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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ 
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Ακινα, 8 Μαρτίου 2013 
Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΟΛ ΚΕΡ/Φ5/26/6986 

 

 

Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15  ΠΡΟ 
Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομήσ Ταχ. Κϊδικασ: 106 74 Ακινα 

FAX: 213 131 3173 

Ρλθροφορίεσ: Κ. Καπαρόσ 

Τθλζφωνο: 213 131 3172 

E – mail: k.kaparos@ydmed.gov.gr 
 

 
 

ΘΕΜΑ: «Δυςχζρειεσ ςτθ διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν μζςω ΚΕΡ» 
 

Η υπθρεςία μασ ζχει γίνει αποδζκτθσ αναφορϊν από τα ΚΕΡ που αφοροφν 
ςε δυςχζρειεσ ςτθ διεκπεραίωςθ αιτιςεων που αφοροφν ςε διαδικαςίεσ οι οποίεσ 
ζχουν ενταχκεί ςε αυτά με τθν ΚΥΑ Αρικ. 14575/29-7-2002 (ΦΕΚ 1030/Β/2002), των 
Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Μεταφορϊν και 
Επικοινωνιϊν, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν ΚΥΑ Αρικμ. 
ΔΟΛΚΕΡ/Φ15/3/1057/9-3-2009 (ΦΕΚ 494/Β/2009). 

Ο δυςχζρειεσ αυτζσ προκφπτουν από το γεγονόσ ότι, ενϊ ζχει τροποποιθκεί 
το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τισ διαδικαςίεσ αυτζσ, δεν ζχει προωκθκεί από τισ 
κακφλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, θ προβλεπόμενθ από το άρκρο 31 του ν. 30123/2002 
διαδικαςία τροποποίθςθσ των ανωτζρω ΚΥΑ, οφτε ζχουν ςταλεί ςχετικζσ οδθγίεσ 
προσ τα ΚΕΡ μζςω τθσ υπθρεςίασ, με αποτζλεςμα, οι αιτιςεισ που υποβάλλουν οι 
πολίτεσ μζςω αυτϊν να επιςτρζφουν αδιεκπεραίωτεσ από τισ οικείεσ Δ/νςεισ 
Μεταφορϊν και με ςυνζπεια να γίνονται τα ΚΕΡ αποδζκτεσ ζντονων διαμαρτυριϊν 
από τουσ πολίτεσ οι οποίοι δεν εξυπθρετοφνται. 

 

Ειδικότερα κζτουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα: 

 

Α. Διαδικαςία μεταβίβαςησ αυτοκινήτου: 

Με το άρκρο πρϊτο Υποπαράγραφοσ Ε.7,Ραράγραφοσ 7α,του Ν.4093(ΦΕΚ 
222Α/12-11-2012)με τίτλο Ζγκριςθ Μακροπροκζςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2013-2016-Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν.4046/2012 και του 
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Μακροπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016,ορίηεται ότι 
δεν γίνεται μεταβίβαςη αυτοκινήτου οχήματοσ, εάν πρώτα δεν ζχουν καταβληθεί 
τα τζλη κυκλοφορίασ του ζτουσ εντόσ του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαςη, 
καθώσ και των προηγουμζνων ετών. 

Βάςει τθσ ανωτζρω διάταξθσ οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ Δ/νςεισ Μεταφορϊν 
δίνουν προφορικά οδθγίεσ ςτα ΚΕΡ, είτε για προςκόμιςθ από τον ενδιαφερόμενο 
αποδείξεων καταβολισ τελϊν κυκλοφορίασ των τελευταίων 5 ετϊν, είτε για 
προςκόμιςθ μζςω των Δ.Ο.Υ βεβαίωςθσ περί μθ οφειλισ μθ καταβλθκειςϊν τελϊν 
κυκλοφορίασ. 

Για το κζμα αυτό αρμόδιεσ υπθρεςίεσ είναι θ Δ/νςθ Επιβατικϊν Μεταφορϊν 
του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων και θ Δ/νςθ Τελϊν και Φορολογιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν. Με βάςθ 
προφορικι ενθμζρωςθ τθσ υπθρεςία μασ κατά τθν άποψθ των ανωτζρω υπθρεςιϊν 
αυτϊν, δεν είναι ςκόπιμο οι κατά τόπουσ Δ/νςεισ Μεταφορϊν τθσ αιρετισ 
Ρεριφζρειασ να ηθτοφν οποιοδιποτε επιπλζον δικαιολογθτικό με το οποίο να 
αποδεικνφεται εκ μζρουσ του πωλθτι θ οφειλι καταβολισ τελϊν κυκλοφορίασ, 
εφόςον δεν ζχει εκδοκεί ακόμθ Υπουργικι Απόφαςθ για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω 
διάταξθσ νόμου. 

 

Β. Άδειεσ Οδήγηςησ μοτοποδηλάτου: 

Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ Αρικμ. ΔΟΛΚΕΡ/Φ.15/91/22107 (ΦΕΚ 2136/Β/2010), θ 
διαδικαςία απόκτθςθσ άδειασ οδιγθςθσ μοτοποδθλάτου για όςουσ ςτεροφνται 
άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου, διεκπεραιϊνεται μζςω των ΚΕΡ από τα κατά τόπουσ 
Αςτυνομικά Τμιματα. 

Ωςτόςο, όπωσ προκφπτει από το ΡΔ 51/2012 (ΦΕΚ 101/Β/2012), με το οποίο 
προςαρμόηεται θ ελλθνικι νομοκεςία ςε κοινοτικζσ οδθγίεσ, ςχετικά με τισ 
διαδικαςίεσ αδειϊν οδιγθςθσ, αλλά και από τθν αρικμ. 552/88 (ΦΕΚ 4/Β/2013) 
απόφαςθ του Υπουργοφ «Εκπαίδευςθ και εξζταςθ υποψθφίων οδθγϊν 
μοτοποδθλάτων, μοτοςικλετϊν και αυτοκινιτων» για τθν απόκτθςθ άδειασ 
οδιγθςθσ μοτοποδθλάτου προβλζπεται διαδικαςία εξετάςεων από τισ κατά τόπουσ 
Δ/νςεισ Μεταφορϊν. 

Για το λόγο αυτό υφίςταται ανάγκθ παροχισ διευκρινιςεων αναφορικά με 
τθν ιςχφ τθσ διεκπεραίωςθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ μζςω των οικείων 
Αςτυνομικϊν Τμθμάτων, μετά τθν ζκδοςθ του ΡΔ 51/2012 και τθσ ΥΑ 552/28.  

 

Γ. Επίςθσ από τισ ςυνεργαςίεσ οριςμζνων ΚΕΡ με τισ οικείεσ Διευκφνςεισ 
Μεταφορϊν ζχει προκφψει ότι: 

 Στθ διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ μετατροπήσ άδειασ από επαγγελματική 
ςε εραςιτεχνική ζχει καταργθκεί το απαιτοφμενο παράβολο των 18 ευρϊ, 

 Με τισ διατάξεισ του άρκρου 95 Ν. 4070/2012 ΦΕΚ 82/Α/2012) ζχουν 
τροποποιθκεί οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ διεκπεραίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ χορήγηςησ και ανανζωςη ειδικήσ άδειασ οδήγηςησ επιβατικοφ 
δημόςιασ χρήςησ (ΣΑΞΙ Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. 
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Μετά τα ανωτζρω παρακαλοφμε για τθν άμεςθ ςυνεργαςία ςασ για τθν 
τροποποίθςθ των υφιςτάμενων ΚΥΑ, ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 31 
του ν. 3013/2002 και τθν παροχι οδθγιϊν μζςω τθσ υπθρεςίασ μασ προσ τα ΚΕΡ.  

Τα ΚΕΡ μζχρι τθν ζκδοςθ νζασ ΚΥΑ υπό το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο καλοφνται 
να διακόψουν τθν παραλαβι αιτιςεων για τισ διαδικαςίεσ:  

 μεταβίβαςθσ οχθμάτων,  

 ζκδοςθσ άδειασ οδιγθςθσ μοτοποδθλάτου για όςουσ ςτεροφνται άδειασ 
οδιγθςθσ αυτοκινιτου,  

 μετατροπισ άδειασ από επαγγελματικι ςε εραςιτεχνικι, χοριγθςθ και  

 ανανζωςθ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ επιβατικοφ δθμόςιασ χριςθσ (ΤΑΞΙ 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτου) 

 

 

 

 

Ο Υπουργόσ 
 

Α. Μανιτάκθσ 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 

Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γιϊργοσ Μπάμπαλθσ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΠΡΟ: 
Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 
Δ/νςθ Οργάνωςθσ 
Δ/νςθ Επιβατικϊν Μεταφορϊν 
Αναςτάςεωσ 2 και Τςιγάντε, Τ.Κ 101 91, Ραπάγου 
 
Υπουργείο Οικονομικϊν 
Δ/νςθ Τελϊν και Ειδικϊν Φορολογιϊν (για το ςκζλοσ των μεταβιβάςεων 
αυτοκινιτων) 
Σίνα 2-4, Ακινα, 101 84 
 
Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ 
Δ/νςθ Τροχαίασ (για το ςκζλοσ τθσ ζκδοςθσ άδειασ οδιγθςθσ μοτοποδθλάτου) 
Ρ. Κανελλοποφλου 4, Τ.Κ. 101 77, Ακινα 
 
Πλα τα ΚΕΡ 
 
ΚΟΙΝ: 
Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 
Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 
Γραφείο Γεν. Γραμματζα Μεταφορϊν 
Αναςτάςεωσ 2 και Τςιγάντε, Τ.Κ 101 91, Ραπάγου 
 
Υπουργείο Οικονομικϊν 
Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 
Σίνα 2-4, Ακινα, 101 84 
 
ΕΠΠΕ 1500 
(ekep@yap.gov.gr) 
 
ΤΑΠ 
(f.kaklamanis@yap.gov.gr) 
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