
 

  
 

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

 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΕΙΧ/ΔΙΧ 

 
 

 

 

 

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: «Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή 
                                   μοτοσυκλέτας ιδιωτικής  χρήσης» 

Προς: 

Περιφέρεια Κρήτης ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών   

Περιφερειακής Ενότητας ......................... Συμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 

Αριθμός Κυκλοφορίας:   Επιβατηγό  ΙΧ  Μοτοσυκλέτα ΙΧ 

 

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): Εξουσιοδοτώ τον/την πιο κάτω αναφερόμενο/η να καταθέσει την παρούσα αίτηση, να 

υπογράψει αντί για μένα την πράξη της μεταβίβασης (αγορά) επί της άδειας κυκλοφορίας του αναφερόμενου 
οχήματος όπως ορίζει το άρθρο 16 του Ν. 2753/1999 (Α΄249) 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 την έκδοση άδειας       

  κυκλοφορίας στο όνομα μου κατόπιν μεταβίβασης του υπ’ αριθμ. ……………………………………….. 

επιβατικού αυτοκινήτου/δικύκλου ιδιοκτησίας μου. 

Υπεύθυνη Δήλωση: 
Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 

του N.1599/1986, δηλώνω ότι:………………………………………………………………………………………. 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 

 

                                …......................../.....…/...…/20..…. 

                                                               (Τόπος Ημερομηνία) 

  

 

 

 

                                   (Υπογραφή Αγοραστή) 

 



Έκδοση: Φεβρουάριος 20  ©ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

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. 

 

 

 
 

 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ο/Η (ονοματεπώνυμο πωλητή)………………………………………………………………..........…… 

του (όνομα πατέρα) ………………..……….. … ……..κάτοικος …………….....……..…………... 

στην οδό……………………..………………………. αριθμός…….……………..........…….……… 

    με Αριθμό Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας…………………………………………………… 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω 

Τον/την (ονοματεπώνυμο)…………………………………………….........…………………………. 

κάτοικο ……….....……………..στην οδό…………………………… αριθμός…..........……………. 

με Αριθμό Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας……………………………………………………. 

να υπογράψει αντί για μένα την πράξη της μεταβίβασης (πώληση) επί της άδειας  

κυκλοφορίας του υπ’ αριθμ. …………………………….οχήματος όπως ορίζει το άρθρο 16 του Ν. 

2753/1999 (Α΄249). 

 
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                                         …......................../.....…/...…/201…. 

                                                                                                                                                                                             (Τόπος Ημερομηνία) 
           

 
 
  
                                       (Υπογραφή Πωλητή) 

 
 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Αίτηση -Υπ. Δήλωση (Η παρούσα Αίτηση υποβάλλεται από τον Αγοραστή). 

2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος. 

3. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο. 

4. Αποδεικτικό καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας και τέλους Μεταβίβασης οχήματος.  

5. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) αν ο πωλητής χρωστούσε το όχημα. 

6. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας 
οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

7. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. 
(Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση 
που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να 
συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων 
(Άρθρο 3,  Ν.2690/99). 

8. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και 
τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και 
την ισχύουσα εκπροσώπησή της. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σύμφωνα με άρθρο 16 του ν. 2753/1999, την αριθμ Β οικ.Β/οικ.37420/952/99 και αριθμ. Α-
οικ.79847/5574/3-1-2001 εγκυκλίους ,η μεταβίβαση ΕΙΧ/ΔΙΧ συντελείται με έγγραφη 
συμφωνία των μερών (πωλητή, αγοραστή), η οποία καταχωρείται, με ευθύνη τους, στην 
οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και  υλοποιείται με την υπογραφή πωλητή 
-αγοραστή επί της άδειας κυκλοφορίας ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου. Αν δεν παρίσταται 
κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη (πωλητής ή αγοραστής) απαιτείται συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση  η οποία μπορεί να συντάσσεται στο παρόν ή άλλο έντυπο να 
έχει θεωρηθεί νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής και να αναγράφει ρητά την εντολή πώλησης ή 
αγοράς και  τον αριθμό κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος. 

 Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) 
στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση. 

 
Για λόγους διευκόλυνσης των συμβαλλομένων παραθέτουμε ενδεικτικά τον τύπο 
εξουσιοδότησης που μπορεί να υπογράφει ο πωλητής, η οποία μπορεί να συντάσσεται στο 
παρόν ή άλλο έντυπο.      
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΗ 


