
 

                                                                                                                        Αθήνα, 05/05/2020 

                                                                                     Α.Π.:  29 

                                                                            
 
                                                              ΠΡΟΣ: 
 

1. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                            κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                             Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  
                                                           101 63  Καλλιθέα  
 

                                                       2.  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

                                                            κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη 

                                                  Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669  Παπάγου 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απλουστεύσεις   σε   διαδικασίες   του    Υπουργείου   Υποδομών   και  
           Μεταφορών  που  διεκπεραιώνονται  και  μέσω  των  ΚΕΠ. 
Σχετ.: (α)  Το  με  Α.Π. Α3/23659/2693/29-04-2020  έγγραφο  του  Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και λοιπές 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του COVID-19». 

            (β) Το με Α.Π. 1495 ΕΞ 2020/29-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα ««Ενεργοποίηση Τμήματος Εξυπηρέτησης 
Αιτημάτων μέσω ΚΕΠ της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας 
Αττικής». 
 

 

 

Κύριοι Υφυπουργοί, 
 

      Οι υποθέσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εξυπηρέτησαν τα 
Κ.Ε.Π το έτος 2019 ξεπέρασαν τις 150.000. Ωστόσο, από την έναρξη λειτουργίας 
των Κ.Ε.Π. μέχρι και σήμερα δεν υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο 
διεκπεραίωσής τους. 
 

     Οι τρέχουσες συνθήκες, λόγω της λοίμωξης COVID-19 και όχι μόνο, επιβάλλουν 
την επιτάχυνση των απλουστεύσεων, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο ο συγχρωτισμός πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες. 
 

    Με αφορμή το (α) σχετικό και στα πλαίσια της διαρκούς απλούστευσης 
υποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η 
Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. προτείνει τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Α.  Δημιουργία Τμημάτων ή Γραφείων Εξυπηρέτησης Αιτημάτων μέσω ΚΕΠ –  

     Αποστολή υποθέσεων Κ.Ε.Π. με ταχυδρομείο   
 

     Σύμφωνα με το (β) σχετικό, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας Αττικής προχώρησε από τις 02/01/2020 (προ COVID-19)  στην 
ενεργοποίηση Τμήματος Εξυπηρέτησης Αιτημάτων μέσω ΚΕΠ, στο οποίο μπορεί 
πλέον να γίνεται η διαβίβαση και ταχυδρομικά (αρχικά μόνο για άδειες οδήγησης).    
    Πολλά ΚΕΠ, ιδίως σε μεγάλα αστικά κέντρα, δεν έχουν τη δυνατότητα να 
στερούνται τις υπηρεσίες υπαλλήλων τους, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, 
ώστε να εκτελούν και καθήκοντα κλητήρα. 

    Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα Τμήματα ή Γραφεία να λειτουργούν και να 
δέχονται ταχυδρομικά τα αιτήματα και στις υπόλοιπες Διευθύνσεις στην επικράτεια 
και κατά προτεραιότητα σε αυτές που βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα.  

     Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις υπαλλήλων, οι οποίοι 
παραμένουν στο χώρο εργασίας τους για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ 
η συχνή αποστολή υποθέσεων μέσω ταχυδρομείου επιταχύνει τη διεκπεραίωσή τους. 
     Η διαβίβαση αιτημάτων με τη διαδικασία αυτή μπορεί να επεκταθεί και στις άδειες 
κυκλοφορίας.  
 

Β.  Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων για εκκρεμότητες υποθέσεων των ΚΕΠ  
 

     Η διακίνηση εγγράφων για εκκρεμότητες των υποθέσεων ΚΕΠ από τις κατά 
τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου μέχρι σήμερα γίνεται από 
υπαλλήλους των ΚΕΠ σε ρόλο κλητήρων, προτείνεται να πραγματοποιείται με κάθε 
πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, ήτοι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με 
τηλεομοιοτυπία (fax).   

 

Γ.  Αποστολή τελικού εγγράφου προς τον πολίτη 
 

     Προτείνεται οι υποθέσεις να κλείνουν στο σύστημα των ΚΕΠ μετά την αποστολή 
τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών. Θα παραμένουν ανοιχτές μόνο στην 
περίπτωση που ο πολίτης επιλέξει να παραλάβει το τελικό έγγραφο από το ΚΕΠ που 
υπέβαλλε την αίτηση. Διαφορετικά, η παραλαβή θα γίνεται με όποιο τρόπο έχει 
επιλέξει ο πολίτης στην αίτησή του π.χ. ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία στη 
Διεύθυνση Μεταφορών, με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης. 
     Η ανωτέρω διαδικασία καταργεί τη διακίνηση του εγγράφου από τη μια υπηρεσία 
στην άλλη και μειώνει το χρόνο διεκπεραίωσης όπως και τις περιττές επισκέψεις του 
πολίτη στις υπηρεσίες. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Δ. Λειτουργική διασύνδεση των Διευθύνσεων Μεταφορών με Α.Α.Δ.Ε. και 
Κ.Τ.Ε.Ο. και αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση. 
 

     Με τη λειτουργική διασύνδεση (on-line) των Διευθύνσεων Μεταφορών με την 
Α.Α.Δ.Ε. και τα Κ.Τ.Ε.Ο. (ιδιωτικά ή δημόσια) οι πολίτες θα απαλλαγούν από την 
υποχρέωση προσκόμισης δύο απαραίτητων δικαιολογητικών που μπορούν να 
αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση, απλουστεύοντας τη διαδικασία της 
μεταβίβασης Ι.Χ. οχημάτων (70.381 μεταβιβάσεις διεκπεραιώθηκαν μόνο μέσω ΚΕΠ 
το 2019).  
 

    Συγκεκριμένα απαιτούνται τα δύο ακόλουθα:  
 

1) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας και  
2) Ισχύον δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο.  
 

     Ήδη, η πρώτη χορηγείται από τις 24/03/2020 ηλεκτρονικά από την Α.Α.Δ.Ε. στον 
πολίτη με τους κωδικούς του taxisnet, ενώ για το δεύτερο σύμφωνα με το άρθρο 54 
παρ.3 του Ν.4530/2018 «Το λογισμικό των ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. είναι διαρκώς 
συνδεδεμένο και επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών».  

     Με τις διασυνδέσεις αυτές το κέρδος είναι πολλαπλό, καθώς ελέγχεται η ακρίβεια 
της υπεύθυνης δήλωσης, αποτρέπεται  η δυνατότητα πλαστογράφησης των 
συγκεκριμένων δικαιολογητικών και παράλληλα η μείωση του μεγάλου όγκου 
φωτοτυπιών αφήνει ένα ισχυρό οικολογικό αποτύπωμα.  
 

Ε.  Πρόοδος εκτύπωσης νέου διπλώματος οδήγησης  
 

     Η επαναφορά της εφαρμογής στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών 
& Μεταφορών (www.yme.gov.gr ) κρίνεται απαραίτητη, ώστε να μπορούν οι πολίτες 
να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία της αίτησής τους για νέα άδεια 

οδήγησης. 
    Προτείνεται η εν λόγω εφαρμογή να επεκταθεί και στις άδειες κυκλοφορίας. 
       
 

 

Με τιμή 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 
   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

http://www.yme.gov.gr/

