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Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από
έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Χερσονήσου.
ΣΧΕΤ. : α) Το με αρ. πρωτ. 22862/01-12-2020 έγγραφο του Δήμου Χερσονήσου.
β) Η με αρ. πρωτ. 97131/12-11-2020 (ΑΔΑ: Ω24Γ465ΧΘΞ-6Α4) Εγκύκλιος του Υπουργείου.

Σε συνέχεια του α’ σχετικού με το οποίo γνωστοποιείται στο Υπουργείο ότι συνεπεία των
έντονων καιρικών φαινομένων και ισχυρών καταιγίδων που εκδηλώθηκαν την 7η και 10η Νοεμβρίου
2020 στο Δήμο Χερσονήσου της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης πλήθος οχημάτων υπέστη
καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση κατά τις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες, και λαμβάνοντας
υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των
εν λόγω καιρικών φαινομένων, επιτρέπεται, συμπληρωματικά προς τα οριζόμενα της β’ σχετικής
Εγκύκλιου του Υπουργείου, οχήματα ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως κυβισμού, που υπέστησαν
καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση στις ως άνω αναφερόμενες περιοχές και ημέρες, εντός
χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, να διαγραφούν από το
Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δίχως την
προσκόμιση Πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος από σύστημα εναλλακτικής του π.δ.
116/2004 (Α’ 81) και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.
Η σχετική αίτηση στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική
διαγραφή του οχήματος, υποβάλλεται από τον κύριο του οχήματος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, συνοδευόμενη από
βεβαίωση του οικείου Δήμου από την οποία προκύπτει η μόνιμη ή η παραθεριστική κατοικία του
αιτούντα στις υπόψη περιοχές ή πιστοποιείται ότι στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί
μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση
σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι
ασφαλισμένο το όχημα, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των
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πλημμυρών. Οι πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση,
εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς
τους. Αίτηση διαγραφής μπορούν να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των
οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και σε κάθε περίπτωση οι
κληρονόμοι μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομίας για τα κληρονομηθέντα οχήματα. Στον
αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός
εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το όχημά του.
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, το οποίο εισπράττεται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων το όχημα σε περίπτωση που
βρεθεί, κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου και στη συνέχεια παραδίδεται στη
Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.
Τέλος, ο Δήμος Χερσονήσου παρακαλείται όπως, για την αποφυγή οποιασδήποτε βλαπτικής
επίδρασης στο περιβάλλον, παραδώσει με κάθε πρόσφορο μέσο σε συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης οχημάτων του π.δ. 116/2004 τα καταστραμμένα/ αχρηστευμένα οχήματα που θα
συλλεχθούν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.

Περιφέρεια Κρήτης
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Email: micheletou@crete.gov.gr

2.

Περιφέρεια Κρήτης
Π.Ε. Ηρακλείου
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Αρχ. Μακαρίου, ΤΚ 71 202, Ηράκλειο

3.

Περιφέρεια Κρήτης
Π.Ε. Ηρακλείου
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Θεοτοκοπούλου, ΤΚ 70 400, Μοίρες

4.

Περιφέρεια Κρήτης
Π.Ε. Ηρακλείου
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Εμμ. Λαμπράκη, ΤΚ 70 300, Αρκολοχώρι

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τμήμα Ανακύκλωσης & Εναλλακτικής Διαχείρισης
Πατησίων 147, ΤΚ 112 51, Αθήνα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφ. Υπουργού Υπ. & Με.
2. Γραφ. Υφυπουργού Υπ. & Με.
3. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Με.
4. Γραφ. Γενικού Δ/ντή Μεταφορών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών: - Τμήμα Αστικών Επιβατικών Μεταφορών
2. Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

