
Άρθρο 22 ν. 2367_1953 κωδικοποιημένο 

Άρθρο 22. 

Δήλωσης ακινησίας. 

 

       1.  Εις  περίπτωσίν  ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος εξ οιασδήποτε  αιτίας, ο ιδιοκτήτης 

ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως   του φορολογικού εξαμήνου από του 

οποίου  το  αυτοκίνητο  τίθεται  εις   ακινησία,  υποβάλει εις τον αρμόδιο Οικονομικό `Έφορο 

δήλωσίν ακινησίας,  εν τη οποία ν` αναφέρονται λεπτομερώς οι προκαλέσαν τες  την  ακινη-

σία  λόγοι  και ο τόπος σταθμεύσεως του ακινητούν τος οχήματος (πόλις, οδός,  αριθμός).   

Η  δήλωσής  ακινησίας  δεν  λαμβάνεται  υπ`  όψη  εάν  δεν  

 παραδοθώσιν  συγχρόνως  η  άδεια  κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού 

 κυκλοφορίας  του  αυτοκινήτου. Αμα τη υποβολή δηλώσεως ακινησίας ο 

 Οικονομικός `Εφορος προβαίνει εις την κατάλληλη σφράγιση  του  εν  ακινησία  δηλουμέ-

νου  αυτοκινήτου  προς   τον   σκοπόν   της μηχανικής ακινητοποιήσεως αυτού, συντάσ-

σων  περί  τούτου  πρωτόκολλον. 

Βάσει της δηλώσεως  ακινησίας  και  του  κατά τ` ανωτέρω πρωτοκόλλου  σφραγί-

σεως ο Οικον. `Εφορος προβαίνει οίκοθεν  εις  την  έκπτωσιν  των  τελών του εξαμήνου,  δι` 

ο  δηλούται  ότι  το  αυτοκίνητον θέλει παραμείνει  εις  ακινησίαν. 

    2.  Δήλωσις  ακινησίας υποβαλλομένη μετά την έναρξιν του φορολογικού  

 εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπ`  όψιν  διά  την  έκπτωσιν  των  τελών  του  

 εξαμήνου τούτου. 

    3. Αυτοκίνητον όχημα, δι` ο υπεβλήθη δήλωσις ακινησίας, απαγορεύεται  

 απολύτως να κυκλοφορήση δι` οιανδήποτε αιτίαν. 

    4.   Εις   περίπτωσιν   διακοπής  ακινησίας  επί  σκοπώ  θέσεως  του  

 αυτοκινήτου εις κυκλοφορίαν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος  αυτού  υποχρεούται  

 προηγουμένως  να  δηλώση  τούτο εις τον Οικονομικόν `Εφορον. Βάσει της  

 δηλώσεως ταύτης ο Οικον. `Εφορος προβαίνει εις την βεβαίωσιν των τελών  

 του εξαμήνου καθ` ο το αυτοκίνητον τίθεται εκ νέου εις κυκλοφορίαν.  

    5. Εις απάσας τας κατά τας ανωτέρω παραγράφους περιπτώσεις ακινησίας  

 αυτοκίνητου οχήματος, ειδοποιείται σχετικώς η κατά περιφέρειαν αρμοδία  

 υπηρεσία αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών.  

    "6.  Εξαιρετικώς διαφυλαττομένης της ισχύος των διατάξεων της  

 παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3839/1958, χωρεί έκπτωσις των 

 τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει αναγκαστικής  ακινησίας του αυτοκινήτου 

 εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής  ή υπεξαιρέσεως αυτού. 

        Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειμένω νοούνται αι περιπτώσεις, δι`  

 ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις  της  κατά  τ`  ανωτέρω  οριζομένης  

 διαδικασίας,  είτε  εκ  λόγων αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν  

 του κατόχου του  αυτοκινήτου  είτε  εκ  τοιούτων  αναγομένων  εις  την  

 πραγματικήν  κατάστασιν  του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας  

 αυτού".  



  

 

Η ανωτέρω παρ. 6 προστέθηκε και η υπάρχουσα παρ.6 αριθμήθηκε  
σε 7 δυνάμει του άρθρ.10 του Ν. 154/1967 (A 180). 
Ισχύς  από  8 Νοεμβρίου 1965. 

 

  "7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή 

μοτοσυκλέττας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο (2) μέρες το μήνα.  Η 

προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Οικονομικό 

`Εφορο και αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας τετρακόσιες (400) δραχμές 

για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της 

μοτοσυκλέττας". 

  

Η παρ. 7 του άρθρου 22 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 
17 παρ. 3 του Ν. 1326/1983 (Α` 19). 

 

 


