
 

  
 

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

 
    ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ 

ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΧ, ΦΙΧ ≤ 3,5 tn 
 
                 

 

 

 

 

 

Αριθμός Κυκλοφορίας:  Επιβατηγό  Φορτηγό ≤ 3,5 tn  

 

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:
(1)

  Τόπος Γέννησης:  

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

Τηλέφωνο:  E-Mail:  

 

Στοιχεία Αιτούντος (νομικά πρόσωπα) Ποσοστό ιδιοκτησίας %  

Επωνυμία:  

Α.Φ.Μ.:  Αρ. Καταστατικού:  Ημ/νία 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  (Διαγράφεται όταν δεν ισχύει.). 

  Κατάθεση αίτησης 

 Παραλαβή Πράξης 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:  Α.Δ.Τ.:  

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

Τηλέφωνο:  E-Mail:  

            Αίτηση: Παρακαλώ για την διαγραφή του αυτοκινήτου οχήματος ιδιοκτησίας μου λόγω:  

            Εξαγωγής και ταξινόμησης του σε χώρα μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ:  □ 

           Εξαγωγής και ταξινόμησης του σε χώρα μη μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ:  □ 
           Χώρα εξαγωγής του οχήματος:…………………………………………………………………. 

Υπεύθυνη Δήλωση: 

Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις,(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 

του άρθρου 22 του N.1599/1986, δηλώνω ότι: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

                                                                    

                                    …......................../.....…/...…/20…..... 
                                                               (Τόπος Ημερομηνία) 

 

                                                                  

 

                                                                       (Υπογραφή) 
 

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: « Οριστική διαγραφή Επιβατικού ή Φορτηγού με ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος) μέχρι 

                                           3.500 Kg (3,5 tn) λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό» 

Προς: 

Περιφέρεια Κρήτης ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών   

Περιφερειακής Ενότητας  Συμπληρώνεται από την υπηρεσία 



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 

 

Α. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ 

1. Αίτηση - Υπ. Δήλωση του ενδιαφερομένου κατόχου και ιδιοκτήτη το οχήματος.  

2. Άδεια  κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες του οχήματος. 

3. Βιβλιάριο Μεταβολών του φορτηγού αν είχε χορηγηθεί κατά τη αρχική ταξινόμηση.  

4. Δικαιολογητικά άρσης οποιουδήποτε κωλύματος εφόσον υπάρχει, που αφορά την κυριότητα 
του οχήματος (πχ Παρακράτηση κυριότητας, Δέσμευση λόγω δικαστικής απόφασης, 
απαγόρευση μεταβίβασης κτλ). 

5. Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το 
όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου. 

6. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. 
(Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας  ή Άδεια Διαμονής) 

7. 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. 

8. Ολοκλήρωση διαδικασίας οριστικής διαγραφής :  
i) Εξαγωγή και Επαναταξινόμηση οχήματος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.   

Η διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μας όταν :  
α) Γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση του οχήματος στην υπηρεσία μας απευθείας από την 
αντίστοιχη υπηρεσία του άλλου κράτους μέλους, ή β) Γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση του 
οχήματος μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ή γ) Ο ενδιαφερόμενος 
προσκομίσει στην υπηρεσία αυτοπροσώπως τα αποδεικτικά έγγραφα ταξινόμησης στο 
εξωτερικό, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη 
δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων. 

     ii)    Εξαγωγή και Επαναταξινόμηση οχήματος σε κράτος μη μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ.  

            Η διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μας όταν ο ενδιαφερόμενος 
            προσκομίσει: α) Αντίγραφο εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του 
            μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής που χρησιμοποιείται ως 
            αποδεικτικό για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διατυπώσεων εξαγωγής» 
            β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και σχετικής βεβαίωσης ταξινόμησης σε ευκρινές  
            φωτοαντίγραφο από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενης από επίσημη 
            μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων. 
Β.  ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ 

i) Εξαγωγή και Επαναταξινόμηση οχήματος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.   
Το όχημα διαγράφεται από τα οικεία μητρώα όταν:  α) Γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση του 
οχήματος στην υπηρεσία μας απευθείας από την αντίστοιχη υπηρεσία του άλλου κράτους 
μέλους, ή β) Γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση του οχήματος μέσω του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, ή γ) Ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην υπηρεσία αυτοπροσώπως τα 
αποδεικτικά έγγραφα ταξινόμησης στο εξωτερικό, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, συνοδευόμενα 
από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων. 
και δ) Προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα 
έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου. 

ii) Εξαγωγή και Επαναταξινόμηση οχήματος σε κράτος μη μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ. 

Για τη διαγραφή του οχήματος απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 
α) Αίτηση - Υπ. Δήλωση του ενδιαφερομένου κατόχου και ιδιοκτήτη το οχήματος. 
β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα. 
γ) Σχετική βεβαίωσης ταξινόμησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το κράτος όπου 
ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την 
ακρίβεια των αναφερομένων όπου θα πρέπει να αναφέρεται αν παρακρατήθηκαν ή όχι τα 
στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος.  
δ)  Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το 
όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου. 
ε) Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες αν δεν έχουν παρακρατηθεί από το κράτος που 
ταξινομήθηκε το όχημα. 


