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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3245/2004 (ΦΕΚ 
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Με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της οδικής 

ασφάλειας, προωθείται από την Κυβέρνηση πρόγραµµα ανανέωσης του 

στόλου των κυκλοφορούντων δικύκλων κυλινδρισµού άνω των 50 κυβικών 

εκατοστών.  

 

Προς τούτο εκδόθηκε ο ν. 3245/2004 –άρθρο 2 (ΦΕΚ 110/Α΄) «Κίνητρα για 

τη ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων µοτοσικλετών»  και η κατ’ 

εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόµου 

εκδόθηκε η αριθµ. 37687/4039/2004 (Φ.Ε.Κ 984Β/30-6-2004) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση για την εφαρµογή του µέτρου.   

 

Σας  επισυνάπτουµε τον ανωτέρω νόµο και την απόφαση και παρακαλούµε µε 

προσωπική σας παρέµβαση και ευθύνη να προωθηθεί η δραστηριοποίηση των 

υπηρεσιών σας, για να αρχίσει άµεσα η εφαρµογή του µέτρου  

 

Με την παρούσα εγκύκλιο  καταγράφονται στη συνέχεια τα βασικά θέµατα 

που προκύπτουν από το ανωτέρω νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την 
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εφαρµογή του µέτρου της ανανέωσης του στόλου των κυκλοφορούντων 

3333333333δικύκλων.  

 

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δώσετε στις παραγράφους 8, 9 και 13 της   

εγκυκλίου που αφορούν τα ακόλουθα θέµατα:  

� Ενέργειες Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που εντάσσονται στο πρόγραµµα 

παραλαβής των προς απόσυρση δικύκλων (παρ.13) 

� ∆ιαδικασία παράδοσης του προς απόσυρση δικύκλου  (παρ.8) 

� Έκδοση βεβαίωσης απόσυρσης (παρ.9) 

 

1. Αντικείµενο του προγράµµατος ανανέωσης του στόλου των 

κυκλοφορούντων δικύκλων  

Το πρόγραµµα ανανέωσης του στόλου των κυκλοφορούντων δικύκλων, 

αφορά την παροχή κινήτρων για την οριστική απόσυρση από την κυκλοφορία 

και καταστροφή δικύκλων µοτοσικλετών, µε κυλινδρισµό άνω των 50 κ.ε. και  

ηλικίας δέκα ετών και άνω (ταξινοµηµένων µέχρι και το 1994) και την 

αντικατάσταση τους µε καινούργιες µοτοσικλέτες νέας τεχνολογίας. 

 

2. Κίνητρα για την  εφαρµογή του προγράµµατος ανανέωσης του 

στόλου των κυκλοφορούντων δικύκλων  

Οι νέες δίκυκλες µοτοσικλέτες που τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση 

των αποσυροµένων σε εφαρµογή του υπόψη µέτρου απολαµβάνουν των 

ακολούθων απαλλαγών: 

� α.  Απαλλάσσονται του προβλεπόµενου από τις διατάξεις του άρθρου 

124 του Ν.2960/2001(ΦΕΚ265/Α΄) τέλους ταξινόµησης. 

� β. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των τελών  

κυκλοφορίας, οριστικά εφ΄όσον έχουν κυλινδρισµό άνω των 50 κ.εκ. 

και για πέντε έτη εφ΄όσον έχουν κυλινδρισµό άνω των 300 κ.εκ.   

 

3. Χαρακτηριστικά  που πρέπει να πληρούν τα προς απόσυρση 

δίκυκλα  

Για την εφαρµογή του µέτρου γίνονται δεκτές προς απόσυρση  δίκυκλες 

µοτοσικλέτες µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις :    
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� α. Ο κυλινδρισµός του κινητήρα τους υπερβαίνει τα 50 κυβικά 

εκατοστά   

� β. Έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα µέχρι και το έτος 1994  

� γ. Αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία και καταστρέφονται.   

� δ. Κατά την παράδοσή τους προς απόσυρση πρέπει να φέρουν τον 

βασικό τους λειτουργικό εξοπλισµό (πλαίσιο, κινητήρα, τροχούς, 

ελαστικά) , έστω και αν ο κινητήρας τους δεν λειτουργεί     

� ε. Έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας από το έτος 2004 και µέχρι 

το έτος της απόσυρσης.  

� στ. Συνοδεύονται από άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες. Στις 

περιπτώσεις που η προς απόσυρση δίκυκλη µοτοσικλέτα στερείται 

άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδα (λόγω απώλειας ή φθοράς), εκδίδονται 

ατελώς, νέα άδεια κυκλοφορίας για απόσυρση ή βεβαίωση υποβολής 

δικαιολογητικών για έκδοση πινακίδας κυκλοφορίας, αντίστοιχα.         

 

4. Χαρακτηριστικά  που πρέπει να έχουν οι νέες δίκυκλες µοτοσικλέτες που 

τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση των αποσυροµένων        

Οι νέες δίκυκλες µοτοσικλέτες που τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση 

των αποσυροµένων πρέπει να  έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

� Να είναι καινούργιες,  

� Να έχουν παλινδροµικό εµβολοφόρο κινητήρα µε κυλινδρισµό που 

υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά της δασµολογικής κλάσης ΕΧ 8711 

της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας. 

� Να είναι νέας τεχνολογίας σύµφωνα µε τον ορισµό που δίδεται από τον 

νόµο.   

  

5. Χαρακτηρισµός δικύκλων µοτοσικλετών νέας τεχνολογίας  

Για την εφαρµογή του µέτρου της ανανέωσης του στόλου των δικύκλων,  

δίδεται από τον νόµο, ο ορισµός της «δίκυκλης µοτοσικλέτας νέας 

τεχνολογίας».  

Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, ως «δίκυκλες µοτοσικλέτες νέας τεχνολογίας» 

χαρακτηρίζονται οι δίκυκλες µοτοσικλέτες µε κυλινδρισµό κινητήρα άνω των 

50 κυβικών εκατοστών, που πληρούν εκ κατασκευής, σε ότι αφορά τις 

εκποµπές καυσαερίων, την οδηγία 2002/51/ΕΚ ή νεώτερη. 
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Κατ΄ εξαίρεση, και για  µια µεταβατική περίοδο που λήγει την 31.12.2004, ως 

«δίκυκλες µοτοσικλέτες νέας τεχνολογίας» χαρακτηρίζονται και οι  

µοτοσικλέτες που πληρούν εκ κατασκευής, σε ότι αφορά τις εκποµπές 

καυσαερίων, την οδηγία  97/24/ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, υπό την προϋπόθεση ότι 

µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου: 

� (α). Έχει υποβληθεί στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή δήλωση άφιξης 

Οχήµατος, (∆ΑΟ) για  δίκυκλες µοτοσικλέτες µε κυλινδρισµό κινητήρα 

άνω των 300 κυβικών εκατοστών  ή αίτηση για λήψη στοιχείων 

προκειµένου για δίκυκλες µοτοσικλέτες µε κυλινδρισµό κινητήρα άνω 

των 50 και µέχρι 125 κυβικά εκατοστά, ή  

� (β). Έχουν τεθεί σε καθεστώς φορολογικής  αποθήκης, 

� (γ). Βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή έχουν τεθεί σε καθεστώς 

Τελωνειακής Αποταµίευσης, προκειµένου για δίκυκλες µοτοσικλέτες 

τρίτων χωρών, ή   

� (δ). Έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο όνοµα του εισαγωγέα   

και σε ανάλωση ή  

� (ε).  Έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόµησης, ή άδεια κυκλοφορίας ως 

καινούργιες στο όνοµα του εισαγωγέα της δίκυκλης µοτοσικλέτας 

 

6. ∆ιάρκεια του προγράµµατος της ανανέωσης του στόλου των δικύκλων  

Για την παροχή των κινήτρων που προβλέπονται από το πρόγραµµα για την 

ανανέωση του στόλου των δικύκλων, η απόσυρση της παλαιάς δίκυκλης 

µοτοσικλέτας και η θέση σε κυκλοφορία του νέας πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί µέχρι 31-12-2009. 

Εξαιρετικά, για την παροχή των κινήτρων για τις τιθέµενες σε κυκλοφορία 

δίκυκλες µοτοσικλέτες νέας τεχνολογίας, που πληρούν εκ κατασκευής την 

οδηγία 97/24/ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, η απόσυρση και η θέση σε κυκλοφορία πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 31-12-2004. 

 

7. Φορείς παραλαβής των αποσυρόµενων δικύκλων µοτοσικλετών.   

Η παραλαβή των αποσυρόµενων δικύκλων µοτοσικλετών γίνεται από τον Ο∆∆Υ 

για όλες τις περιοχές της χώρας .  



 5

Εναλλακτικά, για τους νοµούς που δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του 

Ο.∆.∆.Υ., η παραλαβή των δικύκλων µοτοσικλετών µπορεί να γίνει και από 

υπηρεσία της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα καθορισθεί µε 

απόφαση του Νοµάρχη. 

 

Ο Ο.∆.∆.Υ. έχει υπηρεσίες στις ακόλουθες περιοχές:  

α. Αττική: Κέντρο Άνω Λιοσίων  

β. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Πολίχνης και Κέντρο Σίνδου  

γ. Λάρισα: Κέντρο Σικουρίου 

δ. Πάτρα: Κέντρο Αχαγιάς  

 

8. ∆ιαδικασία παράδοσης του προς απόσυρση δικύκλου 

 

Για την παράδοση της προς απόσυρση δίκυκλης µοτοσικλέτας, εφαρµόζεται η 

ακόλουθη διαδικασία:  

(1). Ο ιδιοκτήτης της προς απόσυρση δίκυκλης µοτοσικλέτας παραδίδει την 

µοτοσικλέτα, σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα τον Ο∆∆Υ επιθυµεί, ή 

εναλλακτικά, για τους νοµούς που δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του 

Ο.∆.∆.Υ., η παράδοση µπορεί να γίνει και στις οικείες Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις. 

(2) Μαζί µε την παράδοση της  δίκυκλης µοτοσικλέτας,  υποβάλλονται στην 

κατά τα ανωτέρω αρµόδια υπηρεσία και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. αίτηση απόσυρσης, 

β. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’75) του 

ιδιοκτήτη της δίκυκλης µοτοσικλέτας, στην οποία δηλώνει ότι «η αριθ. 

κυκλοφορίας………… δίκυκλη µοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, έχει κυλινδρισµό 

άνω των 50 κ.ε., έχει ταξινοµηθεί στην Ελλάδα µέχρι και το έτος 1994, έχει 

καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας από το έτος 2004 και µέχρι το έτος 

απόσυρσης, καθώς και ότι την αποσύρει οριστικά από την κυκλοφορία, 

προκειµένου να την αντικαταστήσει µε άλλη νέας τεχνολογίας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.3245/2004» 

γ. την άδεια κυκλοφορίας και 

δ. την πινακίδα κυκλοφορίας. 
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Σε περίπτωση έλλειψης πινακίδας ή άδειας κυκλοφορίας, λόγω απώλειας ή 

φθοράς, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται πριν την παράδοση του δικύκλου να 

προβεί στην προβλεπόµενη διαδικασία για την παραλαβή νέας άδειας ή 

πινακίδας κυκλοφορίας. Προς τούτο ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια 

Νοµαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όλα τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την έκδοση νέας αδείας 

κυκλοφορίας ή πινακίδας (λόγω απώλειας ή φθοράς) εκτός από το 

προβλεπόµενο παράβολο. Η Νοµαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, χορηγεί στον ενδιαφερόµενο «Αντίγραφο 

αδείας κυκλοφορίας για απόσυρση» ή «Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών 

για ανταλλακτική πινακίδα λόγω απόσυρσης», αντίστοιχα. Στην περίπτωση 

αυτή ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον Ο.∆.∆.Υ. ή στην Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, αντί της πινακίδας κυκλοφορίας, ή της άδειας κυκλοφορίας την 

ανωτέρω αναφεροµένη «Βεβαίωση» ή «Αντίγραφο». Η «Βεβαίωση υποβολής 

δικαιολογητικών για ανταλλακτική πινακίδα λόγω απόσυρσης» συντάσσεται 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα 3 που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

(3). Η παραδιδόµενη στον Ο.∆.∆.Υ. ή στην αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, προς απόσυρση δίκυκλη µοτοσικλέτα, θα πρέπει να πληροί τις 

προϋποθέσεις που τίθενται από το νόµο. 

 

(4). Ο Ο.∆.∆.Υ. ή η αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει 

την ταυτότητα της δίκυκλης µοτοσικλέτας, επαληθεύοντας µε βάση την άδεια 

και την πινακίδα κυκλοφορίας, το εργοστάσιο κατασκευής και τον αριθµό 

πλαισίου της. 

Ακολούθως ελέγχει, µε βάσει την άδεια κυκλοφορίας, αν ο κυλινδρισµός του 

κινητήρα της υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά και έχει ταξινοµηθεί στην 

Ελλάδα µέχρι και το έτος 1994, ώστε να βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις απόσυρσης. 

 

(5). Εφ’ όσον ο Ο.∆.∆.Υ. ή η αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης διαπιστώσει την ταυτότητα του δικύκλου, και βεβαιωθεί ότι 
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πληρούνται οι προϋποθέσεις απόσυρσης, το παραλαµβάνει και εκδίδει δελτίο 

ποσοτικής παραλαβής ή πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αντίστοιχα, σε 

δύο (2) αντίτυπα, όπως το υπόδειγµα 1, που επισυνάπτεται στην παρούσα και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

Το πρώτο από τα αντίτυπα (στέλεχος) παραµένει στο αρχείο της υπηρεσίας 

που το εξέδωσε και το άλλο παραδίδεται στον ενδιαφερόµενο, προκειµένου να 

το παραδώσει στην οποιαδήποτε Νοµαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών για την χορήγηση Βεβαίωσης Απόσυρσης. 

Μαζί µε το δελτίο ποσοτικής παραλαβής ή το πρωτόκολλο παράδοσης και 

παραλαβής, κατά περίπτωση, επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο η άδεια και η 

πινακίδα κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει, ή η «Βεβαίωση υποβολής 

δικαιολογητικών για ανταλλακτική πινακίδα λόγω απόσυρσης» το «Αντίγραφο 

άδειας κυκλοφορίας για απόσυρση». Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας 

κυκλοφορίας ή του «Αντιγράφου» κρατείται από την υπηρεσία που 

παραλαµβάνει το δίκυκλο και το συνοδεύει µέχρι την καταστροφή του.  

Αν δεν διαπιστωθεί η ταυτότητα του δικύκλου διακόπτεται η διαδικασία και ο 

Ο.∆.∆.Υ. ή η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση παρακρατεί τα στοιχεία κυκλοφορίας 

του (άδεια και πινακίδα) και τα αποστέλλει µε έγγραφό του στην αρµόδια 

Νοµαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα περαιτέρω. 

 

9. Έκδοση βεβαίωσης απόσυρσης  

 

Για την έκδοση βεβαίωσης απόσυρσης, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία: 

 

(1). Ο ιδιοκτήτης της προς απόσυρση δίκυκλης µοτοσικλέτας ή ο 

εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, προσέρχεται σε οποιαδήποτε Νοµαρχιακή 

υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και υποβάλλει αίτηση απόσυρσης του 

δικύκλου  µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

� α. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη της 

δίκυκλης µοτοσικλέτας, στην οποία δηλώνει ότι «η αριθ. 

κυκλοφορίας………… δίκυκλη µοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, έχει 

κυλινδρισµό άνω των 50 κ.ε., έχει ταξινοµηθεί στην Ελλάδα µέχρι και το 

έτος 1994 και ότι την αποσύρει οριστικά από την κυκλοφορία, 
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προκειµένου να την αντικαταστήσει µε άλλη νέας τεχνολογίας, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.3245/2004.»,  

� β. την άδεια κυκλοφορίας, ή το σχετικό «Αντίγραφο άδειας 

κυκλοφορίας για απόσυρση» 

� γ. την πινακίδα κυκλοφορίας ή τη σχετική «βεβαίωση υποβολής 

δικαιολογητικών για ανταλλακτική πινακίδα λόγω απόσυρσης», 

� δ. το δελτίο ποσοτικής παραλαβής του Ο.∆.∆.Υ. ή το πρωτόκολλο 

παράδοσης - παραλαβής της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας και 

� ε. επικυρωµένα φωτοαντίγραφα αποδείξεων καταβολής τελών 

κυκλοφορίας από το 2004 και µέχρι το έτος απόσυρσης, ή σε περίπτωση 

απώλειας αυτών, σχετική βεβαίωση από τη ∆.Ο.Υ.  

 

(2). Η Νοµαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει τα στοιχεία 

της δίκυκλης µοτοσικλέτας µέσω του ON LINE συστήµατος και αφού 

διαπιστώσει την ορθότητά τους και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

απόσυρσης, προβαίνει στην οριστική διαγραφή της από τα τηρούµενα µητρώα 

και χορηγεί σχετική µηχανογραφηµένη «Βεβαίωση Απόσυρσης», η οποία είναι 

προσωπική και δεν µεταβιβάζεται, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2, που 

επισυνάπτεται στην παρούσα.   

 

(3). Η βεβαίωση απόσυρσης εκδίδεται σε τρία αντίγραφα, τα οποία 

υπογράφονται και σφραγίζονται από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας.  

� Το πρώτο αντίγραφο φέρει την ένδειξη «Αντίγραφο για την υπηρεσία» 

και φυλάσσεται στην υπηρεσία σε ειδικό φάκελο.  

� Το δεύτερο και το τρίτο αντίγραφο φέρουν τις ενδείξεις «Αντίγραφο για 

το Τελωνείο» και «Αντίγραφο για την ταξινόµηση», αντίστοιχα και 

παραδίδονται στον ενδιαφερόµενο, προκειµένου να κατατεθούν 

αρµοδίως για να τύχει των προβλεποµένων απαλλαγών για την αγορά 

νέου δικύκλου. 

Η βεβαίωση απόσυρσης φέρει κωδικό αριθµό, ο οποίος αρχίζει µε 

χαρακτηριστικό γράµµα που ορίζεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και 

Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ακολουθεί ο 

κωδικός της υπηρεσίας και στη συνέχεια αύξων πενταψήφιος αριθµός σειράς. 
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(4). Σε περίπτωση που υπάρχει παρακράτηση κυριότητας δεν θα είναι δυνατή η 

απόσυρση παρά µόνο αν προηγηθεί άρση της παρακράτησης της κυριότητας. 

 

(5). Σε περίπτωση απώλειας της «βεβαίωσης απόσυρσης» εκδίδεται αντίστοιχο 

µηχανογραφηµένο αντίγραφο, µόνο από ειδικώς προς τούτο, 

εξουσιοδοτηµένους από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

υπαλλήλους των Νοµαρχιακών υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και αιτιολογηµένη απόφαση του 

∆ιευθυντή των υπηρεσιών αυτών. 

Σε περίπτωση δεύτερης ή και επόµενης απώλειας των ανωτέρω στοιχείων 

είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφου µόνο από τους ανωτέρω 

εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και 

αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Νοµάρχη.  

 

10. Αγορά δικύκλου νέας τεχνολογίας – Εφαρµογή των κινήτρων 

Για να επωφεληθεί των προβλεπόµενων κινήτρων του νόµου, ο 

ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης της αποσυρθείσας δίκυκλης µοτοσικλέτας, 

εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 

α. Η «Βεβαίωση Απόσυρσης» (αντίγραφο για το Τελωνείο) παραδίδεται στον 

εισαγωγέα ή στον έµπορο από τον ενδιαφερόµενο, ή στην αρµόδια τελωνειακή 

υπηρεσία αν η εισαγωγή της δίκυκλης µοτοσικλέτας γίνει από τον ίδιο. 

β. Οι προβλεπόµενες από τον νόµο απαλλαγές ισχύουν για τη δίκυκλη 

µοτοσικλέτα που αγοράζεται από τον ιδιοκτήτη του αποσυρόµενου δικύκλου 

και σε περίπτωση µεταβίβασης αυτής, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας 

ακολουθεί τη δίκυκλη µοτοσικλέτα. 

γ. Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του νέου δικύκλου µε τη διαδικασία 

της απόσυρσης, υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο όλα τα προβλεπόµενα 

από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά και επιπλέον η «Βεβαίωση 

Απόσυρσης» (αντίγραφο για την ταξινόµηση). Η Νοµαρχιακή υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειµένου να εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας, 

ελέγχει επιπρόσθετα αν το υπόψη δίκυκλο είναι νέας τεχνολογίας, κατά τα 

οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3245/2004. 
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δ. Στην εκδιδόµενη µε την ανωτέρω διαδικασία της απόσυρσης, άδεια 

κυκλοφορίας του δικύκλου, θα υπάρχει η ένδειξη «Κυκλοφορεί σε 

αντικατάσταση του αριθµ……. αποσυρθέντος δικύκλου» και µε βάση την 

ένδειξη αυτή θα  ισχύουν, για το υπόψη δίκυκλο, οι προβλεπόµενες από τον 

νόµο απαλλαγές για τα τέλη κυκλοφορίας. 

Για τις δίκυκλες µοτοσικλέτες, για τις οποίες παρέχονται τα ανωτέρω κίνητρα, 

χορηγείται το προβλεπόµενο από τον νόµο ετήσιο ειδικό σήµα που χορηγείται 

και για τα λοιπά απαλλασσόµενα από τα τέλη κυκλοφορίας οχήµατα, µε την 

καταβολή της προβλεπόµενης από τις ισχύουσες διατάξεις, κάθε φορά, αξίας. 

 

11. ∆ιαδικασία τελωνισµού, οριστικοποίησης της απαλλαγής ή 

επιστροφής του τέλους ταξινόµησης δικύκλων νέας τεχνολογίας. 

 

Το τέλος ταξινόµησης που έχει καταβληθεί κατά τον τελωνισµό δίκυκλων 

µοτοσικλετών νέας τεχνολογίας επιστρέφεται στις εµπορικές επιχειρήσεις,   

εφόσον µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου, το δίκυκλο δεν έχει πωληθεί και 

ταξινοµηθεί στο όνοµα ιδιωτών. 

 

Για τον τελωνισµό, την οριστικοποίηση της απαλλαγής ή την επιστροφή του 

τέλους ταξινόµησης, εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 

 

α. Κατά τον τελωνισµό καινούργιων δικύκλων µοτοσικλετών µε παλινδροµικό 

εµβολοφόρο κινητήρα µε κυλινδρισµό που υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά, 

µε απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης, κατατίθεται στην αρµόδια Τελωνειακή 

Αρχή χρηµατική παρακαταθήκη ή εγγυητική επιστολή τραπέζης, το ύψος της 

οποίας καλύπτει το σύνολο του αναλογούντος τέλους ταξινόµησης. 

Η χρηµατική παρακαταθήκη επιστρέφεται ή η εγγύηση αποδεσµεύεται, µερικά 

ή ολικά, µε την τήρηση της διαδικασίας οριστικοποίησης της απαλλαγής από το 

τέλος ταξινόµησης που προβλέπεται στο άρθρο αυτό. 

 

β. Η οριστικοποίηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόµησης θα 

πραγµατοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου εισαγωγέα ή ιδιώτη 

στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή τελωνισµού της δίκυκλης µοτοσικλέτας, στο 
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όνοµα του οποίου έχει κατατεθεί το σχετικό Τελωνειακό Παραστατικό και έχει 

εκδοθεί το πιστοποιητικό ταξινόµησης.  

Με την αίτηση συνυποβάλλονται η µηχανογραφηµένη «Βεβαίωση Απόσυρσης» 

(αντίγραφο για το Τελωνείο), η άδεια κυκλοφορίας της νέας µοτοσικλέτας και 

προκειµένου για εισαγωγέα, αντίγραφο του τιµολογίου πώλησης. 

Η αίτηση, προκειµένου για εισαγωγέα, θα υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε 

τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου πώλησης ή από 

της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας της νέας µοτοσικλέτας, 

προκειµένου για ιδιώτη. 

 

γ. Η επιστροφή του τέλους ταξινόµησης που έχει ήδη καταβληθεί κατά τον 

τελωνισµό δίκυκλης µοτοσικλέτας κατά εφαρµογή της παραγράφου 6 του 

άρθρου 2 του Ν.3245/2004, θα πραγµατοποιείται ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφεροµένου εισαγωγέα ή εµπόρου στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή 

τελωνισµού της δίκυκλης µοτοσικλέτας, εφαρµοζοµένων ανάλογα των 

διατάξεων περί επιστροφής καταβληθέντων φόρων. 

Στην αίτηση επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση β. 

Η επιστροφή του τέλους ταξινόµησης ενεργείται µε Απόφαση του 

Προϊσταµένου της Τελωνειακής Αρχής στην οποία έχει καταβληθεί το τέλος 

ταξινόµησης της νέας µοτοσικλέτας. 

 

δ. Η αρµόδια Τελωνειακή Αρχή αφού ελέγξει τη συµφωνία και την ακρίβεια των 

υποβαλλόµενων στοιχείων προβαίνει είτε στην οριστικοποίηση της απαλλαγής 

µε σχετική πράξη επί του Τελωνειακού Παραστατικού τελωνισµού είτε στην 

έκδοση Απόφασης επιστροφής του καταβληθέντος τέλους ταξινόµησης. 

 

ε. Οι εισαγωγείς ή οι ιδιώτες που παραλαµβάνουν δίκυκλη µοτοσικλέτα µε 

απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης και τη θέτουν σε κυκλοφορία χωρίς 

προηγούµενη απόσυρση παλαιάς µοτοσικλέτας, υποχρεούνται όπως, µέσα σε 

τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου πώλησης, ή 

απόδειξης λιανικής πώλησης, προκειµένου για εισαγωγέα ή από την έκδοση της 

άδειας κυκλοφορίας, προκειµένου για ιδιώτη, να προσέλθουν στην αρµόδια 

Τελωνειακή Αρχή για την καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόµησης. 
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Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, επιφυλασσοµένων των περί 

λαθρεµπορίας διατάξεων του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 

επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις και 

πρόστιµα. 

 

στ. Η ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών το πρώτο 10ήµερο κάθε µήνα παρέχει πληροφορία σε 

ηλεκτρονική µορφή στη ∆/νση Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (∆30, 

Τµήµατα Α΄και Γ΄) της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε στοιχεία για τις ταξινοµήσεις 

δικύκλων µοτοσικλετών του προηγούµενου µήνα µε ή χωρίς απόσυρση 

δικύκλων µοτοσικλετών (αριθµός άδειας κυκλοφορίας, αριθµός πλαισίου, 

αριθµός άδειας κυκλοφορίας αποσυρόµενης µοτοσικλέτας). 

 

12. ∆ιαδικασία διαχείρισης και καταστροφής των αποσυροµένων 

δικύκλων  

Για τη διαχείριση και την καταστροφή των αποσυρόµενων δικύκλων 

εφαρµόζονται τα ακόλουθα:  

 

(1). Ο Ο.∆.∆.Υ. και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις συντάσσουν καταστάσεις µε 

τους αριθµούς κυκλοφορίας, τους αριθµούς πλαισίων, το εργοστάσιο 

κατασκευής και τον κυλινδρισµό των αποσυρόµενων δικύκλων καθώς και το 

ονοµατεπώνυµο των ιδιοκτητών τους.  

 

(2). Τα αποσυρόµενα δίκυκλα που συγκεντρώνονται από τις Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις παραδίδονται, µε ίδια µέσα, προς καταστροφή στον Ο.∆.∆.Υ. µε 

βάση συγκεντρωτικές καταστάσεις παράδοσης – παραλαβής, οι οποίες για κάθε 

δίκυκλο θα περιλαµβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη 

παράγραφο. Οι συγκεκριµένες καταστάσεις υποβάλλονται στον Ο.∆.∆.Υ σε τρία 

(3) αντίτυπα και αφού επικυρωθεί απ΄αυτόν η παραλαβή των δικύκλων που 

αναφέρονται σε αυτά, το ένα αντίτυπο παραµένει στον Ο.∆.∆.Υ, το δεύτερο 

στην Ν.Α και το τρίτο αποστέλλεται από την Ν.Α στο ΥΠΕΣ∆∆A µαζί µε το 

αντίγραφο του αντίστοιχου «δελτίου ποσοτικής παραλαβής» του Ο.∆.∆.Υ. 
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(3). Ο Ο.∆.∆.Υ. τηρεί τα στοιχεία των προσώπων ή των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων που παρέδωσαν τα δίκυκλα, καθώς και τα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν το κάθε δίκυκλο (αριθµός κυκλοφορίας, αριθµός πλαισίου, 

εργοστάσιο κατασκευής και ηµεροµηνία παράδοσης παραλαβής και 

καταστροφής).  

 

(4). Η καταστροφή των δικύκλων πραγµατοποιείται µε ευθύνη του Ο.∆.∆.Υ., 

σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία. 

 

(5). Αν κατά τη διαδικασία παράδοσης των δικύκλων από την αρµόδια 

Νοµαρχιακή Υπηρεσία στον Ο∆∆Υ υπάρξει αµφισβήτηση αναφορικά µε την 

ταυτότητα ενός ή περισσοτέρων δικύκλων, τα εν λόγω δίκυκλα εξαιρούνται 

από την παράδοση και διαγράφονται από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις 

παράδοσης-παραλαβής. Η ταυτότητα των δικύκλων αυτών εξετάζεται 

τελεσίδικα από την αρµόδια επιτροπή Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Νοµαρχίας που παρέλαβε τα προς απόσυρση δίκυκλα. Σε περίπτωση που η ως 

άνω επιτροπή αποφανθεί θετικά για την ταυτότητα του δικύκλου χαράσσει στο 

πλαίσίο του τον αριθµό κυκλοφορίας του δικύκλου και µε βάσει αυτόν τον 

αριθµό και το πρακτικό της  επιτροπής τα δίκυκλο παραλαµβάνεται 

υποχρεωτικά από τον Ο∆∆Υ, Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται το 

πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας και 

η βάσει αυτού, τυχόν, εκδοθείσα Βεβαίωση Απόσυρσης ή και η άδεια 

κυκλοφορίας µε την  ένδειξη «Κυκλοφορεί σε αντικατάσταση του αριθµ……. 

αποσυρθέντος δικύκλου» αν έχει εκδοθεί τέτοια άδεια. 

  

 

13. Ενέργειες Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που εντάσσονται στο 

πρόγραµµα παραλαβής των προς απόσυρση δικύκλων  

Η διαδικασία αυτή αφορά τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες δεν 

λειτουργούν υπηρεσίες του Ο∆∆Υ, δηλαδή όλες τις Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις της χώρας πλην της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας 

και της Αχαΐας. 
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Καταγράφονται στη συνέχεια οι ενδεδειγµένες ενδεικτικές ενέργειες των 

Νοµαρχών ώστε να υλοποιηθεί η διαδικασία παραλαβής των δικύκλων και η 

παράδοσή τους στον Ο∆∆Υ, µε στόχο την καλύτερη διευκόλυνση και 

εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 1. Ορισµός µε απόφαση των Νοµαρχών της υπηρεσίας εκείνης που θα αναλάβει 

την υλοποίηση της διαδικασίας παραλαβής των δικύκλων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπηρεσία να διαθέτει ή να εξεύρει κατάλληλο 

χώρο για την προσωρινή ασφαλή φύλαξη των παραλαµβανοµένων δικύκλων, 

µέχρι τη µεταφορά τους σε ένα από τα κέντρα του Ο∆∆Υ. 

Παράλληλα θα πρέπει να ορίσει και το κατάλληλο προσωπικό για την παραλαβή 

των δικύκλων καιτον έλεγχο της ταυτότητάς τους. 

Συνιστάται ένας τουλάχιστον από τους υπαλλήλους αυτής να είναι τεχνικός 

υπάλληλος του ΚΤΕΟ ή της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Νοµαρχίας, µε εµπειρία στα οχήµατα. 

2. Στην απόφαση ορισµού της Υπηρεσίας πρέπει να αναφέρεται και η έναρξη 

της δραστηριοποίησης της Υπηρεσίας στην διαδικασία παραλαβής των 

δικύκλων. 

3. Τα αναγκαία στοιχεία ενηµέρωσης του κοινού (αρµόδια υπηρεσία, ∆/νση 

υπηρεσίας, ώρες λειτουργίας, ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας κ.λ.π), πρέπει να 

δηµοσιοποιηθούν µε όλα τα µέσα ώστε να υπάρξει απόλυτη ενηµέρωση των 

πολιτών. 

Τα ανωτέρω στοιχεία µαζί µε την απόφαση των Νοµαρχών πρέπει να 

κοινοποιηθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μ.Ε, στο ΥΠΕΣ∆∆Α, στον Ο∆∆Υ και 

στην οικεία Υπηρεσία Μ.Ε 

 4. Τα κλιµάκια των υπηρεσιών παραλαβής των δικύκλων είναι χρήσιµο να 

λειτουργούν και κατά τις µη εργάσιµες ώρες, εφόσον τούτο είναι εφικτό. 

 5. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαπίστωση της ταυτότητας των 

παραλαµβανόµενων δικύκλων µε σύγκριση του αριθµού πλαισίου του και 

εργοστασίου κατασκευής, µε τα αντίστοιχα στοιχεία των αδειών κυκλοφορίας. 

Προς τούτο πρέπει να χρησιµοποιούνται έµπειροι υπάλληλοι και σε κάθε 

περίπτωση να υπάρξει συνεργασία µε την Υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. 

Το αυτό πρέπει να γίνεται και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει και η ελάχιστη 

αµφιβολία αναφορικά µε το θέµα της ταυτότητας των δικύκλων. 
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Μαζί µε κάθε παραλαµβανόµενο δίκυκλο θα κρατείται και επικυρωµένο 

φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας το οποίο θα κατατίθεται στη συνέχεια 

στον Ο∆∆Υ. 

6. Τα προς παράδοση στον Ο∆∆Υ δίκυκλα θα συνοδεύονται από έµπειρο 

τεχνικό υπάλληλο της Ν.Α, µε προτίµηση τον υπάλληλο που ήλεγξε την 

ταυτότητα του δικύκλου κατά την παραλαβή του από τον ιδιοκτήτη, ώστε να 

διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του κατά την παράδοσή του στον Ο∆∆Υ. 

7. Κατά την παράδοση του δικύκλου στον Ο∆∆Υ θα συντάσσεται σχετικό 

πρωτόκολλο. 

8. (5). Αν κατά τη διαδικασία παράδοσης των δικύκλων από την αρµόδια 

Νοµαρχιακή Υπηρεσία στον Ο∆∆Υ υπάρξει αµφισβήτηση αναφορικά µε την 

ταυτότητα του δικύκλου εφαρµόζεται η διαδικασία της περίπτωσης  5 της 

προηγούµενης παραγράφου.  

 

14. Ενέργειες ενδιαφεροµένων πολιτών για να επωφεληθούν των 

µέτρων της απόσυρσης.  

 

Ο πολίτης  που είναι κάτοχος δικύκλου ηλικίας άνω των 10 ετών (δηλαδή 

ταξινοµηµένου µέχρι και το έτος 1994), και επιθυµεί να το αποσύρει από την 

κυκλοφορία και να το αντικαταστήσει µε άλλο νέας τεχνολογίας, 

επωφελούµενος των κινήτρων του νόµου πρέπει να προβεί στις ακόλουθες 

ενέργειες:  

 

(1). Να  παραδώσει το παλαιό δίκυκλο σε ένα από τα πέντε παρακάτω κέντρα 

του Ο∆∆Υ. 

α. Αττική: Κέντρο Άνω Λιοσίων  

β. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Πολίχνης και Κέντρο Σίνδου  

γ. Λάρισα: Κέντρο Σικουρίου 

δ. Πάτρα: Κέντρο Αχαγιάς 

Για τους νοµούς που δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του Ο.∆.∆.Υ., η 

παράδοση του δικύκλου µπορεί να γίνει είτε σε οποιοδήποτε Ο.∆.∆.Υ. της 

χώρας είτε σε υπηρεσία της  Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα καθορισθεί 

µε απόφαση του Νοµάρχη. 
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Μαζί µε το δίκυκλο πρέπει να υποβάλλει στον Ο.∆.∆.Υ. (ή την αρµόδια 

υπηρεσία της Νοµαρχίας) και αίτηση, υπεύθυνη δήλωση για την απόσυρση και   

την άδεια  και την πινακίδα κυκλοφορίας του δικύκλου.. 
  

(2)  Ο Ο.∆.∆.Υ. ή η αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αφού 

ελέγξει τη δίκυκλη µοτοσικλέτα και διαπιστώσει την ταυτότητα της, την  

παραλαµβάνει και παραδίδει στον ενδιαφερόµενο πολίτη δελτίο ποσοτικής 

παραλαβής ή πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Μαζί µε αυτό επιστρέφει 

στον ενδιαφερόµενο και την άδεια και την πινακίδα κυκλοφορίας  

 

(3) Ακολούθως ο ενδιαφερόµενος πολίτης προσέρχεται σε οποιαδήποτε 

Νοµαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και υποβάλλει αίτηση 

απόσυρσης του δικύκλου  συνοδευόµενη από   

� α. υπεύθυνη δήλωση    

� β. την άδεια κυκλοφορίας και την πινακίδα κυκλοφορίας   

� γ. το δελτίο ποσοτικής παραλαβής του Ο.∆.∆.Υ. ή το πρωτόκολλο 

παράδοσης - παραλαβής της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας και 

� δ. επικυρωµένα φωτοαντίγραφα αποδείξεων καταβολής τελών 

κυκλοφορίας από το 2004 και µέχρι το έτος απόσυρσης, ή σε περίπτωση 

απώλειας αυτών, σχετική βεβαίωση από τη ∆.Ο.Υ.  

 

(4) Η Νοµαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει τα στοιχεία 

της δίκυκλης µοτοσικλέτας και αφού διαπιστώσει την ορθότητά τους και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις απόσυρσης, προβαίνει  στην οριστική διαγραφή 

της από τα τηρούµενα µητρώα και χορηγεί στον ενδιαφερόµενο πολίτη 

σχετική µηχανογραφηµένη «Βεβαίωση Απόσυρσης»εις διπλούν.  

 

(5)  Ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης της αποσυρθείσας δίκυκλης µοτοσικλέτας για 

να τύχει των απαλλαγών του νόµου για το νέο δίκυκλο που θα αγοράσει 

παραδίδει το ένα αντίγραφο της «Βεβαίωσης Απόσυρσης» (αντίγραφο για το 

Τελωνείο) στον εισαγωγέα ή στον έµπορο, ή στην αρµόδια τελωνειακή 

υπηρεσία αν η εισαγωγή της δίκυκλης µοτοσικλέτας γίνει από τον ίδιο και το 

δεύτερο αντίγραφο  (αντίγραφο για την ταξινόµηση) στη Νοµαρχιακή υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειµένου να εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας,   
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(6) Όλες οι ανωτέρω ενέργειες µπορούν να γίνουν και από εκπρόσωπο του 

ιδιοκτήτη του δικύκλου που µπορεί να είναι και ο αντιπρόσωπος – εισαγωγέας 

ή έµπορος - πώλησης του νέου δικύκλου.  

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόµενος πολίτης παραδίδει στον εκπρόσωπό 

του το προς απόσυρση δίκυκλο µαζί µε σχετική  εξουσιοδότηση και τα  

προβλεπόµενα δικαιολογητικά και αφού ο προωθηθούν, από τον εκπρόσωπό 

του, οι αναγκαίες ενέργειες, του παραδίδεται το νέο δίκυκλο µε τις 

καθορισµένες από τον νόµο απαλλαγές.  

 

15. Μηχανογραφικές εργασίες        

Οι περιγραφόµενες στις προηγούµενες παραγράφους εργασίες (όπως ο 

έλεγχος των στοιχείων, ή έκδοση βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών για 

ανταλλακτική πινακίδα λόγω απόσυρσης, η έκδοση βεβαίωσης απόσυρσης, ή 

έκδοση αντιγράφου κλπ) καλύπτονται µηχανογραφικά από αντίστοιχη 

µηχανογραφική εφαρµογή που έχει αναπτυχθεί και της οποίας οι οδηγίες 

χρήσης επισυνάπτονται στο παρόν (Παράρτηµα 1). 

 

                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                                           ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ  

 

 

 

       
 


