλό

φωτοαντίγραφο

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΘΑ
Π Ρ Ο Σ Κ ΟΜ Ι Σ Θ Ε Ι

αστυνομικής

ταυτότητας.
3.

Υπεύθυνη δήλωση της/του παρακρατούσας
την

/παρακρατούντος

κυριότητα

(σε

περίπτωση φυσικού προσώπου) ή βεβαίωση
(σε περίπτωση νομικού προσώπου) περί
καταβολής του συνόλου του οφειλόμενου
τιμήματος και βούλησης προς επακόλουθη
μεταβίβαση της κυριότητας.
4.

Υπεύθυνη Δήλωση περί εξόφλησης οφειλών σε
περίπτωση

παρακράτησης
1

οχημάτων Ι.Χ.
περιπτώσεις

κυριότητας

(Αφορά αποκλειστικώς τις

που

περιγράφονται

στην

παρατήρηση υπ.αριθμ.1).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Για αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, των οποίων η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από την/τον πωλήτρια/πωλητή, σε περίπτωση
θανάτου αυτής/αυτού (προκειμένου περί φυσικού προσώπου) ή διάλυσης (προκειμένου περί νομικού προσώπου) υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση από την/τον έχουσα/έχοντα τη χρήση και εκμετάλλευση, με την οποία δηλώνεται ότι έχει επέλθει καταβολή
του οφειλόμενου τιμήματος, ότι η/ο ίδια/ος είναι νομέας και κάτοχος του αυτοκινήτου καθώς και ότι το όχημα είναι ελεύθερο
παντός βάρους. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται το δικαιολογητικό υπ.αριθμ.3.
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να την παραλάβετε η/ο ίδια/ος από την υπηρεσία µας
2. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΚΟΣΤΟΣ: 0 €
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Εγκύκλιος Α 10927/810/7-7-2003 Εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Άρση
παρακράτησης κυριότητας», όπως ισχύει.
2.

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Γεωργίας, Υγείας
και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών ΔΙΑΔΠ/18801/5-9-2001 (Β΄ 1200)

«Απλούστευση διαδικασιών και

σύντμηση προθεσμιών διεκπεραίωσης διοικητικών ενεργειών αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών», όπως ισχύει.
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες (άρ. 13 του ν.3491/2006 ΦΕΚ 207/Α/210-2006).
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(4) , που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά , ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) Εξουσιοδοτώ την/τον πιο πάνω αναφερόµενη/ο να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη.
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών
κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
(4) «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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη μέχρι 10
ετών».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτηµα:
Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθµ. Πρωτοκόλλου:

Ηµ/νια αιτήµατος:

Αρµόδιος Υπάλληλος:

Όνοµα:

Επώνυµο:

Αιτών:

Όνοµα:

Επώνυµο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Η/Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

