
 

 

ΑΚ19   ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ   

                                            ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                  

  

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ                    
 (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) 

 

Περιγραφή αιτήµατος : «  Χορήγηση  άδειας και πινακίδων ∆οκιµαστικής Κυκλοφορίας &                           
Ανανέωση άδειας ∆οκιµαστικής Κυκλοφορίας  ». 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Προς(1): 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ        
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ   

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
Π.Ε. ……………………………..                   

ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα Πατέρα:   Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα Μητέρας:  Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(3)
 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση 

που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  Α∆Τ:  

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(4)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:   Τα συνηµµένα δικαιολογητικά που  καταθέτω µε την παρούσα αίτηση είναι αληθή. 

 

 
 
Ελέχθησαν    τα ∆ικαιολογητικά        Για το γνήσιο της Υπογραφής                Ηµεροµηνία :…………………..…………………                                                                                                                                            

  

Ο αρµόδιος υπάλληλος                               Ο αρµόδιος υπάλληλος                                                      Ο-Η ∆ηλών 
                                                                                                                                                               (Υπογραφή )                                               

                                 
      

 
 
 



  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται 
εκπρόσωπος) 
(4) «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 περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο σηµείο του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής 
µου. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ / ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

 
 
Ελέχθησαν  τα ∆ικαιολογητικά                   Για το γνήσιο της Υπογραφής    Ηµεροµηνία :  …………………………………..                                                                                                                                                                         

  
Ο αρµόδιος υπάλληλος                                        Ο αρµόδιος υπάλληλος                                           Ο-Η ∆ηλών  
                                                                                                   (Υπογραφή)                                                                        

                                 
 
 
 
 
ΑΚ19   ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                                                        

   

  
1)  Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση  (το παρόν έντυπο) 
Εάν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης του  νόµιµου  εκπροσώπου 
της, µε την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιηµένου καταστατικού (επωνυµία, έδρα , 
σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ ( Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο όταν  
δεν παρίσταται ).   

2) Υποβάλλεται οποιοδήποτε νοµίµως εκδοθέν δικαιολογητικό της οικείας ∆.Ο.Υ. (Τµήµα Μητρώου εκτυπώσεις 
δραστηριοτήτων ), το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, από 
το οποίο να προκύπτει η  έναρξη και λειτουργία  της επιχείρησης καθώς και το αντικείµενο αυτής. Επίσης γίνονται 
αποδεκτές για το ίδιο θέµα σχετικές εκτυπώσεις από το TAXISNET.. 

3)  α) Αποδεικτικό δηµοσίου ταµείου, περί καταβολής των αναλογούντων τελών δοκιµαστικής κυκλοφορίας, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινοµήσεως, αδειών κυκλοφορίας και 
φορολογίας αυτοκινήτων". (30 ευρώ για ∆ίκυκλα και 150 ευρώ  για  Επιβατικά, Φορτηγά και Λεωφορεία) 
    β) ∆ιπλότυπο δηµοσίου ταµείου περί καταβολής των τελών ταξινόµησης, επιθεωρήσεως και του χαρτοσήµου της 
εκδιδοµένης αδείας κυκλοφορίας ( 18 ευρώ) 

 ή συνολικά e-παράβολο  από τη διαδικτυακή εφαρµογή της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ)   

∆ίκυκλα  48 ευρώ &  Επιβατικά, Φορτηγά και Λεωφορεία 168 ευρώ 

4) i. Επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας  ή 
ii. Πιστοποιητικό τελωνείου εισαγωγής  ή 
iii. Βεβαίωση της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, για τους αντιπροσώπους και εµπόρους- εισαγωγείς, εµπόρους-µη   
     εισαγωγείς και µεσολαβητές πώλησης µε προµήθεια  ή 
iv. Παραστατικά αγοράς-πώλησης αυτοκινήτων συνοδευµένα από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986  
     περί του αριθµού των αναφερόµενων αυτοκινήτων ή 
ν. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων – τρικύκλων, για τους  
    εµπόρους ενάριθµων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρικύκλων, που να έχουν εκδοθεί στο όνοµα τους.  
     Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προκύπτει ο αριθµός των κατά το προηγούµενο ή το τρέχον έτος, εισαχθέντων και  
    πωληθέντων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρικύκλων για τους αντιπροσώπους και εµπόρους - εισαγωγείς,  
    εµπόρους - µη εισαγωγείς και µεσολαβητές πώλησης µε προµήθεια καθώς και ο αριθµός των, κατά το προηγούµενο  
    ή το τρέχον έτος αδειών κυκλοφορίας, που έχουν εκδοθεί στο όνοµα των εµπόρων ενάριθµων επιβατικών  
    αυτοκινήτων και δικύκλων-τρικύκλων. 

Παρατήρηση :Ο αριθµός των αδειών δοκιµαστικής κυκλοφορίας, που δύναται να χορηγηθούν, καθορίζεται βάσει του 
αριθµού εισαχθέντων και πωληθέντων επιβατικών αυτοκινήτων ή δικύκλων-τρικύκλων και των εκδοθεισών αδειών 
κυκλοφορίας στο όνοµα των εµπόρων ενάριθµων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρικύκλων, ως εξής: 
α. Για την περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων ή δικύκλων-τρικύκλων: 
    1) Μία (1) άδεια για τρία (3) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα. 
    2) ∆ύο (2) άδειες για δέκα (10) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα. 
    3) Τρεις (3) άδειες για εκατό (100) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα. 
    4) Τέσσερεις (4) άδειες για πεντακόσια (500) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα- τρίκυκλα. 
    5) Πέντε (5) άδειες για χίλια (1000) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα. 
    6) Οκτώ (8) άδειες για τρεις χιλιάδες (3000) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα- τρίκυκλα. 
    7) Απεριόριστος αριθµός αδειών για είκοσι χιλιάδες (20.000) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα. 
β. Ο αριθµός των αδειών δοκιµαστικής κυκλοφορίας που δύναται να χορηγηθούν για φορτηγά αυτοκίνητα ή για    
    λεωφορεία, είναι απεριόριστος εφόσον υποβληθούν τα οριζόµενα παραπάνω δικαιολογητικά. 


