ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΚΔΟΣΗ AΔEIAΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ EΠIBATΙΚOY AYTOKINHTOY Ή
ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ
01.01

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Πιστοποιητικά ταξινόμησης τελωνείων /κατασκευαστή OΔΔY (όπου βεβαιώνεται από την
εφορία η καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων)

2.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων από KTEO (μόνον
εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα)

3.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας (για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο)

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα απαιτείται να έχει εκδοθεί δελτίο
κοινοποίησης έγκρισης τύπου από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών, να υποβληθεί δε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που συνοδεύει το όχημα.
Αντίγραφο βεβαίωσης σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 31949/2725/99 (Β330) για τους εκπεμπόμενους ρύπους
που έχει εκδοθεί από την Δ/νση Μεταφορών της Ενότητας. (για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα)
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (μόνο για μεταχειρισμένα)
Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε.ή πρακτικό θορύβου από τη Δ/νση Μεταφορών
Ν.Α., ή να προκύπτει η μέτρηση θορύβου από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται (για
μεταχειρισμένα επιβατηγά έως 9
θέσεων)
Να έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ενότητας μεμονωμένη έγκριση
τύπου για
μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες προερχόμενες από χώρα εκτός Ε.Ε.
Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από
τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ενότητα εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ν. 722/1977 (ΦΕΚ 199Α'), όπως ισχύει.
Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15), άρθρο 27, όπως ισχύει
ΚΥΑ 1012568/120Β/Τ.κ Ε.Φ./2004 (ΦΕΚ 365/Β), όπως ισχύει
ΚΥΑ 25772/1166/7-6-02 (ΦΕΚ 771/Β21-6-02), όπως ισχύει
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ
01.01

ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ Ε.Ε. Ή ΤΟΥ ΕΟΧ
1.

2.

3.

Άδεια κυκλοφορίας της χώρας προηγούμενης κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής από την
τελωνειακή αρχή που την παρακράτησε.
Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με Οδηγία της Ε.Ε. ή ισοδύναμου κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής για την
Ευρώπη του ΟΗΕ ή πρακτικού δοκιμών μέτρησης θορύβου από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Ενότητας. Σε περίπτωση που στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η στάθμη θορύβου τότε δεν προσκομίζεται
πιστοποιητικό θορύβου.
Επιπλέον των παραπάνω σε περίπτωση μοτοσικλετών που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ εντός
διετίας από την ημερομηνία εισαγωγής τους, απαιτείται και βεβαίωση της αρχής ταξινόμησης της χώρας Ε.Ε. ή του
ΕΟΧ στην οποία θα αναφέρεται ότι το όχημα κυκλοφόρησε στη χώρα αυτή ως καινούργιο.
Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση που το όχημα είναι κατασκευής εργοστασίου χώρας Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή
καλύπτεται από έγκριση τύπου που εκδόθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 92/61 ΕΟΚ ή μεταγενέστερη αυτής.

ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε Η ΤΟΥ ΕΟΧ

1.

Μεμονωμένη έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας

ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ,
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥΣ,
ΣΕ ΧΩΡΑ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΤΟΥ ΕΟΧ
1.
2.
3.

Ξένη άδεια κυκλοφορίας
Υποβολή όλων των τεχνικών στοιχείων που ζητούνται στο Παράρτημα Α του κεφαλαίου Β της 25772/1166/7-6-2002
(ΦΕΚ 771/Β/21-6-02) ή του παραρτήματος της 30560/1979 Υ.Α., τα οποία δεν αναγράφονται στην ξένη άδεια
κυκλοφορίας
Πιστοποιητικό θορύβου, από το οποίο θα προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου του οχήματος καλύπτει τις αντίστοιχες
απαιτήσεις που ίσχυαν στη χώρα μας κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη χώρα προέλευσης.
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