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ΑΙΣΗΗ    

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : « ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ Φ.Γ.Υ. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ » 

 

Προς : 

      

          ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  
                 ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
  ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

…………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Σπκπιεξώλεηαη από ηελ ππεξεζία 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα Παηέρα:  Επώνσμο Παηέρα:  

Όνομα Μηηέρας:  Επώνσμο Μηηέρας :  

Αριθμός Δεληίοσ Τασηόηηηας:  Α.Φ.Μ. :  

Ημερομηνία Γέννηζης :  Τόπος Γέννηζης :  

Τόπος Καηοικίας :  Οδός : 
                                                  
Αριθμ.: 

Τηλέθωνο:  Fax: 

Δ/νζη Ηλεκηρ. 

Τατσδρομείοσ (Email)             

 

Παξαθαιώ λα γίλεη κεηαβίβαζε ηνπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο ……………………… Φ.Γ.Φ. απηνθηλήηνπ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ( για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ 

διοικηηικήρ ππάξηρ ):  

 ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

 

Γειώλω όηη εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλω αλαθεξόκελν/ε, λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή /θαη λα 

παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. 
 

 

                                                                                                                                Ημερομηνία:. . . . . . . .  - . . . . . . .  - 20. . .  
        
 
 
 

                  ( Υπογραθή ) 

 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΒΛΔΠΔΣΔ ΠΙΩ ΔΛΙΓΑ  



  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1. Βεβαίωζε λνκίκνπ θπθινθνξίαο ( ρνξεγείηαη από ηελ Υπεξεζία ). 

2. Βηβιηάξην κεηαβνιώλ θαηνρήο θαη θπξηόηεηαο. 

3. Βεβαίωζε γηα ηνλ πωιεηή από ηνλ ΟΑΔΔ πεξί κε νθεηινκέλωλ εηζθνξώλ ( ηζρύεη 1 κήλα ). 

4. Άδεηα Οδηθνύ Μεηαθνξέα ( Δζληθώλ ή Γηεζλώλ Μεηαθνξώλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ Φ.Γ.Φ. 

απηνθηλήηνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη ) ηνπ αγνξαζηνύ. 

 Δάλ ην όρεκα είλαη κηθηνύ βάξνπο θάηω ηωλ 6.000 ρηι., πξνζθνκίδεηαη ελαιιαθηηθά αληί ηεο 

αδείαο νδηθνύ κεηαθνξέα εκπνξεπκάηωλ: 

α) αληίγξαθν ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο ηνπ εξγνδόηε ζην ΙΚΑ ή βεβαίωζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

θνξέα απηνύ, όηη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ηνπιάρηζηνλ 120 εκεξνκίζζηα 

ωο νδεγόο θαη  

      β)   ππεύζπλε δήιωζε ηνπ λ 1599/86, όπνπ δειώλεηαη όηη εξγάζηεθα από . . . . . . . . . . . . . . . έωο . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαίλεηαη ζην ( α ) ], απνθιεηζηηθά ωο 

επαγγεικαηίαο νδεγόο κε αζθάιεηα ΙΚΑ.   

5. Καηαβνιή ηειώλ κεηαβίβαζεο θαη ηαμηλόκεζεο ζε ζπκβεβιεκέλε κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 

Τξάπεδα ( ζεκείωκα θαηαβνιήο δίλεηαη από ηελ Γ/λζε Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλωληώλ ).  

6. Βεβαίωζε από ηε Γ.Ο.Υ. πεξί θαηαβνιήο ηεο ππεξαμίαο. 

7. Απηνπξόζωπε παξνπζία ηωλ ζπκβαιινκέλωλ κε ηα δειηία Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή κε  

ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, εάλ παξίζηαηαη ηξίην πξόζωπν. 

8. Άδεηα θπθινθνξίαο. 

 

 

ΗΜΔΙΩΔΙ  

 

1. Σε πεξίπηωζε πνπ ν αγνξαζηήο είλαη ηδηνθηήηεο θαη άιινπ Γ.Φ. απηνθηλήηνπ, ην δηθαηνινγεηηθό 3 

αληηθαζίζηαηαη κε πηζηνπνηεηηθό ηνπ ΟΑΔΔ. 

2. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη ε κεηαβίβαζε, είλαη λα κελ ππάξρεη παξαθξάηεζε   

θπξηόηεηαο γηα ην πξνο πώιεζε Φ.Γ.Φ. απηνθίλεην. Σε πεξίπηωζε πνπ ην πξνο πώιεζε Φ.Γ.Φ. 

απηνθίλεην θπθινθνξεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1073/80 θαη είλαη ε πξώηε κεηαβίβαζε, απαηηείηαη 

βεβαίωζε από ηελ Γ.Ο.Υ., όηη θαηά ηε ηειεπηαία πεληαεηία ν πωιεηήο, δελ αζθεί άιιν επάγγεικα 

πιελ ηνπ  κεηαθνξέα. 

3. Σε πεξίπηωζε πνπ ε άδεηα νδηθνύ κεηαθνξέα εκπνξεπκάηωλ έρεη ιήμεη ( πάξνδνο                 

πεληαεηίαο ), ηόηε πξηλ ηελ κεηαβίβαζε απαηηείηαη αλαλέωζε απηήο, κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

Σε πεξίπηωζε πνπ ε ππνβνιή ηωλ πην πάλω δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη από άιιν πξόζωπν απαηηνύληαη 

επίζεο: 

1. Θεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε από ηελ Αζηπλνκία ή νπνηαδήπνηε 

δεκόζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή. 

2. Δμνπζηνδόηεζε ( κε ζεώξεζε ππνγξαθήο από ηελ Αζηπλνκία ή νπνηαδήπνηε δεκόζηα, δεκνηηθή ή 

θνηλνηηθή αξρή ). 

 

 


