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Άρθρο 69
Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81)
Στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας
στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή
των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαγραφής
αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού
Καταστροφής του οχήματος, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για
καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004, γεγονός που
βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και κάθε άλλο διαθέσιμο
αποδεικτικό έγγραφο.
6.1. Εφόσον για τα έτη που έπονται της δηλωθείσας ημερομηνίας διάλυσης,
αχρήστευσης ή καταστροφής του οχήματος, έχουν καταβληθεί τέλη
κυκλοφορίας, αυτά δεν επιστρέφονται.
6.2. Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας και σε αυτή αναγράφεται ο
λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου κατά τα
ανωτέρω. Με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση παραδίδονται στην υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η άδεια κυκλοφορίας και οι
κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του
αιτούντος τη διαγραφή. Αίτηση διαγραφής κατά τα ανωτέρω δύναται να
υποβληθεί και από κληρονόμους, μετά τη δήλωση αποδοχής της
κληρονομιάς, για κληρονομηθέντα αυτοκίνητα τα οποία είχαν δοθεί για
καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004.
6.3. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία 4.3.2004,
εκτός εάν από επίσημο δημόσιο έγγραφο που συνυποβάλλεται με την
υπεύθυνη δήλωση, αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση
πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση αυτή ως
ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία που προκύπτει από το
έγγραφο.
6.4. Για την κατάθεση της αίτησης και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας
οριστικής διαγραφής των ανωτέρω οχημάτων, καταβάλλεται από τον
αιτούντα τέλος διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ.
6.5. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε
αποδεδειγμένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλεται, πλέον των σχετικών
ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του
Δημοσίου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Πέραν των ανωτέρω
κυρώσεων, το όχημα κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα του
Δημοσίου και στη συνέχεια παραδίδεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου
Υλικού για το Νομό Αττικής ή στο αρμόδιο Τελωνείο για τους υπόλοιπους
νομούς.
6.6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και
Μεταφορών και Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα του πρώην Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα
και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου υπέρ του
Δημοσίου, η διαδικασία ακινητοποίησης, κατάσχεσης και παράδοσης του
οχήματος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ή στο αρμόδιο

Τελωνείο, κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».
(Βλ. Και άρθρο 45 (Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
και αντικατάσταση αυτών) ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)

