ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ
( άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και άρθρο 3παρ. 3 του Ν.2690/1999 )
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
( άρθρο 8 παρ. 4του Ν. 1599/1986 )

Περιγραφή αιτήματος : « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ( ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ) »
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Προς :

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

Π.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας :

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Ημερομηνία Γέννησης :

Α.Φ.Μ. :
Τόπος Γέννησης :

Τόπος Κατοικίας :

Οδός :

Αριθμ.:
Δ/νση Ηλεκτρ.

Τηλέφωνο:

Fax:

Ταχυδρομείου (Email)

Παρακαλώ να μου χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής
χρήσης ( υπογραμμίστε ανάλογα ), λόγω αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών ( αλλαγή κινητήρα ).
Δηλώνω ότι ως ιδιοκτήτης του με αριθμ. κυκλοφορίας………………………(επιβατικού-φορτηγούλεωφορείου-μοτοσικλέτας) αυτοκινήτου εργοσ.κατασκευής…………………. τύπου…………………….
και αριθμού πλαισίου ……………………………………………..αντικατέστησα το βενζινοκινητήραπετρελαιοκινητήρα με νέο εργοσ.κατασκευής………………….. τύπου ……………………….. Ο
κινητήρας αυτός είναι ιδιοκτησίας μου και τοποθετήθηκε σε αυτό το όχημα την ………… ….
στο συνεργείο του ………………
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης ):
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η, να καταθέσει την αίτηση ή /και να
παραλάβει την τελική πράξη.
Ημερομηνία:. . . . . . . . - . . . . . . . - 20. . .

( Υπογραφή )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση ( συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου ).
Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα νέας τεχνολογίας, απαιτείται πιστοποιητικό καυσαερίων
όταν ο κινητήρας δεν είναι του ιδίου τύπου, καθώς και βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ή
αντιπροσώπου ή αρμόδιου τεχνικού περί συμβατότητας με τα λοιπά συστήματα του
αυτοκινήτου. Το παραπάνω πιστοποιητικό καυσαερίων, εκδίδεται από το εργαστήριο ανάλυσης
καυσαερίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
2. Τιμολόγιο αγοράς ή τοποθέτησης του κινητήρα ( νομίμως λειτουργούντος συνεργείου ).
3. Παράβολο συμβεβλημένης τραπέζης 75,00 ΕΥΡΩ για τα επιβατικά και 9,00 ΕΥΡΩ για τις
μοτοσυκλέτες.
(Σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών).
4. Η παλιά άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας.
5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ( επίδειξη ).
6. Σε περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι διαφορετικού τύπου : Υ.Α.12140/737/2009/ΦΕΚ1818Β
6.1.1.
Έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή της επίσημης
αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής, στην οποία
αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κινητήρα και κατονομάζονται όλα τα
συστήματα του οχήματος που τυχόν επηρεάζονται από το νέο κινητήρα, όπως πέδησης,
ανάρτησης, αντιρρύπανσης, με λεπτομερή αναφορά και περιγραφή των εξαρτημάτων που
απαιτείται να τοποθετηθούν συμπληρωματικά, αντικατασταθούν κ.λ.π. Επιπροσθέτως,
για τις περιπτώσεις των διασκευών θα αναφέρονται τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα ή
οι ρυθμίσεις αυτών, τυχόν οδηγίες για την εκτέλεση της διασκευής, τρόποι- εφόσον
υπάρχουν- με τους οποίους θα διαπιστώνεται αυτή από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
καθώς επίσης και ο κυλινδρισμός και η ισχύς του νέου κινητήρα. Το δικαιολογητικό
αυτό απαιτείται οπωσδήποτε στην περίπτωση που η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα
ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται πέραν των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο
της παρα.2.3 της Υ.Α. ποσοστών απόκλισης.
6.1.2 Σχετική τεχνική μελέτη διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου
Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά
δικαιώματα, με περιεχόμενο τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο 3.1.1 της Υ.Α. και
επιπλέον υπολογισμό των επί των αξόνων επιπτώσεων του νέου κινητήρα.
Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται εναλλακτικά της έγγραφης συναίνεσης μόνο
Στην περίπτωση που η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα
μεταβάλλεται εντός των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2.3 της Υ.Α.
παρούσης ποσοστών απόκλισης.
6.1.3 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά
επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις υποπαραγράφους 2.1.,
2.2 και 2.3. της Υ.Α.
6.1.4 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για την εκτέλεση της αντικατάστασης-διασκευής από
διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. ή
άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, ή του υπεύθυνου λειτουργίας
συνεργείου επισκευής οχημάτων, που λειτουργεί νόμιμα, στις εγκαταστάσεις του οποίου
έγιναν οι σχετικές εργασίες στην οποία θα πιστοποιείται η πλήρωση των απαιτήσεων των
εδαφίων 3.1.1. ή 3.1.2 της Υ.Α. κατά την εκτέλεση των εργασιών της αντικατάστασης –
διασκευής. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επιπροσθέτως να περιγράφονται τα
συστήματα αντιρρυπαντικής διάταξης (π.χ. τριοδικός καταλύτης, κάνιστρο, αισθητήρας λ
κ.λ.π.), εφόσον πρόκειται για οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με αναφορά στους
αριθμούς αναγνώρισης τους, θα αναφέρεται ότι έγινε έλεγχος καταλληλότητας τους για
το συγκεκριμένο τύπο οχήματος και θα δηλώνεται η πραγματική ισχύς του νέου
κινητήρια ή/και ο κυλινδρισμός τους νέου κινητήρα

6.2

Πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση αντικατάστασης ή διασκευής
κινητήρων εντός τριετίας από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας οχήματος
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας:
6.2.1. Πιστοποιητικό καυσαερίων, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Ελέγχων της Δ/νσης
Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.) του Υπουργείου Μεταφορών &
Επικοινωνιών. Το ανωτέρω πιστοποιητικό έχει ισχύ για όλες τις όμοιες περιπτώσεις
αντικατάστασης-διασκευής κινητήρα, που αφορά τον αυτό τύπο κινητήρα και
αυτοκινήτου. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά τον έλεγχο εφόσον διαπιστωθεί
ότι το αυτοκίνητο εκπέμπει καυσαέρια εντός των ορίων που προβλεπόταν από τις
ισχύουσες κατά την ταξινόμηση του διατάξεις «περί αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας».
6.2.2. Βεβαίωση Δημοσίου ΚΤΕΟ ή ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ανάλογα με το
αν η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται πέραν ή εντός των
αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της ΥΑ της παρούσης ποσοστών απόκλισης,
αντίστοιχα.
Στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που
προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν.1882/1990, όπως ισχύει.
6.2.3. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ, με το νέο κινητήρα, όταν η
πραγματική ισχύς ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται
εντός των
αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.3. της ΥΑ ποσοστών απόκλισης, στο
οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Το δικαιολογητικό αυτό
απαιτείται ανεξάρτητα εάν το όχημα είχε ισχύον ΔΤΕ πριν την αντικατάσταση ή
διασκευή του κινητήρα ή δεν είναι υπόχρεο περιοδικού τεχνικού ελέγχου.Προκειμένου
για αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρων δικύκλων μοτοσικλετών τα δικαιολογητικά
της παρούσης υποπαραγράφου απαιτούνται εφόσον στην περιφερειακή ενότητα
ταξινόμησης της μοτοσικλέτας εφαρμόζεται περιοδικός τεχνικός έλεγχος δικύκλων και
δεν απαιτούνται για τα τρίτροχα οχήματα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ΚΟΚ. Το
δελτίο αυτό θα εκδίδεται μετά από γενικό οπτικό έλεγχο της όλης αντικατάστασης ή
διασκευής του κινητήρα και σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή/και
επικίνδυνες ελλείψεις, θα αναγράφεται στο χώρο παρατηρήσεων αυτού «Το παρόν
εκδίδεται για αντικατάσταση/διασκευή κινητήρα (επιλέγεται αναλόγως )».
Διαδικασία για την παράγραφο 6.2 :
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης :
1.
Κατατίθενται , σε πρώτη φάση, από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία
Μεταφορών της Περιφέρειας, πέραν των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις
δικαιολογητικών, και τα δικαιολογητικά της παρ.6.2 πλην του Πιστοποιητικού
Καυσαερίων, ή της Βεβαίωσης Δημοσίου ΚΤΕΟ ή του ισχύοντος ΔΤΕ με το νέο
κινητήρα.
2.
Η ανωτέρω υπηρεσία, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και
εφόσον η αιτούμενη αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρα επιτρέπεται, χορηγεί στον
ενδιαφερόμενο παραπεμπτικό σημείωμα προς τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων ή προς ΚΤΕΟ για την έκδοση του
δικαιολογητικού που λείπει. Στο παραπεμπτικό σημείωμα προς ΚΤΕΟ επισυνάπτεται
και φωτοαντίγραφο του τυχόν καταλόγου των εξαρτημάτων προς αντικατάσταση. Σε
περίπτωση απαίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Καυσαερίων στο παραπεμπτικό
σημείωμα αναφέρεται απαραίτητα και η οδηγία περί εκπομπών ρύπων της Ε.Ε. τις
απαιτήσεις της οποίας πρέπει να ικανοποιεί το όχημα.
3.
Μετά την έκδοση των υπολειπόμενων δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος τα υποβάλλει
στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας κατάθεσης των
αρχικών δικαιολογητικών, για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στην οποία θα
αναγράφεται η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται
επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία
ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή
κοινοτική αρχή ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σε περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι του ιδίου τύπου, δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας
κυκλοφορίας ( δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα ).

