
Έκδοση Άδειας Μοτοποδήλατου



Διαδικασία
Για την έκδοση αδείας ενός μοτοποδήλατου, ο πελάτης απευθύνεται στα Τμήματα Τροχαίας της 
περιοχής κατοικίας του.

Ο πελάτης πρέπει να προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών στο αντίστοιχο τμήμα 
μοτοποδήλατων. Τα δικαιολογητικά χωρίζονται σε 3 μέρη: αυτά που παρέχει ο εισαγωγέας, αυτά 
που παρέχει ο πωλητής και αυτά που παρέχει ο πελάτης.

Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να προσκομίσει και το μοτοποδήλατο για έλεγχο.

Η άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου ισχύει για το ημελογιακό έτος εντός του οποίου εκδίδεται. 
Κάθε χρόνο η άδεια απαιτεί ανανέωση.

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δικαιολογητικών ο πελάτης παραλαμβάνει μια προσωρινή 
άδεια με αριθμό κυκλοφορίας με ισχύ ενός μήνα. 

Για να παραλάβει την κανονική άδεια πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της ασφάλειας εντός του 
χρονικού πλαισίου που θα ορίσει το εκάστοτέ γραφείο μοτοποδήλατων



Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό ταξινόμησης από το τελωνείο, θεωρημένο

• Έγκριση τύπου με οδηγία από την Ε.Ε. από ΥΜΕ

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος από την κατασκευάστρια εταιρεία 
(Certificate)

• Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/86) του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι 
προδιαγραφές του μοτοποδηλάτου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

• Τιμολόγιο αγοράς

• Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

• ηλεκτρονικό παράβολο Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ και ηλεκτρονικό παράβολο 12 Ευρώ 
(μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο).

• ΑΦΜ αγοραστή

• Αποδεικτικό κατοικίας



Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που παρέχονται από τον εισαγωγέα:

• Πιστοποιητικό ταξινόμησης από το τελωνείο, θεωρημένο
Βρίσκεται μέσα στο φάκελο με τα έγγραφα που συνοδεύει κάθε όχημα. Αποτελείται από 2 αντίτυπα (A και 
B),  αναγραφεί τον αριθμό πλαισίου και είναι μοναδικό.  Φέρει Υπογραφή Εισαγωγέα
Ο πωλητής πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του Πελάτη, να υπογράψει και σφραγίσει και στα 2 
αντίτυπα 

•



Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που παρέχονται από τον Εισαγωγέα:

• Έγκριση τύπου με οδηγία από την Ε.Ε. από ΥΜΕ
Παρέχεται το δελτίο κοινοποίησης Έγκρισης τύπου από ΥΜΕ. Βρίσκεται μέσα 
στο φάκελο με τα έγγραφα που συνοδεύει κάθε όχημα.  Το δελτίο 
κοινοποίησης είναι ένα και κοινό για κάθε μοντέλο. 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος από την 
κατασκευάστρια εταιρεία (CoC – Certificate of Conformity)

Συνοδεύει το όχημα από τον κατασκευαστή μέσα στο κουτί με τα 
παρελκόμενα 

• Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι 
προδιαγραφές του μοτοποδηλάτου

Βρίσκεται μέσα στο φάκελο με τα έγγραφα που συνοδεύει κάθε όχημα.



Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που παρέχονται από τον Πωλητή:

• Τιμολόγιο - Απόδειξη αγοράς
Η απόδειξη πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του πελάτη και τον αριθμό πλαισίου του οχήματος



Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που παρέχονται από τον Πελάτη:

• Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

• Ηλεκτρονικό παράβολο Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 2,04 Ευρώ(μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
e-παράβολο, κωδικός παράβολου- 6193)

Το ποσό 2,04 Ευρώ καταχωρείται από τον χρήστη

• Ηλεκτρονικό παράβολο 12 Ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο, 
κωδικός παράβολου- 1845).

Το ποσό 12 Ευρώ καταχωρείται αυτόματα

• ΑΦΜ αγοραστή
Απαιτείται εκκαθαριστικό εφορίας ή Έντυπο απόδοσης ΑΦΜ ή εκτύπωση στοιχείων από Taxis net

• Αποδεικτικό κατοικίας
Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη και ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ



Σημειώσεις 

1. Για την έκδοση αδείας, ο πελάτης πρέπει να απευθυνθεί αποκλειστικά στο 
Τμήμα Τροχαίας της περιοχής κατοικίας του, ανεξαρτήτως από που 
αγόρασε το όχημα

2. Η επανέκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης γίνεται από το Τελωνείο 
και έχει κόστος

3. Η επανέκδοση του Πιστοποιητικού συμμόρφωσης γίνεται από τον 
Κατασκευαστή

4. Ο πωλητής πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του Πελάτη, να υπογράψει 
και σφραγίσει και στα 2 αντίτυπα του πιστοποιητικού ταξινόμησης  


