
 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,      26   Σεπτεµβρίου  2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Αριθµ. Πρωτ.:  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Οικ. Α 65046/3599  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

  

   

   Προς :  Όπως πίνακας αποδεκτών 
Ταχ. ∆/νση  : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε    
Τ.Κ.             : 101 91 Παπάγου, Αθήνα  Κοιν. :  
Πληροφορίες : Ι.Τζανέτος     
Τηλέφωνο : 210 6508430,     
FAX : 210 6508451,    
e-mail  : i.tzanetos@yme.gov.gr,     
     

     
ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 69 του Ν. 4484/2017 (Α΄ 110) αναφορικά µε την 

οριστική διαγραφή επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόµιση 

πιστοποιητικού καταστροφής και παροχή διευκρινήσεων για την εφαρµογή τους. 

 

ΣΧΕΤ : Η υπ’ αριθµ. πρωτ. ΠΟΛ. 1145/21-9-2017 εγκύκλιος της ΑΑ∆Ε (Α∆Α: 6ΗΨ446ΜΠ3Ζ-

0ΨΩ) 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι µε το άρθρο 69 του Ν. 4484/2017 (Α΄ 110) «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», 

προστέθηκε νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), µε την οποία παρέχεται 

η δυνατότητα οριστικής διαγραφής επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόµιση 

Πιστοποιητικού Καταστροφής αυτού. 

Ειδικότερα, ιδιοκτήτης επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας 

κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, το οποίο έχει δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή 

αχρήστευση έως τις 4.3.2004 και δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή του, δύναται να υποβάλει 

αίτηση διαγραφής αυτού από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του Υπουργείου 

Υποδοµών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόµιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του 

οχήµατος. 

Για την ορθή εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων επισηµαίνουµε ότι για την χορήγηση 

βεβαίωσης διαγραφής, ο ιδιοκτήτης του οχήµατος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά: 

I. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήµατος (ή του κληρονόµου, κατά τα 

οριζόµενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου 6.2 του άρθρου 8), µε την οποία 

δηλώνει αυτολεξεί ότι «αιτούµαι την οριστική διαγραφή του οχήµατος µε αριθµό 

κυκλοφορίας ………, του οποίου είµαι ιδιοκτήτης, λόγω καταστροφής, διάλυσης, 

αχρήστευσης αυτού έως τις 04.03.2004». 

II. Αποδεικτικό καταβολής τέλους διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ, το οποίο εκδίδεται 

µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου. 

III. Την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες του οχήµατος, εφόσον βρίσκονται 

στην κατοχή του. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνεται στην ίδια υπεύθυνη δήλωση από 

τον ιδιοκτήτη του οχήµατος το γεγονός αυτό ως εξής: «η άδεια κυκλοφορίας και οι 

κρατικές πινακίδες δεν βρίσκονται στην κατοχή µου», µη απαιτούµενης κάποιας άλλης 

διαδικασίας. 
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Περαιτέρω, σας γνωρίζουµε ότι:  

 

 

1. Η αίτηση οριστικής διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος, ενώ 

σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συνιδιοκτήτες. Αυτονόητο 

είναι ότι δεν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής και δεν διαγράφονται από το µητρώο 

οχήµατα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυµα κατά τις οικείες διατάξεις. Επί 

παραδείγµατι, οχήµατα µε παρακράτηση κυριότητας, δέσµευση λόγω δικαστικής 

απόφασης ή καταχωρηµένα ως κλεµµένα, δύνανται να διαγραφούν µόνον εφόσον 

προηγηθεί άρση του σχετικού κωλύµατος, σύµφωνα µε τις οικείες, κατά περίπτωση, 

διατάξεις. 

 

2. Εφόσον προσκοµίζονται τα αναγκαία εκ του νόµου δικαιολογητικά, εκδίδεται βεβαίωση 

διαγραφής µε ηµεροµηνία την 04.03.2004. Βεβαίωση διαγραφής εκδίδεται και για 

προγενέστερη ηµεροµηνία, εάν αυτή προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο, το οποίο 

συνυποβάλλεται µε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Ως τέτοιο νοείται αποκλειστικά 

έγγραφο που έχει εκδοθεί σε προγενέστερη της 04.03.2004 ηµεροµηνία, από την 

Ελληνική Αστυνοµία ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 

3. ∆εν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής και δεν διαγράφονται από το µητρώο επιβατικά Ι.Χ. 

αυτοκίνητα για τα οποία έχει καταγραφεί οποιαδήποτε µεταβολή στο µητρώο αδειών 

κυκλοφορίας οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σε χρονικό σηµείο 

µεταγενέστερο της 04.03.2004 

 

4. Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο της αρµόδιας Α.Α.∆.Ε. (Α∆Α: 6ΗΨ446ΜΠ3Ζ-0ΨΩ), 

τυχόν ύπαρξη οφειλών από τέλη κυκλοφορίας για τα έτη τα οποία προηγούνται της 

ηµεροµηνίας οριστικής διαγραφής δεν εµποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

οριστικής διαγραφής και δεν απαιτείται η προηγούµενη εξόφλησή τους. Ωστόσο, οι 

οφειλές αυτές θα διαπιστωθούν και βεβαιωθούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε 

και δύνανται να υπαχθούν σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, κατά τα οριζόµενα στην ως άνω εγκύκλιο. 
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5. Για την καταχώρηση της «οριστικής διαγραφής Ε.Ι.Χ οχήµατος χωρίς την προσκόµιση 

πιστοποιητικού καταστροφής» στο  «ON LINE»  Πληροφοριακό Σύστηµα του 

Υπουργείου, επιλέγεται από το Μενού Καταχωρήσεων η διαδικασία Ι5 και από τον 

πίνακα κωδικών ο κωδικός ∆ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Ν.4484/2017).    

            Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτυπώνεται βεβαίωση διαγραφής του οχήµατος    

            σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα.  

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 

ΑΘ. ΒΟΥΡ∆ΑΣ  
 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

 

                                                                                                                           Ι. Τζανέτος 

 

 

Συνηµµένα 

Υπόδειγµα βεβαίωσης διαγραφής οχήµατος 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

1. Γραφεία Γενικών ∆ιευθυντών Μεταφορών Περιφερειών όλης της χώρας 

2. ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών και Επικοινωνιών όλης της χώρας 

3. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών  

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών και Μεταφορών 

Γραφείο Γενικής ∆/ντριας Μεταφορών 

Γραφείο Γενικής ∆/ντριας Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης  

∆/νση ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών  

∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 
                Π.Ε. 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ, ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 
 
    Α ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ..: ΧΧΧΧΧΧΧ                Β ΗΜ.1ΗΣ Α∆.∆ΙΕΘ.: 
00/00/0000 
    7 ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜ.: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ     Ε        4 ΗΜ.1ΗΣ Α∆.ΕΛΛΑ∆: 
13/10/1993 
    J ΚΑΤΗΓ.ΟΧΗΜ.:                          ΗΜ.∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ...: 
04/03/2003 
   15 ΤΥΠ.ΑΜΑΞΗΣ.:                          ΗΜΕΡ.ΕΚ∆ΟΣΗΣ...: 
30/08/2017 
 
                                ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ 
                                ---------------- 
  C11 ΕΠΩΝ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
               
  C12 ΟΝΟΜ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
               
   1  ΠΑΤΡ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧ  Ι∆: 100.000% 
  C13 Ο∆ΟΣ.: ΧΛΟΗΣ     77 
      ∆ΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ 
      ΤΑΧ.Κ: 
      ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ       01 
      Α.Φ.Μ: 000000000 
                                ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
                                ---------------- 
    5 ΚΩ∆.ΕΡΓΟΣΤ.: 1310 
      ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ.: HONDA MOTOR 
    6 ΚΩ∆. ΤΥΠΟΥ.: 102 
   D1 ΜΑΡΚΑ ΑΥΤ..: HONDA MOTOR 
   D3 ΕΜΠΟΡ.ΟΝΟΜ.: CIVIC  1500 
   D2 ΤΥΠΟΣ......: EG8 
   >> ΕΚ∆ΟΣΗ.....: 
    E ΑΡ.ΑΝΑΓ.ΟΧ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
   P5 ΑΡ.ΑΝΑΓ.ΚΙΝ: D15B26828534                           
   P1 ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΣΜ.: 01493                                  
   P3 ΚΑΥΣΙΜΟ....: ΑΜΟΛΥΒ∆Η - 
 
∆ΙΕΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΝ : 04/03/2004 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4484/17 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 45788 - 29/08/2017 
ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  
 
 
                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 
                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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