
 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999) 

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). 

Αλλαγή κινητήρα οχήματος με αρ. κυκλοφορίας: 

 
Προς: 

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 

Στοιχεία Αιτούντος (φυσικά πρόσωπα)   

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Α.Δ.Τ.:  Α.Φ.Μ.:  

Ημ/νια Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

Τόπος κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  Τ.Κ.:  

Τηλέφωνο:  E-Mail:  

 

Στοιχεία Αιτούντος (νομικά πρόσωπα)   

Επωνυμία:  

Α.Φ.Μ.:  Αρ. Καταστατικού:  Ημ/νια Επικύρωσης:  

Αριθ. & Έτος ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ:  

Έδρα:  Οδός:  Αριθ.:  Τ.Κ.:  

Τηλέφωνο:  E-Mail:  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για μη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 
Εξουσιοδοτώ τον/την πιο κάτω αναφερόμενο/η να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασμό μου και να παραλάβει 
την τελική διοικητική πράξη. 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:  Α.Δ.Τ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  Τ.Κ.:  

Τηλέφωνο:  E-Mail:  
 

 
 
        (Ημερομηνία) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                                                                                Η/Ο αιτούσα/ών 
.....…/...…/20….                
 
 
 

   (Σφραγίδα-υπογραφή)  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

(ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΒ ΠΑΝΩ ΤΩΝ 3500 KG ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ) 

Για αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρα μηχανοκίνητου οχήματος με πρώτη άδεια κυκλοφορίας 
στην ΕΛΛΑΔΑ προ τριετίας. 

Περίπτωση 1 
Κυλινδρισμός και ισχύς νέου κινητήρα ΕΝΤΟΣ των αναφερομένων ορίων (παρ. 2.3.) 

1 Τεχνική μελέτη Μηχ. Μηχ. ΠΕ ή ΤΕ., στην οποία θα αναφέρονται τα οριζόμενα στο εδ. 3.1.1 και ο 
υπολογισμός της επίπτωσης επί των αξόνων του νέου κινητήρα. Η υποβολή μελέτης είναι αποδεκτή όταν 
ο νέος κινητήρας είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής με αυτό του οχήματος. 

2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 Μηχ. Μηχ. ΠΕ ή ΤΕ στην οποία θα αναφέρονται τα οριζόμενα στις 
παρ. 2.1, 2.2, & 2.3. και ο αριθμός άδειας λειτουργίας του συνεργείου και η υπηρεσία έκδοσής της. 

3 Υπεύθυνη Δήλωση  του ν. 1599/1986 Μηχ. Μηχ. ΠΕ ή ΤΕ ή του υπεύθυνου του συνεργείου τοποθέτησης 
στην οποία θα αναφέρονται η πλήρωση των απαιτήσεων των εδ. 3.1.1. & 3.1.2 καθώς και τα συστήματα 
αντιρρυπαντικής διάταξης (εφόσον πρόκειται για όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) με αναφορά στους 
αριθμούς αναγνώρισης, τα αποτελέσματα ελέγχου καταλληλότητας, η ισχύς και ο κυβισμός του νέου 
κινητήρα  και ο αριθμός άδειας λειτουργίας του συνεργείου και η υπηρεσία έκδοσής της. 

Περίπτωση 2 
Κυλινδρισμός ή/και ισχύς νέου κινητήρα ΕΚΤΟΣ των αναφερομένων ορίων (παρ. 2.3.) 

 Όλα τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 1 και επιπλέον: 
Έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής ή της επίσημης αντιπροσωπίας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο εδ. 3.1.1. 
Για νέο κινητήρα εργοστασίου διαφορετικού από αυτόν του οχήματος απαιτείται έγγραφη συναίνεση 
του εργοστασίου κατασκευής ή της επίσημης αντιπροσωπείας ανεξαρτήτων κυβικών και ισχύος και 
αναλόγως τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

Για αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρα μηχανοκίνητου οχήματος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας εντός 
τριετίας από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην ΕΛΛΑΔΑ 

 Όλα τα δικαιολογητικά ανά περίπτωση όπως και παραπάνω, και αν είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση ή 
διασκευή, θα ζητούνται υπηρεσιακώς από τη Δ/νση Μεταφορών τα επιπλέον (σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3.2): 
1. Πιστοποιητικό Καυσαερίων από Δ.Ο.Α.Π.   
2. Βεβαίωση Δημοσίου ΚΤΕΟ 
3. Ισχύον Δ.Τ.Ε. με το νέο κινητήρα 

 
  



 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1. Αν ο νέος κινητήρας είναι του ιδίου τύπου με τον προηγούμενο δεν απαιτείται καμία ενέργεια. 

2. Τα πετρελαιοκίνητα  οχήματα επιτρέπεται να μετατραπούν σε βενζινοκίνητα και παραμένουν για πάντα. 

3. Τα βενζινοκίνητα οχήματα ΔΕΝ επιτρέπεται να μετατραπούν σε πετρελαιοκίνητα. 

 

Υ.Α. 12140/737/2.9.2009 (ΦΕΚ 1818 Β’) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα επεξεργαστούν τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για 
την εξέταση και την ικανοποίηση του αιτήματος που υποβάλλετε.  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
των προσωπικών σας δεδομένων.  Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλους δημόσιους φορείς, μόνο εφόσον 
είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας ή για την εκτέλεση των νόμιμων καθηκόντων της Περιφέρειας ή του δημοσίου 
φορέα στον οποίο χρειάζεται να διαβιβαστούν, πάντα βάσει των νόμιμων προϋποθέσεων.  Για κάθε ζήτημα αναφορικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.pde.gov.gr.  Για να ασκήσετε κάποιο από τα 
δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO της Περιφέρειας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@pde.gov.gr. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
Έλληνες πολίτες:  Αστ. ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο  
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη 
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και άδεια παραμονής 
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
 
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή 
από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.  
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται: 
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση αλλαγής κινητήρα και ii) για την παροχή 
εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει. 
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία 
τροποποίηση. 
 

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. 

https://www.pde.gov.gr/ι
mailto:dpo@pde.gov.gr

