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ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 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.4 Ν.1599/1986).

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση - Ανανέωση άδειας και πινακίδων Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας

Οχημάτων (ΔΟΚ) »
Προς:

Περιφέρεια Κρήτης
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Περιφερειακής Ενότητας .........................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

Αριθμός Κυκλοφορίας:

Στοιχεία Αιτούντος (φυσικά πρόσωπα)
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Α.Δ.Τ.:

Α. Φ. Μ. :

Ημ/νια Γέννησης.

Τόπος Γέννησης:

Τόπος κατοικίας:

Οδός:

Τηλέφωνο:

E-Mail:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Στοιχεία Αιτούντος (νομικά πρόσωπα)
Επωνυμία:
Α.Φ.Μ.:

Αρ. Καταστατικού:

Ημ/νια Επικύρωσης:

Αριθ.& Έτος ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ :
Έδρα:

Οδός:

Τηλέφωνο:

E-Mail:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για μη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή
Κατάθεση αίτησης
τελικής διοικητικής πράξης): Εξουσιοδοτώ τον/την πιο κάτω αναφερόμενο/η να καταθέσει την
παρούσα αίτηση για λογαριασμό μου και να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη (Διαγράφεται
Παραλαβή Πράξης
όταν δεν ισχύει.).
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Α.Δ.Τ.:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Τηλέφωνο:

E-Mail:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Αίτηση:
Παρακαλώ να μου χορηγηθούν άδεια και πινακίδες Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας για τις παρακάτω
κατηγορίες οχημάτων:
Ολογράφως
Αριθμητικά
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ

Αιτούμενη
ποσότητα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

αδειών και
ζεύγη
πινακίδων
ΔΟΚ
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Υπεύθυνη Δήλωση: Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις,(3)που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του N.1599/1986, δηλώνω ότι: Εκτός

από τον δικαιούχο ή το νόμιμο
εκπρόσωπο του φορέα, τα πρόσωπα που έχουν σχέση εργασίας με τον φορέα μου και
δύνανται να θέσουν σε δημόσια κυκλοφορία τα ως άνω οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.
143021/24-12-2020 Υ.Α (B’ 5859), είναι τα ακόλουθα *:
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
……………………………………………………………………………………………….
*Τα στοιχεία των προσώπων που έχουν σχέση εργασίας με τον ίδιο τον δικαιούχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
τον ερευνητικό φορέα και τα οποία αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα θα καταχωρηθούν στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

.
………………………………………………………………………………………………………………………..
…......................../.....…/...…/20.….
Τόπος Ημερομηνία)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

(Υπογραφή)

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.
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ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 Δικαιούμενα πρόσωπα απόκτησης στοιχείων Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας οχημάτων
(ΔΟ.Κ.) είναι:
Α) Κατασκευαστές αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, έμποροι και εν γένει αντιπρόσωποι
πωλήσεως αυτοκινήτων οχημάτων ή δικύκλων - τρικύκλων μοτοσικλετών, καινούργιων ή
μεταχειρισμένων.
Β) Αντιπρόσωποι προμηθευτών κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, που
πραγματοποιούν εισαγωγές αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών απευθείας στο όνομά τους.
Γ) Αντιπρόσωποι και έμποροι εισαγωγέων ή μη.
Δ) Μεσολαβητές πωλήσεων αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών επί προμήθεια, εφόσον
αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι διαθέτουν για τον σκοπό αυτό μόνιμη επαγγελματική
στέγη.
Ε) Έμποροι ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρικύκλων μοτοσικλετών με
άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων.
ΣΤ) Ερευνητικοί φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό
ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών
ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και,
ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων
μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη
οδήγηση.
 Συνολικός Αριθμός Στοιχείων ΔΟΚ που χορηγούνται
Α) Μέχρι τρία (3) ζεύγη πινακίδων ΔΟ.Κ. ανά έδρα και ανά υποκατάστημα και ανά
ερευνητικό φορέα, για επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλες τρίκυκλες μοτοσικλέτες.
Β) Απεριόριστος αριθμός, για φορτηγά, λεωφορεία αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα και
ημιρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο2, Ο3, Ο4.
 Τα χορηγούμενα στοιχεία κυκλοφορίας ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους
που χορηγούνται ανεξάρτητα από την ημερομηνία χορήγησης τους.
 Η υποβολή των δικαιολογητικών για την ανανέωση των στοιχείων ΔΟΚ γίνεται
τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν τη λήξη αυτών. Σε περίπτωση που δεν
υποβληθούν δικαιολογητικά ανανέωσης αυτά λήγουν αυτοδικαίως και ο κάτοχος
οφείλει να τα επιστρέψει άμεσα στην υπηρεσία. Αν τα στοιχεία ΔΟΚ δεν επιστραφούν
γίνεται ανάκληση από την υπηρεσία και ειδοποιείται η Αστυνομική Αρχή.
 Τα στοιχεία του Δικαιούχου της Επιχείρησης που μπορεί να θέσει σε κυκλοφορία
όχημα με άδεια και πινακίδες ΔΟΚ, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων που έχουν
το δικαίωμα να οδηγούν τα οχήματα αυτά καταχωρούνται σε Ηλεκτρονικό Μητρώο,
στο οποίο έχουν πρόσβαση, τα αρμόδια όργανα ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπ.Υπ.Μ και οι υπηρεσίες Μεταφορών & Επικ/νιων των Περιφερειών της χώρας.
 Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της
τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου
προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η
προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από
οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ.
 Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο εκτός από Αίτηση επέχει θέση και Υπεύθυνης
Δήλωσης, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν μπορεί να υπογραφεί από άλλο
πρόσωπο παρά μόνο αν είναι εφοδιασμένο με Γενικό ή Ειδικό Συμβολαιογραφικό
Πληρεξούσιο στο οποίο ρητά δίνεται το δικαίωμα υπογραφής της Υπεύθυνης
Δήλωσης ( Αριθμ. 563/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ)
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΚ
Α) Τα δικαιούμενα πρόσωπα των περιπτώσεων 1 Α – 1 Ε υποβάλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά..

1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση
2. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του
οχήματος, το ύψος του οποίου ορίζεται, ανά κατηγορία οχήματος, εισπράττεται υπέρ
του Δημοσίου και αποδίδεται στον Αριθμό Λογαριασμού Α.Λ.Ε. 1190101001.
3. Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών, από την οποία προκύπτει η δραστηριότητα
του αιτούμενου προσώπου.
4. Ευκρινές αντίγραφο της άδειας λειτουργίας που χορηγείται από την αρμόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας, για την περίπτωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων
οχημάτων ή μοτοσικλετών.
5. Πιστοποιητικά ταξινόμησης των οχημάτων.(Για τους ερευνητικούς φορείς
προσκομίζονται τα πιστοποιητικά ταξινόμησης των ερευνητικών οχημάτων)
6. i) Τα Δικαιούμενα πρόσωπα των περιπτώσεων 1 Α - 1 Δ υποβάλουν:
Κατάσταση εισαχθέντων και πωληθέντων οχημάτων κατά το προηγούμενο ή το
τρέχον έτος με τα οικεία παραστατικά αγοράς-πώλησης
ii) Τα Δικαιούμενα πρόσωπα της περίπτωσης 1 Ε υποβάλουν:
Κατάσταση οχημάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας κατά το
προηγούμενο έτος ή το τρέχον έτος στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων επιβατηγών
αυτοκινήτων και δικύκλων-τρικύκλων μοτοσικλετών, με ευκρινή αντίγραφα των
αδειών κυκλοφορίας αυτών.
B) Τα δικαιούμενα πρόσωπα της περίπτωσης 1 ΣΤ υποβάλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά..
1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση
2. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του

3.
4.
5.

6.

7.

8.

οχήματος, το ύψος του οποίου ορίζεται, ανά κατηγορία οχήματος, εισπράττεται υπέρ
του Δημοσίου και αποδίδεται στον Αριθμό Λογαριασμού Α.Λ.Ε. 1190101001.
Το ΦΕΚ σύστασης από το οποίο προκύπτει ο σκοπός του φορέα
Πιστοποιητικά ταξινόμησης των ερευνητικών οχημάτων
Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου
του οχήματος, εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του
προσώπου στο οποίο θα χορηγηθούν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας.
Λεπτομερή περιγραφή εγκεκριμένου ερευνητικού έργου (τίτλος, αντικείμενο, στόχοι,
διάρκεια κ.λπ.) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του οποίου τίθεται σε δοκιμαστική
κυκλοφορία το ερευνητικό όχημα, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης
Δοκιμαστικά σενάρια κυκλοφορίας του ερευνητικού οχήματος.
Κατάσταση με καταγεγραμμένους τους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων που θα
τεθούν σε δοκιμαστική κυκλοφορία για την εκτέλεση ερευνητικών πειραμάτων και
μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΚ
Για την ανανέωση των χορηγηθέντων στοιχείων ΔΟΚ υποβάλλονται τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση
2. Τα προς ανανέωση στοιχεία ΔΟΚ ( Πινακίδες και έντυπα αδειών)
3. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των στοιχείων ΔΟΚ κατά
περίπτωση δικαιούχου με εξαίρεση το δικαιολογητικό 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.

