Μεταβίβαση αυτοκινήτου
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. οχήματος (πρωτότυπη και φωτοτυπία)
2. Ισχύον ΚΤΕΟ (δελτίο τεχνικού ελέγχου), εφόσον υποχρεούται να διαθέτει το όχημα
(πρωτότυπο και φωτοτυπία)
3. Αίτηση Μεταβίβασης Οχήματος
4. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο (δηλ. το
είχε αγοράσει με δόσεις)
5. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο, πωλητή και αγοραστή
6. ΑΦΜ αγοραστή
7. Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους
αδείας του οχήματος (στην αιτιολογία κατάθεσης μην ξεχάσετε να αναγράψετε την
πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος).
8. Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης
Συμπληρώστε στην 1η σελίδα της αίτησης τα στοιχεία αιτούντος με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
γράμματα.
Διαδικασία διεκπεραίωσης:
Ο ενδιαφερόµενος µεταβαίνει στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία
θα γίνει η µεταβίβαση, όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους µεταβίβασης και του τέλους
αδείας του αυτοκινήτου οχήµατος, καθώς και ο αριθµός του ειδικού λογαριασµού
κατάθεσης του συνολικού ποσού. Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα, στην οποία έχει
συσταθεί ο ειδικός λογαριασµός από την αρµόδια Νοµαρχία, το τέλος αδείας και το τέλος
µεταβίβασης του αυτοκινήτου. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στα ΚΕΠ για τη µεταβίβαση του οχήµατος και την έκδοση
της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνοµα του αγοραστή, είτε από τους ίδιους (πωλητής αγοραστής) είτε από νοµίµως εξουσιοδοτούµενα ή πληρεξούσια πρόσωπα.
Η διαδικασία της μεταβίβασης αυτοκινήτου εξαρτάται από τον φορέα και διαρκεί περίπου
7 εργάσιμες ημέρες.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-2.44.44.44 για οποιαδήποτε απορία ή
διευκρίνηση.
Σημ: Η KTEOHellas A.Ε. δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση αν κάποιος υπάλληλος της οικίας
Περιφέρειας του Πολίτη δεν είναι ενημερωμένος με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή προκύπτει
από το επίσημο site του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων και ως εκ τούτου ενδέχεται να ζητήσει
από αυτόν διαφορετικά δικαιολογητικά, αιτήσεις, παράβολα, φακέλους κ.ο.κ.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν τα έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρώσετε.
Σας ευχαριστούμε.

κωδικός εντύπου: Γ2

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

περιγραφή αιτήµατος:

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗ A∆EIAΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ EΠIBATΙΚOY AYTOKINHTOY Ή
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.)
αριθµός πρωτοκόλλου

ηµεροµηνία

ΠΡΟΣ :
συµπληρώνεται ο τίτλος της υπηρεσίας Μεταφ. & Επικοιν. της οικείας Ν.Α.

συµπληρώνονται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (φυσικά πρόσωπα)
όνοµα :

επώνυµο :

όνοµα πατέρα :

επώνυµο πατέρα:

όνοµα µητέρας :

επώνυµο µητέρας:

αριθµός δελτίου
ταυτότητας :

Α.Φ.Μ. :

ηµεροµηνία γέννησης :

τόπος γέννησης :

τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός:

αριθ.:

Τ.Κ.:

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

fax :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων)
Α.Φ.Μ. :

επωνυµία :
ηµ/νία επικ/σης
καταστατικού:

αριθµός καταστατικού :
αριθµός και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ :
έδρα :

οδός :

δήµος :
τηλ. :

νοµός :
e-mail :

fax :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για µη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης)
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών, κλπ)
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
Εξουσιοδοτώ το παρακάτω αναγραφόµενο πρόσωπο να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασµό µου και να παραλάβει
την τελική διοικητική πράξη (διαγράφεται αντίστοιχα η ενέργεια για την οποία δεν δίδεται εξουσιοδότηση)
όνοµα :

επώνυµο :
αριθ. δελτίου ταυτότητας :

ονοµατεπώνυµο πατέρα:
τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός :
fax :

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

σηµείωση: 1) σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, τότε για την µη αυτοπρόσωπη κατάθεση ή παραλαβή απαιτείται
προσκόµιση συµβολ/κού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία.
2) Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΜΕΡΟΣ Β'
1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

2
1.
2.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 2753/1999, όπως ισχύει
Aπόφαση 10927/810/2003, όπως ισχύει

3.

Ν. 3220/2004, (ΦΕΚ 15Α΄/2004), άρθρο 27,όπως ισχύει

4.

KYΑ 1012568/120Β/2004, (ΦΕΚ 365Β΄/2004), όπως ισχύει

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Άδεια κυκλοφορίας
2. Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους
µεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου
3. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής
χρωστούσε το αυτοκίνητο
4. Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση
όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη
Παρατηρήσεις:
∆ιαδικασία: Ο ενδιαφερόµενος µεταβαίνει στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η µεταβίβαση, όπου
καθορίζεται το ποσό του τέλους µεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου οχήµατος, καθώς και ο αριθµός του ειδικού
λογαριασµού κατάθεσης του συνολικού ποσού. Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός
λογαριασµός από την αρµόδια Νοµαρχία, το τέλος άδειας και το τέλος µεταβίβασης του αυτοκινήτου.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη µεταβίβαση του οχήµατος και την
έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνοµα του αγοραστή, είτε από τους ίδιους (πωλητής - αγοραστής) είτε από νοµίµως
εξουσιοδοτούµενα ή πληρεξούσια πρόσωπα.
Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ ∆'

ΧΡΟΝΟΣ: Εξαρτάται από τη αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.
ΚΟΣΤΟΣ: Εξαρτάται από την κατηγορία (κυβικά εκατοστά του κινητήρα) του οχήµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. ∆ιάρκεια ισχύος: Για αόριστο χρόνο.
2. Οι οικονοµικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται πριν την έκδοση της µεταβίβασης στην οικονοµική εφορία.

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................
(1) " Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον.

Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

............./..../20...

Υπογράφηκε ενώπιών µου και παρελήφθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά

(Υπογραφή)

Ο υπάλληλος της Ν.Α.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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