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Θέμα:  Διεκπεραίωση  υποθέσεων  του  Υπουργείου  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Μετά  το  αριθμ.  ΔΟΛΚΕΠ/Φ8/61/12473/8-8-2007  έγγραφό  μας,  σχετικά  με  τη
διεκπεραίωση υποθέσεων του  Υπουργείου  Μεταφορών και  Επικοινωνιών από τα
ΚΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι, με το αριθμ. Α-48039/4039/12-10-2007 έγγραφο της
αρμόδιας  Δ/νσης  Επιβατικών  Μεταφορών  του  Υπουργείου  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών,  αντίστοιχες κατευθύνσεις δίνονται  προς όλες τις Διευθύνσεις
και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
της χώρας.

Ειδικότερα,  με  το  προαναφερόμενο  έγγραφο  του  Υπουργείου  Μεταφορών,
επισημαίνονται τα εξής:

 Με  το  άρθρο  16   του  ν.2753/1999  (ΦΕΚ  249  /  Α΄)  ρυθμίζεται  η
διαδικασία  μεταβίβασης  αυτοκινήτων  οχημάτων.  Ειδικότερα  οι  μεταβιβάσεις  των
ενάριθμων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης γίνονται βάσει των παρ.
2, 3 και 4 του  άρθρου 16 του παραπάνω νόμου,  ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων
σε  οποιαδήποτε  Νομαρχιακή     Υπηρεσία  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  ,
ανεξάρτητα  από  τη  διεύθυνση  κατοικίας  πωλητού  και  αγοραστού  , αφού
προηγουμένως έχουν καταβληθεί τα σχετικά τέλη μεταβίβασης. Για την υλοποίηση
των εν λόγω μεταβιβάσεων απαιτείται η έγγραφη συμφωνία των μερών (αγοραστή
και  πωλητή),  η  οποία πιστοποιείται  με  την  υπογραφή των μερών επί  της  άδειας
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας. Για την παραπάνω πράξη
απαιτείται  αυτοπρόσωπη  παρουσίαση  των  συμβαλλόμενων  μερών  ή  τρίτου
προσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση.
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 Με  τις  διατάξεις  της  παρ.  4  του  άρθρου  3  του  Κώδικα  Διοικητικής
Διαδικασίας (ν.2690/1999), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου
11 του ν.3230/2004 (Α΄44)  ορίζεται ότι, « 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».-

 Με βάση τις  ανωτέρω διατάξεις και μέσα στα πλαίσια της καλύτερης και
απρόσκοπτης  εξυπηρέτησης  των  πολιτών  διευκρινίζεται  ότι,  στις  περιπτώσεις
όπου  οι  ενδιαφερόμενοι  πολίτες  (πωλητής  και  αγοραστής  )  διενεργούν  τη
διαδικασία της μεταβίβασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Ι.Χ. υπογράφοντας
στην  προβλεπόμενη  θέση  της  άδειας  κυκλοφορίας,  του  υπό  μεταβίβαση,
αυτοκινήτου  οχήματος  ή  μοτοσικλέτας,  ενώπιον  υπαλλήλου  Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών  (Κ.Ε.Π),  λογίζεται  ως  αυτοπροσώπως  υποβληθείσα
και υπογραφείσα ενώπιον των Υπηρεσιών Μεταφορών οι οποίες και οφείλουν
να  διεκπεραιώσουν  την  πράξη  της  μεταβίβασης  ανεξαρτήτως  του     τρόπου
αποστολής  της (αυτοπρόσωπη  διαβίβαση,  courier,  ταχυδρομική  αποστολή
κ.ο.κ.),  χωρίς  μάλιστα  να  απαιτείται  περαιτέρω  η  εξουσιοδότηση  που
προβλέπεται  στο έντυπο της πιστοποιημένης διαδικασίας {ΚΥΑ 14575/29-7-
2002 (Β΄1030)}.-

 Στις  περιπτώσεις  υποβολής  αιτήσεων  πολιτών,  μέσω  ΚΕΠ,  για  άρση
παρακράτησης  κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, ιδιωτικής
χρήσης,  ανεξάρτητα από την Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
που υποβάλλεται, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/18801/5-9-2001
(Β΄1200)  ΚΥΑ,  η  άρση  παρακράτησης  της  κυριότητας  είναι  διοικητική  πράξη
απελευθερωμένη, το αίτημα διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία από
την οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας και υπάρχουν τα στοιχεία του πωλητή,
με  ταυτόχρονη  ενημέρωση  του  αρμόδιου  ΚΕΠ,  προκειμένου  να  ενημερώνεται  ο
πολίτης  για  την  πορεία  της  υπόθεσής  του  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα
παραπέμπεται η υπόθεση σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Αγγ. Μαγνήσαλη

Εσωτερική Διανομή:.
1. Γραφείο κας Γενικής Διευθύντριας 

Διοικητικής Οργάνωσης 
2. ΔΟΛΚΕΠ 
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