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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Αίτηση Μεταβίβασης και Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας (γίνεται ηλεκτρονικά στο 

ΚΕΠ). 

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) ή Διαβατήριο σε ισχύ του αγοραστή και του 

πωλητή (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο). 

3. Η Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος (πρωτότυπη). 

4. Απόδειξη Πληρωμής του τέλους αδείας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης 

οχήματος από την Τράπεζα Πειραιώς (βλ. Σημείωση 1). 

5. Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ (φωτοαντίγραφο και πρωτότυπο). 

6. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας η οποία εκδίδεται με τους παρακάτω 

τρόπους:  

α) από την αρμόδια ΔΟΥ θεωρημένη με την σφραγίδα της,  

ή 

β) από την ειδική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(www.aade.gr). Στοιχεία για την έκδοση της συγκεκριμένης βεβαίωσης: υπηρεσίες 

προς τους πολίτες - οχήματα - βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.  

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 πωλητή και αγοραστή στην 

οποία θα δηλώνουν ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή και ακριβή. 

8. Απαραίτητη είναι η γνώση του ΑΦΜ και των δύο συμβαλλομένων. 

9. Ένας (1) φάκελος χάρτινος «με αυτιά» από βιβλιοπωλείο. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Αν ο πωλητής δεν είχε εξοφλήσει το όχημα κατά την αγορά του και 

υπήρχε παρακράτηση της κυριότητας, αυτή πρέπει να αρθεί πριν από την μεταβίβαση 

(ζητήστε το έντυπο με τα δικαιολογητικά άρσης παρακράτησης κυριότητας από το ΚΕΠ). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, πρέπει να 

προσκομισθεί επιπλέον το παρακάτω δικαιολογητικό : 

10. Το έγγραφο αδείας παραμονής ή διαμονής ή της κάρτας παραμονής περιορισμένης 

χρονικής διάρκειας. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προσέρχεται αυτοπροσώπως  

για την κατάθεση της αίτησης μεταβίβασης, πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον τα 

παρακάτω δικαιολογητικά : 

11. Εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπό του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

Δημόσια Υπηρεσία. 

12.  Η Υπεύθυνη Δήλωση του ανωτέρω σημείου 7, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: Αν ο αγοραστής  είναι νομικό πρόσωπο,  για την κατάθεση της αίτησης 

μεταβίβασης πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

λειτουργίας της εταιρίας , όπως παρακάτω : 

13. Το καταστατικό και τα νομιμοποιητικά στοιχεία εκπροσώπησης, πρακτικό και διάρκεια 

ΔΣ, όπου απαιτείται. 

http://www.gsis.gr/
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 5: Αν ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο, η διαδικασία δεν γίνεται μέσω 

ΚΕΠ. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 6: Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται μόνο εφόσον εκδοθεί 

από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του 

νέου ιδιοκτήτη και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 7: Σε περίπτωση ταυτόχρονης αλλαγής χρώματος οχήματος απαιτούνται 

επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

14. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 για την αλλαγή του χρώματος 

και την ημερομηνία αλλαγής (γίνεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΠ). 

15. Αίτηση αλλαγής χρώματος οχήματος (γίνεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΠ). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 8:  Σε περίπτωση που από τη βεβαίωση περί μη οφειλής τελών 

κυκλοφορίας προκύπτει ακινησία του οχήματος για κάποιο χρονικό διάστημα  απαιτείται 

επιπλέον το παρακάτω δικαιολογητικό: 

16. Η βεβαίωση ακινησίας του οχήματος 

 

Σημείωση 1: Το τέλος αδείας οχήματος και το τέλος μεταβίβασης οχήματος πληρώνονται 

μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς και στον εξής λογαριασμό: 

IBAN: GR14 0171 2150 0062 1503 0024 603 

Στο αποδεικτικό πληρωμής των τελών πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 

αγοραστή και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο πληρώθηκαν τα τέλη.  

Εναλλακτικά το παράβολο μπορεί να πληρωθεί στο μηχάνημα easy pay της παραπάνω 

Τράπεζας αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και τον αριθμό άδειας 

κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο πληρώθηκαν τα τέλη 

ή  

μέσω e-banking κάνοντας μεταφορά στον παραπάνω αριθμό λογαριασμού, αναγράφοντας 

το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για το 

οποίο πληρώθηκαν τα τέλη. 

 

Το τέλος αδείας οχήματος εξαρτάται από το είδος οχήματος ως εξής: 

• Μοτοσυκλέτες 9€ 
• Λοιπά οχήματα 75€ 

Το τέλος μεταβίβασης οχήματος εξαρτάται από το είδος και τον κυλινδρισμό ή το μικτό 

βάρος του οχήματος ως εξής: 

Α. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒ. ΕΚΑΤ. 51-400 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 30€ 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒ. ΕΚΑΤ. 401-800 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 45€ 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒ. ΕΚΑΤ. 801-1300 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 60€ 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒ. ΕΚΑΤ. 1301-1600 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 90€ 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒ. ΕΚΑΤ. 1601-1900 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 120€ 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒ. ΕΚΑΤ. 1901-2500 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 145€ 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒ. ΕΚΑΤ. 2501-ΑΝΩ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 205€ 
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Β. ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛ/ΜΑ ΩΣ 3.500 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 30€ 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛ/ΜΑ 3501-10.000 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 45€ 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛ/ΜΑ 10.001-20.000 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 75€ 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛ/ΜΑ 20.001-30.000 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 120€ 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛ/ΜΑ 30.001-40.000 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 145€ 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛ/ΜΑ 40.001-ΑΝΩ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 175€  

 

 


