
     

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ι.Χ.-Φ.Ι.Χ. ΑΠΟ OΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ 
 

1. ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
 

• Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας 

• 2 κρατικές πινακίδες 

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας 

• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας (να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας, ο νόμιμος 

εκπρόσωπος και η χρονική διάρκεια)   

• Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου  

• Υπεύθυνη δήλωση απόφασης οριστικής διαγραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με 

γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή από www.gov.gr (επισυνάπτεται προς συμπλήρωση) 

• Υπεύθυνη δήλωση για διαδικασίες οριστικής διαγραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας 

με γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή από www.gov.gr (επισυνάπτεται προς συμπλήρωση) 

• Δελτίο Αποστολής με σκοπό: Ανακύκλωση Οχήματος 

• IBAN εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού 

• Έντυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων από το νόμιμο εκπρόσωπο (επισυνάπτεται προς 

συμπλήρωση) 
 

2. ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 
 

• Δήλωση ακινησίας και Διαβιβαστικό από τη ΔΟΥ (για επιβατικό Ι.Χ.) ή από το Υπουργείο 

Μεταφορών (για φορτηγό Ι.Χ.) για την οριστική διαγραφή του οχήματος 

• Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας από την εφορία 

• Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου 

• Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας, ο 

νόμιμος εκπρόσωπος και η χρονική διάρκεια)   

• Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου  

• Υπεύθυνη δήλωση απόφασης οριστικής διαγραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με 

γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή από www.gov.gr (επισυνάπτεται προς συμπλήρωση) 

• Υπεύθυνη δήλωση για διαδικασίες οριστικής διαγραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας 

με γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή από www.gov.gr (επισυνάπτεται προς συμπλήρωση) 

• Δελτίο Αποστολής με σκοπό: Ανακύκλωση Οχήματος 

• IBAN εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού 

• Έντυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων από το νόμιμο εκπρόσωπο (επισυνάπτεται προς 

συμπλήρωση) 

*Για διαγραφή Φ.Ι.Χ από εταιρεία απαιτείται επιπλέον το Βιβλιάριο Μεταβολών 
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*Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να παραδώσει το όχημα, 

είναι απαραίτητο να μας παραδώσει ο εξουσιοδοτούμενος και φωτοτυπία της ταυτότητάς του 

  

*Σε περίπτωση που η επωνυμία της εταιρείας έχει αλλάξει και δε συμφωνεί με αυτήν που αναγράφεται 

στην άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να διορθωθεί η άδεια κυκλοφορίας 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Απώλεια άδειας κυκλοφορίας 

Σε περίπτωση απώλειας άδειας ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να κάνει δήλωση απώλειας στην 

Αστυνομική Αρχή. Έπειτα η δήλωση απώλειας προσκομίζεται στην τοπική Υπηρεσία Μεταφορών απ’ όπου 

λαμβάνεται υπηρεσιακό αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας (σφραγισμένο).  Το αντίγραφο αυτό παραδίδεται 

στην εταιρεία μας μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.  

 

Απώλεια πινακίδων 

Σε περίπτωση που έχει χαθεί μια ή και οι δυο κρατικές πινακίδες ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να 

κάνει δήλωση απώλειας στην Αστυνομική Αρχή, η οποία παραδίδεται στην εταιρεία μας μαζί με τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά. (Εγκύκλιος ΕΔΟΕ 001/11/2016) 

 

Απώλεια βιβλίου μεταβολών 

Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου μεταβολών στα φορτηγά ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να κάνει 

δήλωση απώλειας στην Αστυνομική Αρχή. Έπειτα να προσκομίσει τη δήλωση απώλειας στην τοπική ΝΥΜΕ 

και να  λάβει αντίγραφο του Βιβλίου Μεταβολών, το οποίο παραδίδεται στην εταιρεία μας μαζί με τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά. (Εγκύκλιος ΕΔΟΕ 001/11/2016) 

 

Καμένο όχημα 

Σε περίπτωση καμένου οχήματος είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από την πυροσβεστική 

στην οποία θα αναφέρεται ρητά αν έχουν καεί οι πινακίδες και η άδεια. Σε άλλη περίπτωση γίνεται 

επανέκδοση στη διεύθυνση μεταφορών πληρώνοντας παράβολο. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
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) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-RISYMET I.K.E. 

Ο – Η Όνομα: 
 Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Τηλ.:  
Δ/νση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου (Ε-mail): 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ  ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΟΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RISYMET 
Ι.Κ.Ε ΡΗΓΑ ΚΙΜΩΝΑ ΜΕ ΑΔΤ Χ179075 ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΕΙ ΑΝΤΙ ΕΜΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΑΝΤΙ ΕΜΟΥ ΚΑΘΕ 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΥ 
ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ…………………………… ΜΑΡΚΑΣ……………………....... ΜΟΝΤΕΛΟΥ…………………… 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΔΙΔΩ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RISYMET I.K.E. 

 

 

 

Ημερομηνία:      ….… /……/ 20.….. 
 

Ο-Η Δηλών 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

(Υπογραφή/Σφραγίδα Εταιρείας) 

 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

  



     
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
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) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ο – Η Όνομα: 
 Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Τηλ.:  
Δ/νση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου (Ε-mail): 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 
ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ …………………………………………………………………………. 
ΜΕ ΑΦΜ ………………………………. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΤΟΥ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ …………………………….. ΜΑΡΚΑΣ…………………………....... 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ……………………  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΔΙΔΩ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RISYMET I.K.E. 

 

 

 

Ημερομηνία:      ….… /……/ 20.….. 
 

Ο-Η Δηλών 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή/Σφραγίδα Εταιρείας) 

 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

  



     

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

σύμφωνα µε τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Καν. ΕΕ 2016/679) 

Ο/Η υπογράφων/ουσα: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

με Α.Φ.Μ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και µε πλήρη επίγνωση συγκατάθεση µου στην RISYMET I.K.E. για να συλλέγει, 

φυλάσσει και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) που µε αφορούν, σύμφωνα µε τον 

Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Καν. ΕΕ 2016/679) και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική νομοθεσία, όπως αυτά 

εκάστοτε τροποποιούνται.   

 

Έχω ενημερωθεί ότι:  

• Η RISYMET Ι.Κ.Ε. θα συλλέγει, φυλάσσει και θα επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά Δεδομένα 

που µε αφορούν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται κατά περίπτωση.   

• Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 

email, αρ. κυκλοφορίας οχήματος, διεύθυνση φορολογικής έδρας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., φορολογικά στοιχεία επιχείρησης, 

φορολογικά στοιχεία φυσικού προσώπου, έγγραφο µε τα στοιχεία ΙΒΑΝ, προσωπικά στοιχεία εταίρων, ονοματεπώνυμα 

στελεχών / εργαζομένων που ενδέχεται να απασχολούνται στο φυσικό πρόσωπο / μονοπρόσωπη εταιρία, στοιχεία ΑΔΤ 

και/ή διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, βιογραφικά σημειώματα (CV) κ.α.  

• Τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται µόνο για τους ακόλουθους σκοπούς κατά περίπτωση, όπως για 

παροχή υπηρεσιών/αγαθών, σύναψη συμβάσεων/συμφωνητικών και έκδοση σχετικών παραστατικών, επίτευξη του 

στόχου της συνεργασίας, ενημέρωση (υποβολή οικονομοτεχνικών προσφορών, κοστολογήσεις, υπόλοιπα λογαριασμών, 

newsletter κ.α.), εξέταση αίτησης πρόσληψης, εφαρμογή εργοδότησης.  

• Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων που µε αφορούν στη RISYMET I.K.E, αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή 

απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης και/ή την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης και τυχόν άρνηση µου, μπορεί να οδηγήσει 

στην απόρριψη του αιτήματός µου.  

• Η RISYMET I.K.E. μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα µου, µόνο εάν είναι απαραίτητο, σε αρμόδιες αρχές για 

συμμόρφωση µε το Νόμο.  

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση µε τα Προσωπικά Δεδομένα που µε αφορούν:  

• Ενημέρωσης, Πρόσβασης, Διόρθωσης ή τροποποίησης, Διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), Περιορισμού επεξεργασίας, 

Γνωστοποίησης, Φορητότητας δεδομένων, Εναντίωσης στην επεξεργασία, Στην µη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 

αποφάσεων από μέρους της RISYMET I.K.E., Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

Ανάκληση της δήλωσης συγκατάθεσής µου ανά πάσα στιγμή.  

Η ανάκληση της συγκατάθεσης µου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση µου πριν την 

ανάκλησή της. Σε περίπτωση που η RISYMET I.K.E. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει έννομο συμφέρον 

διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που µε αφορούν, το αίτημά µου για ανάκληση και/ή διαγραφή τους μπορεί να µην γίνει 

αποδεκτό.  

Έχω επίσης ενημερωθεί ότι:  

• Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της RISYMET I.K.E. είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο 

www.risymet.com 

• Μπορώ να απευθύνω οποιοδήποτε αίτημα / ερώτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στις πιο κάτω διευθύνσεις: 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων RISYMET I.K.E., 12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση ή 

info@risymet.com  

• Μπορώ να υποβάλλω παράπονο / καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

(http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα, Τηλ. 2106475600, email: contact@dpa.gr, στην περίπτωση που 

θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας.   

 

Ημερομηνία                   Ο/Η υπογράφων/ουσα 

 

 

         RISYMET  I.K.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
 

Υποκ/μα: Θέση Μπερμπάτι ΒΙ.ΠΕ. 19011 Αυλώνας  Τηλ.: 2295 306 975  E-mail: car@risymet.com 
Έδρα: 12ο χλμ. Αθηνών-Λαμίας, 14452 Μεταμόρφωση  Τηλ.: 210 2814692   E-mail: info@risymet.com 

Α.Φ.Μ.: 800781152, Δ.Ο.Υ.: Ν. Ιωνίας 
Web:www.risymet.com 
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