
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ.
Απογραφή-Αναταξινόμηση ΜΕ:

1. Κοινή Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του νέου και του παλαιού κατόχου του ΜΕ, στην οποία
θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2. Απόφαση έγκρισης τύπου του ΜΕ.
3. Η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του ΜΕ ή βεβαίωση δήλωσης απώλειας αυτής από
το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
4. Καταβολή οφειλόμενων τελών χρήσης ΜΕ.
5. Καταβολή τέλους μεταβίβασης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ.
6. Τέσσερις (4) νέες φωτογραφίες του ΜΕ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, μία από
κάθε πλευρά του, και δύο (2) φωτογραφίες αυτού, που θα συνοδεύουν το δελτίο απογραφής
του (ενημέρωσης), για την κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα
δηλώνεται ότι “για το εικονιζόμενο ΜΕ με αρ. πλαισίου………ζητείται η μεταβίβαση της άδειας
και των πινακίδων κυκλοφορίας αυτού”, ημερομηνία και υπογραφή.
7. Νέο αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του ΜΕ, που πρέπει να είναι χαραγμένος στο
πλαίσιο και ταυτόσημος του αρχικού και του αριθμού κινητήρα.
8. Αποδεικτικά αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ, σύμφωνα με τον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων.
9. Υπ. Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του ΜΕ.
10. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο κάτοχος του ΜΕ θα δηλώνει:
α. Είμαι νόμιμος κάτοχος του…………..(είδος ΜΕ) με αριθμό πλαισίου………..και με ποσοστό
ιδιοκτησίας……..%.
β.     Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές.
γ.  Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή
αλλαγής της ταχ. διεύθυνσής μου ή της έδρας του ΜΕ ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ
ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός
15 ημερών.
δ.  Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ θα επιστρέψω την άδεια
κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο
κάτοχο του ΜΕ για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομά του.
ε.    Το υπόψη ΜΕ δεν έχει απογραφεί από άλλη ΔΤΥΝΑ, ούτε έχει υποβληθεί άλλη σχετική
αίτηση στην Υπηρεσία σας ή σε άλλη ΔΤΥΝΑ.

13. Παραστατικό από τη ΔΟΥ του νέου κατόχου του ΜΕ, για τα φορολογικά του
στοιχεία (Ονοματεπώνυμο-Επωνυμία, ΑΦΜ, Ταχυδρομική διεύθυνση).
      14. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού ΜΕ από αναγνωρισμένο φορέα.


