
                                                      AK9  ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ∆Χ  

                                                                                       (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ / ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧ/ΝΟΥ) 

 

                                                                       

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 την δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών ( άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986 ) 

 

 
Περιγραφή αιτήµατος : « Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού ∆ηµοσίας Χρήσης Φ∆Χ µε αριθµό 

κυκλοφορίας ))..)))))))». (Μεταβίβαση ή Αρχική χορήγηση ή Αντικατάσταση αποχαρακτηρ/νου ) 

                           

ΠΡΟΣ(1) 

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

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

ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συµπληρώνεται απο 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.:  Τ.Κ  

Τηλ.:  Fax:  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Email) :  

 

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 συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

ΟΝΟΜΑ :  ΕΠΩΝΥΜΟ :  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ :  Α∆Τ:  

Ο∆ΟΣ :  ΑΡΙΘΜΟΣ:  Τ.Κ  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(4)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν.1599/1986, δηλώνω ότι : 

1) ∆εν καταδικάσθηκα για λιποταξία ή ανυποταξία στο Στρατό. 

2) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
(5) 

Έλεγχος  ∆ικαιολογητικών            Για το γνήσιο της Υπογραφής                     Ηµεροµηνία :  )))))))))))))..                                                                                                                             
Ο αρµόδιος υπάλληλος                    Ο αρµόδιος υπάλληλος                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    Ο/Η ∆ηλών/ούσα    
                                                                                                                                       ( 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 εγγραφή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών  µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό 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 στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ( αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ.) για την διεκπεραίωση της 
υπόθεσής µου. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ∆Χ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ∆Χ  ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  Ή  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ 

  

1)  Αίτηση-Υπεύθυνη  ∆ήλωση το παρόν έντυπο. Εάν πρόκειται για Νοµικό 
πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης του 
νοµίµου   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.  
Πληρεξούσιο από όποιο από τα µέρη δεν παρίσταται. 

1) Αίτηση-Υπεύθυνη  ∆ήλωση το παρόν έντυπο. Εάν πρόκειται για 
Νοµικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης 
∆ήλωσης του   νοµίµου   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.  Πληρεξούσιο από όποιο  
από τα µέρη δεν παρίσταται. 

2)Πωλητής -Αγοραστής µε τις ταυτότητες ενώπιον του αρµόδιου 
Υπαλλήλου ( όποιος δεν παρίσταται  απαιτείται συµβολαιογραφικό  
πληρεξούσιο).  Καταχώρηση στο Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και 
κυριότητας  της µεταβίβασης  και  Επικύρωση  της Συµφωνίας. 

2) Άδεια Οδικού Μεταφορέα Εµπορευµατικών Μεταφορών. 

3) Βεβαίωση ΟΑΕΕ (πωλητής) περί µη οφειλοµένων εισφορών. 3) Παραστατικό καταβολής από τράπεζα συµβεβληµένη µε την οικεία 
Π.Ε. του  Τέλους  Άδειας. ( σηµείωµα από την Υπηρεσία). 

4) Αποδεικτικό καταβολής φόρου µεταβίβασης (2% επί της αξίας του 
οχήµατος) 

4) Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ που αναφέρει αριθµό και ποσοστό του / των 
Φ∆Χ που απέκτησε και έχει στην κατοχή του. 

5)α) Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύµατος  ή Εγγυητική  Επιστολή (Οικονοµική 
Επιφάνεια) για αρχική χορήγηση ( Ν.3887/2010) , ανάλογα µε την Ιδιότητα 
του Μεταφορέα  (Παλιού ή Νέου ). Το ποσό που βεβαιώνεται από την 
τράπεζα αντιστοιχεί στο σύνολο των Φ∆Χ.  
β)Ο παλιός  µεταφορέας (πωλητής)προσκοµίζει Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ 
όπου αναγράφεται ο αριθµός και το ποσοστό  του / των Φ∆Χ που έχει 
στην κατοχή του.   

5)Αρχική Χορήγηση Ν.3887/10  ή Αντικατάσταση 
Αποχαρακτηρισµένου    απαιτείται : 
α)Για καινούργιο όχηµα απαιτείται : Πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
Εργοστασίου – Έγκριση τύπου – ABS - Πιστοποιητικά Ταχογράφου 
και Κόφτη.  ( ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από τεχνικό τµήµα). 
β) Για  µεταχειρισµένο  εισαγωγής: ∆ελτίο. ΚΤΕΟ  - Ξένη άδεια-ABS- 
Πιστοποιητικά Ταχογράφου και Κόφτη- Επιθεώρηση  από τεχνικό 
τµήµα. 6) Άδεια Οδικού Μεταφορέα Εµπορευµατικών Μεταφορών (αγοραστής) 

7) Πράξη εξόφλησης αν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο. 6)Σε περίπτωση αλλαγής  τεχνικών στοιχείων  απαιτείται  
Επιθεώρηση – Ενηµέρωση  από τεχνικό τµήµα. 

8) Βεβαίωση περί  µη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρµόδια ∆.Ο.Υ  7) Σε περίπτωση αντικατάστασης αποχαρακτηρισµένου Φ∆Χ και 
ταξινόµηση  νέου χορηγείται Βιβλιάριο µεταβολών(όπου απαιτείται).  

9)Βεβαίωση  νοµιµότητας ( χορηγείται από την υπηρεσία Μεταφορών & 
Επικοινωνιών κατά την µεταβίβαση του οχήµατος).    

8) Η εισφορά που καταβάλλεται υπέρ του ∆ηµοσίου για την 
χορήγηση ΝΕΑΣ άδειας φορτηγού δηµόσιας χρήσης ιδιόκτητου ή 
µισθωµένου αυτοκινήτου σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3887/2010 
όπως ισχύει (αρχική χορήγηση άδειας Φ∆Χ ) ορίζεται στο ποσό των 
500 πεντακοσίων ευρώ για κάθε άδεια Φ∆Χ αυτοκινήτου που 
χορηγείται (e-παράβολο)   

10) Παραστατικό καταβολής από τράπεζα συµβεβληµένη µε την οικεία 
Π.Ε.   του Τέλους άδειας( σηµείωµα από την Υπηρεσία). 
Για Φ∆Χ  άνω των  3,500 kgr ΜΑΜΦΟ  (Ν2 Ν3)δεν επιτρέπεται  η 
µεταβίβαση χωρίς εγκατεστηµένο ABS  

11)Σχέδιο  τροποποίησης καταστατικού  ή απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των µετόχων ή µελών της µεταφορικής επιχείρησης Ι.Μ.Ε  για 
την έγκριση της µεταβίβασης του Φ.∆.Χ. και Υπεύθυνη δήλωση του 
διαχειριστή στην οποία δηλώνει ότι θα προσκοµίσει το σχέδιο 
τροποποίησης καταστατικού για έγκριση. 

9)Πληρωµή τελών κυκλοφορίας στην αρµόδια ∆ΟΥ (όπου απαιτείται) 

12) Όταν πρόκειται για  χαριστική αιτία (γονική παροχή ,δωρεά ) για την 
επιβαλλόµενη εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Ε 3% θα προσκοµίζεται το σχετικό 
διπλότυπο. (Ν.1759/88 αρ.33 παρ.3, όπως ισχύει). Η µεταβίβαση 
πραγµατοποιείται  σε συµβολαιογράφο.  

 

 Παρατήρηση :Σε περιπτώσεις Ειδικοποιηµένων  Οχηµάτων και  Ειδικές Μεταφορές, γίνεται ενηµέρωση για το δικαίωµα κυκλοφορίας  από το 
Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας για πρόσθετα δικαιολογητικά. 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(4)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω 

ότι :  1) Τα συνηµµένα δικαιολογητικά της παρούσας αίτησης είναι αληθή. 

2) Θα διατηρώ το ποσό των ))))))))..)))) στον Λογαριασµό µου όσο ασκώ το επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα.   

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..))))))).. 
 

  
 Για τον έλεγχο ∆ικαιολογητικών            Για το γνήσιο της Υπογραφής          Ηµεροµηνία : )))))))))))))                                                                                       

  Ο αρµόδιος υπάλληλος                         Ο αρµόδιος υπάλληλος                                                  Ο/ Η ∆ηλών/ούσα                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                     (υπογραφή)                                                                                                 
 
 
 
 

 
 

AK9 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  Φ∆Χ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ / ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧ/ΝΟΥ) 


