
 

 

 

 
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) 

Τεχνικός έλεγχος για έκδοση αδείας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων Ι.Χ.  

κατηγορίας Ο1 ή Ο2 που έλκονται από Ε.Ι.Χ. ή Λεωφορεία 

 
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 από τον αγοραστή ή παραλαβή τελικής 
διοικητικής πράξης):  Με το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο επιτρέπω στον/στην πιο κάτω αναφερόμενο/η να καταθέσει 
την παρούσα αίτηση και να παραλάβει τη νέα άδεια κυκλοφορίας 

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 τον τεχνικό έλεγχο του 
ρυμουλκούμενου με αριθμό πλαισίου  ………….…………………………………………………… και χρώματος ……………………….. 
(Για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και την έκδοση πινακίδων απαιτείται ξεχωριστή αίτηση στο Τμήμα 
Αδειών Κυκλοφορίας της υπηρεσίας). 

 
Κατηγορία Ρυμουλκούμενου (√):    Ο1: ΜΑΜΦΟ ≤ 750 Kg                 

 

                                                                                 Ο2: 750KG < ΜΑΜΦΟ ≤ 3.500 Kg                                                      

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                                                                                   ……./……./20……. 

                     (Υπογραφή)

T48 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 

2 Πιστοποιητικά τελωνείου, εφόσον απαιτείται 

3 Ξένη άδεια κυκλοφορίας 

4 Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος 
(εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η 
άδεια κυκλοφορίας) 

5 Προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του 
κατασκευαστή στην χώρα μας, ή δήλωση Μηχανολόγου, που θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία 

6 Χάραξη νέου 17ψήφιου αριθμού αναγνώρισης (μόνο στην περίπτωση που δεν αναγράφεται 17ψήφιος 
αριθμός αναγνώρισης στην ξένη άδεια) ακολουθώντας την διαδικασία των περιπτώσεων 5, 6 και 7 των ήδη 
κυκλοφορούντων στην Ελλάδα 

 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) 
1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 

2 Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται 

3 Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος 
(εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η 
άδεια κυκλοφορίας) 

4 Εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ και πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή Δελτίο κοινοποίησης εθνικής 
έγκρισης τύπου μικρών σειρών και πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης 
συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή ή Πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης τύπου. 

  
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΗΔΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 

2 Πρωτότυπη προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας -Υπηρεσιακό σημείωμα -ΥΔ. Μηχανολόγου 
(διακρίνονται οι περιπτώσεις): 
Α. με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή με έγκριση τύπου Ε.Ε., 
Β. με την υπ’ αριθμ. 16823/78 (Β΄ 642) Υ.Α.,  
Γ.  με την με αρ. πρωτ. 34075/3603/1999 (Β΄2117) Υ.Α., (Υ.Δ. Μηχανολόγου) 

3 Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία 
αποδεικνύεται η δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λ.π., στα οποία αναγράφονται ο αριθμός 
αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν 
εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας 

4 Έγχρωμες φωτογραφίες του ρυμουλκούμενου, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, όπου να φαίνονται οι όψεις 
του, η διάταξη σύνδεσης, το πινακιδάκι του κατασκευαστή και ο αρχικά χαραγμένος αρ. πλαισίου 

5 Αποτύπωμα του αρχικά χαραγμένου αρ. πλαισίου του ρυμουλκούμενου 

6 Σε περίπτωση όπου η αρχική άδεια έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις  Β και Γ, χορηγείται από την 
Υπηρεσία νέος 17- ψήφιος αρ. αναγνώρισης, ο οποίος  χαράσσεται με ευθύνη μηχανικού πάνω στο όχημα  

7 Βεβαίωση μηχανικού ότι χαράχθηκε ο νέος αριθμός αναγνώρισης και νέες φωτογραφίες όπου θα φαίνεται ο 
νέος αριθμός αναγνώρισης και το πινακίδιο του κατασκευαστή, μαζί με αποτύπωμα του νέου εγχάρακτου 
αριθμού αναγνώρισης 

 

 
 

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. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ορισμοί Κατηγοριών Ρυμουλκουμένων: 
Κατηγορία Ο1 : Ρυμουλκούμενα  μέγιστης μάζας όχι άνω των 0,75 τόνων 
Κατηγορία Ο2 : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και έως 3,5 τόνους 
Επιτρεπόμενες έλξεις: 
• Στα ΕΙΧ αυτοκίνητα προσαρτώνται: 

α)   ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1 
β) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο2 για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή 
κατόχου  του Ε.Ι.Χ. και τροχόσπιτα 

• Στα Λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 προσαρτώνται ρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο1 και Ο2 μόνο 
για τη μεταφορά αποσκευών 

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

