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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙ∆Α 1 ΑΠΟ 2 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΟΙΚΕΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ∆ΙΑΛΥΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήµατος. 

2. ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (∆ΑΤ) ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ (πρωτότυπο και 

φωτοαντίγραφο). 

3. Κρατικές πινακίδες (σε περίπτωση απώλειας απαιτείται πρωτότυπη βεβαίωση 

αστυνοµικού τµήµατος και Ηλεκτρονικό Παράβολο (βλ. Σηµείωση 2) τριάντα 

(30) € (σε περίπτωση αντικατάστασης για δεύτερη ή τρίτη φορά, εξήντα (60) €). 

4. α. Βεβαίωση Ο∆∆Υ, αν το όχηµα έχει παραδοθεί σε αυτόν ή 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 όπου θα αναφέρεται 

συγκεκριµένα η διεύθυνση φύλαξης του οχήµατος. Η διεύθυνση αυτή δεν πρέπει 

να είναι κοινόχρηστος χώρος (πλατεία, δρόµος κ.λ.π. βλ. Σηµείωση 1) ή 

γ. Αν το όχηµα έχει παραδοθεί σε µάντρα απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 του ιδιοκτήτη της µάντρας επικυρωµένη για το 

γνήσιο της υπογραφής, από την οποία θα προκύπτει ότι το όχηµα φυλάσσεται 

στη µάντρα. 

5. Βιβλιάριο µεταβολών κατοχής και κυριότητας (εάν πρόκειται για Φ.Ι.Χ., Λ.Ι.Χ., 

Τρ. Φ.Ι.Χ). 

6. Αν παρακρατείται η κυριότητα, πρέπει προηγουµένως να γίνει άρση 

παρακράτησης κυριότητας και µετά να ακολουθήσει οριστική διαγραφή. 

7. Βεβαίωση περί µη οφειλής τελών κυκλοφορίας θεωρηµένη µε την σφραγίδα της 

αρµόδιας ∆ΟΥ. 

8. Ένας (1) φάκελος χάρτινος «µε αυτιά» από βιβλιοπωλείο. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Αν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, πρέπει να 

προσκοµισθεί επιπλέον το παρακάτω δικαιολογητικό: 

9. Το έγγραφο αδείας παραµονής ή διαµονής ή της κάρτας παραµονής 

περιορισµένης χρονικής διάρκειας. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Μέσω ΚΕΠ γίνονται οριστικές διαγραφές µόνο δικύκλων, για ΙΧ 

επιβατικά οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στις αρµόδιες εταιρίες για ανακύκλωση 

οχηµάτων, οι επωνυµίες των οποίων βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών µέσω 

ΚΕΠ. 
 

Σηµείωση 1 : Κείµενο Υ/∆ της 4β περίπτωσης. 

Ζητώ την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου ή της µοτοσικλέτας µε αριθµό άδειας 

κυκλοφορίας ………., το αυτοκίνητο ή η µοτοσικλέτα φυλάσσεται σε µη 

κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στην οδό …..αρ…..του δήµου ….. 

 

Σηµείωση 2: Στοιχεία για την έκδοση του συγκεκριµένου Ηλεκτρονικού Παραβόλου: 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙ∆Α 2 ΑΠΟ 2 

• Φορέας ∆ηµοσίου : Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 

/Επιβατικές Οδικές Μεταφορές 

• Κατηγορία Παραβόλου : Ανταλλακτικές Πινακίδες κυκλοφορίας 

αυτοκινούµενου οχήµατος 

• Τύπος Παραβόλου : Λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς, καταστροφής για 1
η
 

φορά 

ή  

λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς, καταστροφής για 2
η
 και πλέον φορά 

 
 


