
 

 

 

 
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) 

Συμβόλαια σε ενάριθμα οχήματα για τα οποία απαιτείται βιβλίο μεταβολών 

 
Προς: 

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 

Αριθμός Κυκλοφορίας:   Είδος Οχήματος:  

ΠΩΛΗΤΗΣ 

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:  

 
Αίτηση: 
Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την Μεταβίβαση με Επικύρωση 
Συμφωνίας του με αρ. Κυκλοφορίας ………………………………… οχήματος.  
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: …….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ….. ΠΙΝΑΚΙΔΑ/ΕΣ ……./……./20……. 

 …./…./20…. 

 

  (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚ19 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
2 Βιβλίο μεταβολών – Άδεια κυκλοφορίας - Πινακίδες 
3 Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο) ή τέλος μεταβίβασης (παράβολο) στο οποίο 

αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του αγοραστή (βλ. πίνακα παρατηρήσεων) 
4 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας 
5 Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή 
6 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον πωλητή 
7 Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS 
8 Σε περίπτωση διακοπής εργασιών πωλητή: i) παύση εργασιών από τη Δ.Ο.Υ., ii) ειδικό στοιχείο 

αυτοπαράδοσης 
 

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ 
1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
2 Βιβλίο μεταβολών 
3 Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο) 
4 Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή  
5 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον πωλητή 
6 Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS 

 

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
2 Βιβλίο μεταβολών – Άδεια κυκλοφορίας 
3 Τέλος μεταβίβασης (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του αγοραστή 

(βλ. πίνακα παρατηρήσεων) 
4 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον πωλητή 
5 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας 
6 Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή 
7 Υ.Δ. πωλητή στην οποία αναφέρεται ρητώς το συνολικό τίμημα μεταβίβασης του οχήματος και του 

δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα και ότι το συνολικό αυτό τίμημα έχει/δεν έχει εξοφληθεί εξ 
ολοκλήρου (σε περίπτωση Ε.Δ.Χ.) 

8  Άδεια Οδικού Μεταφορέα  (σε ισχύ) του αγοραστή (σε περίπτωση Φ.Δ.Χ., Λ.Δ.Χ.) 
9 Υ.Δ. αγοραστή με τη δήλωση του αριθμού οχημάτων δημόσιας χρήσης που είναι στην κατοχή του (σε 

περίπτωση Φ.Δ.Χ., Λ.Δ.Χ.) 
10 Βεβαίωση τράπεζας ποσού ανάλογου με τον αριθμό των οχημάτων (9000€ για το πρώτο όχημα άνω των 3,5 

τόνων, 5000€ για κάθε επόμενο άνω των 3,5 τόνων και 900€ για κάθε επόμενο κάτω των 3,5 τόνων  (σε 
περίπτωση Φ.Δ.Χ., Λ.Δ.Χ. - ισχύει 7 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης) 

11 Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS (σε περίπτωση Φ.Δ.Χ., Λ.Δ.Χ.) 
 

  

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 προσώπου με πληρεξούσιο. 
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 πώλησης ή αγοράς 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 αντίγραφο καταστατικού με 
τυχόν τροποποιήσεις. 
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 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Σε περίπτωση Ρυμουλκού ΔΧ  τα ρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ως 
Ρ του προς μεταβίβαση ρυμουλκού τίθενται σε ακινησία ή τίθενται σε κυκλοφορία ως Ρ άλλου ρυμουλκού του ιδίου 
ιδιοκτήτη. 
2. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο ή και των δύο απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (για την μεταβίβαση 
με Επικύρωση Συμφωνίας) 
3. Πίνακας παραβόλων μεταβίβασης:. 

Φ.Ι.Χ. 
Μικτό βάρος 

 3.501kg–10.000 Kg 45 € 
 10.001kg–20.000 Kg 75 € 
 20.001kg–30.000 Kg 120 € 
 30.001kg–40.000 Kg 145 € 
 40.001kgκαι άνω Kg 175 € 

 

Λ.Ι.Χ. 
Θέσεις Καθημένων 

Έως 33: 75 € 
34-50: 105 € 

51 & άνω: 135 € 

Φ.Δ.Χ. 
Μικτό βάρος 

      έχρι 3.500 Kg 75 €   
3.501kg–10.000 Kg 160 € 
 10.001kg–20.000 Kg 235 €  
20.001kg–30.000 Kg 350 € 
 30.001kg–40.000 Kg 455 € 
40.001kg και άνω Kg 560 € 

Ε.Δ.Χ. 
190 € 

Λ.Δ.Χ. 
Θέσεις Καθημένων 

& Όρθιων 
έως 50: 350 € 

51 & άνω: 530 € 
 
 

 

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 3 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

