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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

 
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018 
Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΔΔΑ/Φ.8/4/25624 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Αποδέκτες πίνακα διανομής 
 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 

FAX: 213 131 3173 

Πληροφορίες: Κ. Καπαρός 

Τηλέφωνο: 213 131 3172 

E – mail: k.kaparos@ydmed.gov.gr 
 

ΘΕΜΑ: «Απαίτηση συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης» 
 

Σχετ: α) το από 29/6/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΚΕΠ 942 του Δήμου Βόλβης, 

β) το από 6/7/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΚΕΠ 720 του Δήμου Παύλου Μελά 

 

Η υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης των ανωτέρω σχετικών αναφορών (α) και 
(β) από ΚΕΠ τα οποία συνεργάζονται με τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τις 
αναφορές οι εν λόγω υπηρεσίες ζητούν, πλέον της συμπλήρωσης της 
προβλεπόμενης αίτησης και τη συμπλήρωση ξεχωριστής υπεύθυνης δήλωσης 
συναίνεσης των πολιτών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων 
προκειμένου να διεκπεραιωθούν τα αιτήματα τους, τα οποία απευθύνονται προς 
αυτές. 

Περαιτέρω, κατόπιν τηλεφωνικής μας ενημέρωσης, η Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, απαιτεί, πλέον της υποβολής 
της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης, τη διενέργεια βεβαίωσης γνησίου υπογραφής επί 
του εντύπου της αίτησης και την υποβολή συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου για 
τη διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν σε μεταβιβάσεις οχημάτων. 

Στις ως άνω περιπτώσεις, οι εν λόγω Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών 
επιστρέφουν στα ΚΕΠ τους φακέλους αιτημάτων πολιτών αιτιολογώντας με απλή 
προφορική ενημέρωση την ενέργεια τους αυτή.  

Για τα ανωτέρω θέματα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

 Στο ΦΕΚ 2254/Β/19-8-2014 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθ. οικ.47563/4181 με 

την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω 

των ΚΕΠ μαζί με τα αντίστοιχα έντυπα αιτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων, 



στα οποία περιέχονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το κόστος, καθώς 

και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διεκπεραίωση των εν λόγω διαδικασιών. 

 Στον πίνακα των απαιτούμενων δικαιολογητικών του εντύπου, που 

αντιστοιχεί στην αίτηση μεταβίβασης επιβατικού οχήματος ΙΧ, δε 

συμπεριλαμβάνεται, ως δικαιολογητικό προς κατάθεση, συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 

Άλλωστε σύμφωνα με τα οριζόμενα: 

 στο άρθρο 31 του Ν.3013/2002, τα ανωτέρω έντυπα, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ΚΥΑ, χρησιμοποιούνται τόσο από τα ΚΕΠ, 

όσο και από τις καθύλην αρμόδιες και οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως 

προς τα υπό κατάθεση δικαιολογητικά κατ΄ απαίτηση της αρμόδιας για τη 

διεκπεραίωση υπηρεσίας δεν είναι επιτρεπτή. 

 στο άρθρο 11 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α), οι αιτήσεις για έκδοση 

διοικητικής πράξης που υποβάλλονται μέσω Κ.Ε.Π., τα οποία έχουν την 

ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται ότι υποβάλλονται 

αυτοπροσώπως στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης υπηρεσία, κατά 

συνέπεια δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση διενέργειας βεβαίωσης του 

γνησίου υπογραφής. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να 

επισημανθούν προς τις καθύλην αρμοδίες υπηρεσίες οι υποχρεώσεις:  

- της απαρέγκλιτης εφαρμογής της απόφασης, ώστε οι διαδικασίες που 

ρυθμίζονται από την εν λόγω απόφαση να διεκπεραιώνονται με όμοιο 

τρόπο από όλες τις υπηρεσίες και όχι με βάση απόψεις και ερμηνείες 

μεταξύ των ΚΕΠ και των καθ’ υλην αρμοδίων υπηρεσιών. 

- Της εφαρμογής των προβλεπόμενων από την ΚΥΑ ρυθμίσεων, όχι μόνο 

στις περιπτώσεις που οι πολίτες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω 

ΚΕΠ, αλλά και στις περιπτώσεις που τις υποβάλουν απευθείας  στις 

καθ’υλην αρμόδιες υπηρεσίες, 

- της έγγραφης αιτιολογημένης επιστροφής αιτημάτων πολιτών στα ΚΕΠ, 

στις περιπτώσεις μη εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης από τα 

ΚΕΠ. 

Ειδικότερα όσον αφορά την απαίτηση υπογραφής εκ μέρους του πολίτη 
υπεύθυνης δήλωσης συναίνεσης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, 
έχουμε την άποψη ότι αποτελεί αδικαιολόγητη γραφειοκρατική πρακτική, καθώς ο 
αιτών με την υπογραφή του επί της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης προς την καθύλην 
αρμόδια  υπηρεσία, προφανώς συναινεί στη χρήση και επεξεργασία των 



προσωπικών του δεδομένων, τα οποία είτε έχει δηλώσει αυτοβούλως επί του 
εντύπου ή αυτά βρίσκονται το αρχείο το οποίο τηρεί η υπηρεσία, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η επεξεργασία και διεκπεραίωση του συγκεκριμένου αιτήματός 
του.  

Πλέον της άποψης μας αυτής, δεδομένου ότι κάθε τροποποίηση της 
υφιστάμενης διαδικασίας, εφόσον αυτό απαιτείται από τον νόμο, πρέπει να γίνεται 
με ενιαίο τρόπο από όλα τα σημεία που υποδέχονται αιτήσεις για την ίδια 
διαδικασία, παρακαλούμε για τις κατά αρμοδιότητα ενέργειές σας 
 
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

Π. Κρομμύδας 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης Δ6 

Τμήμα Οργάνωσης και Δ/κων Διαδικασιών 

a.paschopoulou@ggde.gr 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 

gdme@kpm.gov.gr 

2. ΚΕΠ 942 Δήμου Βόλβης (d.aggeorgiou-thessalonikis@kep.gov.gr) 

3. ΚΕΠ 720 Δήμου Παύλου Μελά (d.stavroupoleos@kep.gov.gr) 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 

Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

Μαρίνα Χρύση 
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