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Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α’/5-3-04) : Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των
χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων
καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/53/ ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000.

Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις για την συλλογή οχημάτων
1. Οι παραγωγοί σε συνεργασία με τους φορείς επεξεργασίας υποχρεούνται να
οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα συλλογής ή να συμμετέχουν σε
συλλογικά συστήματα συλλογής των ΟΤΚΖ και των αποβλήτων που
συνίστανται σε μεταχειρισμένα εξαρτήματα αφαιρούμενα κατά την επισκευή
των επιβατικών αυτοκινήτων εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Κάθε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής ή μεταφοράς ΟΤΚΖ λαμβάνει
άδεια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να
ενταχθούν ή να συμβληθούν με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που
έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5, του παρόντος.
2. Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και
να τα παραδίδουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία
συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 (παραγ. 23) του παρόντος. Κατά την
παράδοση του ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ λαμβάνουν βεβαίωση
παραλαβής. Οι βεβαιώσεις παραλαβής ΟΤΚΖ χορηγούνται από τα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης ή τα σημεία συλλογής μέχρι την 20η Δεκεμβρίου και
για τις απομακρυσμένες περιοχές μέχρι την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η
παράδοση του ΟΤΚΖ ολοκληρώνεται με την έκδοση του πιστοποιητικού
καταστροφής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην
επόμενη παράγραφο 3.
3. Το πιστοποιητικό καταστροφής εκδίδεται από το εγκεκριμένο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον αυτό δραστηριοποιείται στην περιοχή που
παραδίδεται το ΟΤΚΖ ,για λογαριασμό της συμβεβλημένης με αυτό
εγκεκριμένης εγκατάστασης επεξεργασίας και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο
ιδιοκτήτη ή κάτοχο απευθείας από το σύστημα ή μέσω του σημείου συλλογής,
μέσα σε 8 ημέρες από τη χορήγηση της προαναφερόμενης βεβαίωσης
παραλαβής του ΟΤΚΖ, Με το πιστοποιητικό καταστροφής, παρέχεται η
εγγύηση από το σύστημα ότι το ΟΤΚΖ οδηγείται στην ως άνω εγκεκριμένη,
σύμφωνα με το άρθρο 10, εγκατάσταση επεξεργασίας. Το ελάχιστο
περιεχόμενο του πιστοποιητικού καταστροφής περιγράφεται στο παράρτημα
III του άρθρου 18 του παρόντος Διατάγματος.
3.1 Σε περίπτωση που το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης δεν
δραστηριοποιείται στην εν λόγω περιοχή και μέχρις ότου δραστηριοποιηθεί σ'
αυτήν, η παράδοση του ΟΤΚΖ γίνεται σε σημείο συλλογής που προσδιορίζει ο
οικείος ΟΤΑ. Η βεβαίωση παραλαβής του ΟΤΚΖ και το πιστοποιητικό
καταστροφής εκδίδονται από τον οικείο ΟΤΑ με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3.
3.2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα
στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον υπάρχουν, από το σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και

Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να γίνει
οριστική διαγραφή του ΟΤΚΖ η οποία ενημερώνει σχετικά τις αρχές Ασφαλείας
της περιοχής.
3.3. Η έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής δεν παρέχει το δικαίωμα
στους εκδίδοντες να απαιτήσουν χρηματική αποζημίωση από τον κάτοχο ή
ιδιοκτήτη του οχήματος.
3.4. Προκειμένου να διασφαλισθεί η αμοιβαία αναγνώριση ανάμεσα στα Κ-Μ
το πιστοποιητικό καταστροφής πρέπει τουλάχιστον να περιέχει τις
πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με την
Απόφαση 2002/151/ΕΚ (ΕΕL 050, 21.2.2002) της Ευρ. Επιτροπής.
4. Η παράδοση του οχήματος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή σημείο
συλλογής σύμφωνα με την παρ. 2 δεν συνεπάγεται κόστος για τον τελευταίο
κάτοχο ή/και ιδιοκτήτη δεδομένου ότι το όχημα έχει μηδενική αξία στην
αγορά. Οι παραγωγοί των οχημάτων καλύπτουν αυτό το κόστος ή/και
παραλαμβάνουν τα ΟΤΚΖ προκειμένου να τα παραδώσουν σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
5. Εάν τα ΟΤΚΖ δεν περιέχουν τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ενός
οχήματος και ιδίως τον κινητήρα, τον καταλυτικό μετατροπέα και το αμάξωμα,
ή περιέχουν απόβλητα που προστέθηκαν στο ΟΤΚΖ, η παράδοση των εν λόγω
οχημάτων δεν είναι εντελώς δωρεάν αλλά συνεπάγεται την καταβολή κάποιου
μικρού εύλογου ποσού από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη στην
εγκατάσταση επεξεργασίας. Το ποσό αυτό καθορίζεται μετά από συμφωνία της
εγκατάστασης επεξεργασίας με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
[Αρχή
Τροποποίησης]«6. [Αρχή
Τροποποίησης] «Για
επιβατικά
Ι.Χ.
αυτοκίνητα και για φορτηγά Ι.Χ. κατηγορίας Ν1 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.». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 45 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-318 [Τέλος Τροποποίησης]
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. [Αρχή Τροποποίησης] «6.2. Η αίτηση διαγραφής επιβατικού Ι.Χ.
οχήματος υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, ενώ η αίτηση διαγραφής φορτηγού
Ι.Χ. στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία
έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας και σε αυτή αναγράφεται ο λόγος για τον
οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου κατά τα ανωτέρω.» ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 45 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 [Τέλος
Τροποποίησης] . 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.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 6 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘ. 69 ΤΟΥ Ν. 4484/17, ΦΕΚ-110 Α/1-8-17 [Τέλος Τροποποίησης]
(βλ. Και άρθρο 45 (Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
και αντικατάσταση αυτών) Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18).

