
 
 

 
 
 

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) 

Έκδοση αδείας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. / Λ.Ι.Χ. λόγω νέας ταξινόμησης (ανάριθμο) 
ή κατόπιν μεταβίβασης 

 
Προς: 

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 

Αριθμός Κυκλοφορίας:   Είδος Οχήματος:   

 

Στοιχεία Αιτούντος (φυσικά πρόσωπα)  Ποσοστό ιδιοκτησίας %  

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) Ποσοστό ιδιοκτησίας %  

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:  

Αίτηση: 
Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την έκδοση αδείας του ΦΙΧ / ΛΙΧ  με αρ. 
κυκλοφ. ....................................... ιδιοκτησίας μου. 
 
Υπεύθυνη Δήλωση:  
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/86 δηλώνω ότι:  
Δεν έχω στη κατοχή μου άλλο αγροτικό αυτοκίνητο (για κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότη) ή 
Έλαβα γνώση των υγειονομικών  διατάξεων για την μεταφορά αγροτικών προϊόντων παραγωγής μου (για κύριο 
επάγγελμα ή κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης) ή 
Έλαβα γνώση των υγειονομικών διατάξεων για την μεταφορά των προϊόντων μου, όπως αναφέρεται στη βεβαίωση 
καταλληλότητας της Δ/νσης ……………………………. (για εμπόρους προϊόντων) ή 
Δεν έχω αποκτήσει άλλο αυτοκίνητο της ίδιας κατηγορίας (για μεταφορικές εταιρίες ή πρακτορεία  για ΦΙΧ<3.5T – για 
μεταφορά υλικών συσκευασίας). 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  
 ……./……./20……. 

 

 (Υπογραφή)

ΑΚ06 



 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  

2 Βιβλιάριο Μεταβολών (για ΦΙΧ με ΜΒ > 3.5Τ & ΛΙΧ) 

3 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για Ν1 < 3.5Τ (από 12-08-2022, ΦΕΚ 3695Β/13-07-22) για νέα ταξινόμηση 

4 Πρακτικό Επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα της υπηρεσίας 

5 Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ  

6 Τέλος  Αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη: 
75 € 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Πραγματοποιείται έλεγχος πληρωμής τελών κυκλοφορίας και διαφορά εισφοράς  
 

 
  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης 

▪ Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών ή Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
▪ Αντίγραφο ΟΣΔΕ για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση (για αγρότες-κτηνοτρόφους) 
▪ Αντίγραφο Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου (για μελισσοκόμους) 
▪ Αντίγραφο αλιευτικής άδειας σκάφους (για αλιείς) 
▪ Αντίγραφο λειτουργίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης λιμνοθάλασσας (για υδατοκαλλιεργητές) 
▪ Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό (για δασεργάτες ρητινοσυλλέκτες) 

 
Κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότης (όχημα με ΜΒ έως 2,5 Τ  ή με ΩΦΕΛ. έως 1,3 Τ) 

▪ Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους  
▪ Υ.Δ. ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αγροτικό αυτοκίνητο 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 

▪ Έντυπο TAXISNET με τις δραστηριότητες (ΚΑΔ) (Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης) 
▪ Βεβαίωση Δ/νσης Κτηνιατρικής ή Υγειονομικής υπηρεσίας (για μεταφορά τροφίμων ή ειδών δημόσιας 

υγείας) 
▪ Επιθεώρηση οχήματος από το Τεχνικό Τμήμα (για μεταφορά άρτου ή αλιευμάτων ή με ψυκτικό 

μηχάνημα) 
▪ Υποβάλλεται επιπρόσθετα οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό εφόσον απαιτείται για άσκηση 

συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με ειδικές διατάξεις περί νομοθεσίας Φ.Ι.Χ. 
– Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτων 

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 μεταβίβασης (πώληση ή αγορά) 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. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ  
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας 

IBAN ΑΧΑΙΑΣ:  GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934 
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:  GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047 
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:  GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018 
 
Ζητήστε τον πίνακα με τα ποσά παραβόλου ανά περίπτωση οχήματος 

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. 



 
 

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. 

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

