
 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 Διαβιβαστικό για την Οριστική Διαγραφή (έγγραφο λέει ότι η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες θα 

       σταλούν από την Εφορία στην Νομαρχία Μεταφορών). 
 Φωτοτυπία την Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας. 
 Βεβαίωση Καταβολής Τελών έως 2016 από την Εφορία 
 Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου. 
 Φωτοτυπία ταυτότητας Εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση παράδοσης του οχήματος από άλλο πρόσωπο 

       εκτός του ιδιοκτήτου. 
 Οι συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις - Εξουσιοδοτήσεις, 5 τεμάχια , επικυρωμένες για το γνήσιο της 

       υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.  
 
 !ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία , στα κείμενα το μόνο που θα γράψετε 
          είναι μάρκα και αριθμό κυκλοφορίας. 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  
 
 Δύο πινακίδες. 
 Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας. 
 Βεβαίωση Καταβολής Τελών εως 2016 από την Εφορία 
 Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου. 
 Φωτοτυπία ταυτότητας Εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση παράδοσης του οχήματος  

από άλλο πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτου. 
 Οι συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις - Εξουσιοδοτήσεις, , 5 τεμάχια, επικυρωμένες για το γνήσιο της 

      υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, 
 
!ΠΡΟΣΟΧΗ :Συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία , στα κείμενα το μόνο που θα γράψετε είναι μάρκα 
και αριθμό κυκλοφορίας. 
 
*Σε περίπτωση Εταιρικού Επιβατικού Οχήματος, εκτός από τα παραπάνω θα χρειαστούν τα εξής 
 δικαιολογητικά: 
 
ΟΕ - ΕΕ : 

 Καταστατικό της Εταιρείας, να φαίνονται: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
 Δελτίο Αποστολής- Tιμολόγιο , με Σκοπό την Απόσυρση 

 
ΑΕ - ΕΠΕ : 

 ΦΕΚ Εκπροσώπησης, να φαίνονται: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο , με Σκοπό την Απόσυρση 
 Πρακτικό ΔΣ για την απόσυρση-οριστική διαγραφή του αυτ/του. 

 
           !ΠΡΟΣΟΧΗ: όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν την σφραγίδα της εταιρείας. 



1ο χλμ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 9 ΒΙ.ΠΑ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΚ.19400 

ΤΗΛ.2106628676  FAX.2106628679 
www.ecomachinerecycling.gr 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

εξουσιοδοτώ τoν …………………………………………με ΑΔΤ……………………….να παραδώσει για λογαριασμό μου, το δηλωθέν 
όχημα  προς απορρύπανση και καταστροφή, στο κέντρο συλλογής ECO MACHINE RECYCLING MON.IKE που εδρεύει στο
1ο χλμ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 9,ΚΟΡΩΠΙ με ΑΦΜ 800599888 και Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ συμβεβλημένης με το 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Ε Δ Ο Ε και λειτουργώντας όπως το Π.Δ 116/2004 , να υπογράφει αντί εμού τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ του οχήματος μου. 

Ο κάτωθι υπογράφων ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………….. 

ΠΕΡΙΟΧΗ:……………………………………………………………………….. 

ΤΚ:………………………………………………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………… 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:…………………………………………………………… 

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:……………………………………………………………… 

ΑΦΜ:……………………………………………………………………………… 

Δ.Ο.Υ:……………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………………… 

ONOMA:……………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………………… 
ΠΕΡΙΟΧΗ:…………………………………………………………………………………………… 

ΤΚ:……………………………………………………………………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………………………………. 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:………………………………………………………………………………… 

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:…………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ:…………………………………………………………………………………………………… 

Δ.Ο.Υ:…………………………………………………………………………………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:……………………………………………................. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:…………………………………………………… 

ΤΥΠΟΣ:……………………………………………………………………………… ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:……………………………………………………………………… 

ΑΡ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ:…………………………………………………………………… ΧΡΩΜΑ :……………………………………………………………………………… 

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
Θέση για γνήσιο υπογραφής 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:……………………………………                
 

 

………/………/20…….. Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

* Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΌ: 
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 



 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
        παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ : (1) 
P P ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Επώνυμο: Ο – Η Όνομα: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης(2): 
P P 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

Α.Φ.Μ.: 

Τόπος Κατοικίας: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

Οδός: 

Τηλ: 

Δ.Ο.Υ: 

Αριθ: ΤΚ: 
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

P P 

P P 

Ημερομηνία:……./…… 2016 
Ο Δηλών 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

Mε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ……………………………………….ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 ΦΕΚ 
246/11-02-11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 
3899/2010 ΦΕΚ 212/Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΙΘ 20 ΤΟΥ ν4110/2013- ΦΕΚ 17Α /23/01/2013 ΚΑΙ 
N.4223 ΦΕΚ 287/31/12/2013.ΚΑΙ Ν.4316 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΦΕΚ 270/24-12-2014. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.4378/2016 ΦΕΚ 55Α/05/04/2016           
 
 
 

  ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΜΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ – ΕΚΤΟΣ 
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 
  ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΥΤΑ. 

ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΤΟΝ………………………………………ΜΕ ΑΔΤ…………………………ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ECO MACHINE RECYCLING 
ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ. 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
        παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ : (1) 
P P ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

Επώνυμο: Ο – Η Όνομα: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης(2): 
P P 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

Α.Φ.Μ.: 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: 

Τηλ: 

Δ.Ο.Υ: 

Αριθ: ΤΚ: 

Mε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : 
Με την παρούσα εκχωρώ , ανεκκλήτως κατά ποσοστό ……….% σε ……………………………………………………. 
Κάτοικος ……………………………Αφμ ………………………………….(εφ εξής ο Εκδοχέας ) το δικαίωμα που 
απορρέει από την απόσυρση (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.3899/2010, η ισχύς των 
οποίων παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν.4110/2013 και N.4223 του άρθρου 16 ΦΕΚ 287/2013 και Ν.4316  
του αρθρου 85 ΦΕΚ 270/24-12-2014 συμπληρωματικά του άρθρου 14 ΦΕΚ 55Α/05-04-2016 και Ν.4378, του υπ αριθμόν 
κυκλοφορίας ……………….Οχήματος , κυριότητας μου κατά ποσοστό …………..% εργοστάσιου κατασκευής 
……………………………τυπου ………………..Έναντι τιμήματος εκ ποσού 
…………..ευρω ,σύμφωνα με την υπ αριθ, πρωτ…………..……………. και αριθμό εντύπου 
…………………………………………………....…… 
μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας 
………………………………………καθισταμένου ούτως του εκδοχέως αποκλειστικού δικαιούχου αυτών . 
Στα πλαίσια της ως άνω εκχωρήσεως παρέδωσα στον εκδοχέα : 
Α) Την υπ αριθ πρωτ …………………………………..και αριθμό εντύπου ……………………………………… 
μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής του ως άνω οχήματος της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της περιφέρειας ……………… 
Και 
Β) Την υπ αριθ. Πρωτ… ………………………………………….. βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας . 

(3 
P P 

P P 

Ημερομηνία:……./…… 2016 
Ο Δηλών 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
        παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ : (1) 
P P ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

Επώνυμο: Ο – Η Όνομα: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης(2): 
P P 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

Α.Φ.Μ.: 

Τόπος Κατοικίας: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

Οδός: 

Τηλ: 

Δ.Ο.Υ: 

Αριθ: ΤΚ: 
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

Mε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : 
εκχωρώ το δικαίωμα που απορρέει από την απόσυρση του αυτοκινήτου μου , με αριθμό 
κυκλοφορίας ………………………….και άδεια κυκλοφορίας αριθ……….…/….…………σύμφωνα 
με την αριθμό …………..…….πράξη οριστικής διαγραφής της υπηρεσίας Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας ………………………στον …………………………κάτοικο 
…………………….ΑΦΜ …………………………για την παραλαβή καινούργιου επιβατικού 
αυτοκινήτου ιδιωτική χρήσης μέχρι 2.000 cc με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/¨Α)και N. 4223 άρθρου 16 (ΦΕΚ 287 )και Ν.4316 του 
άρθρου 85 ΦΕΚ 270/24-12-2014,συμπληρωματικά άρθρου 14 ΦΕΚ 55Α/05-04-2016 του Ν.4378/2016 
 με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης . 

P P 

Ημερομηνία:……./…… 2016 
Ο Δηλών 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
        παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ : (1) 
P P ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

Επώνυμο: Ο – Η Όνομα: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης(2): 
P P 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

Α.Φ.Μ.: 

Τόπος Κατοικίας: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

Οδός: 

Τηλ: 

Δ.Ο.Υ: 

Αριθ: ΤΚ: 
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

Mε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι : 

(3 
P P 

Συμφωνώ όπως η εμπορική επιχείρηση ……………………………………………………….ΑΦΜ 
προβεί στο όνομα μου και για λογαριασμό μου σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
διαδικασία απόσυρσης του με αριθμό. Κυκλοφορίας …………………… 
Αυτοκίνητου μου μάρκας ………………………..με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α)και N. 4223 άρθρου 16 
(ΦΕΚ 287 )και Ν.4316 του άρθρου 85 ΦΕΚ 270/24-12-2014,συμπληρωματικά του άρθρου14, 
ΦΕΚ 55Α/05/04/2016 του Ν.4378/2016, υπογράφοντας αντ εμού όλα τα σχετικά έγγραφα . 

Ημερομηνία:……./…… 2016 
Ο Δηλών 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΣΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ 

 


