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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2 

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 

1. Αίτηση Μεταβίβασης Οχήματος λόγω κληρονομιάς και Έκδοσης Άδειας 

Κυκλοφορίας (γίνεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΠ). 

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) ή Διαβατήριο σε ισχύ όλων των 

κληρονόμων (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο). 

3. Η Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος (πρωτότυπη). 

4. Βεβαίωση - πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία θα προκύπτουν οι 

κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς. Αν το 

όχημα μεταβιβάζεται στη σύζυγο θα πρέπει να αναφέρεται ως εξαίρετο στη 

βεβαίωση της ΔΟΥ. 

5. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ του οχήματος (φωτοαντίγραφο). 

6. Απόδειξη Πληρωμής του τέλους αδείας οχήματος (βλ. Σημείωση 1). 

7. 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.  

8. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας (εάν πρόκειται για Φ.Ι.Χ., ΤΡΙΚ-

Φ.Ι.Χ.). 

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

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Αν υπάρχει συνιδιοκτήτης, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 με κείμενο: «Είμαι ενήμερος για την μεταβίβαση του 

συγκεκριμένου οχήματος λόγω κληρονομιάς», επικυρωμένη για το γνήσιο της 

υπογραφής.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Σε περίπτωση που το όχημα είναι Φ.Ι.Χ. ή ΤΡΙΚ. - Φ.Ι.Χ., το υπ’ 

αριθμόν 4 δικαιολογητικό αντικαθίσταται από Πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ 

σχετικά με την μεταβίβαση του οχήματος και την λειτουργία της επιχείρησης στο όνομα 

των κληρονόμων. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Αν κάποιος κληρονόμος δεν προσέρχεται αυτοπροσώπως για την 

κατάθεση της αίτησης μεταβίβασης, πρέπει να προσκομισθεί επιπλέον το παρακάτω 

δικαιολογητικό : 

10. Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία 

ή ηλεκτρονικά από την ειδική εφαρμογή του gov.gr: 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-

gov-gr/ekdose-exousiodoteses 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: 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. 

 

Σημείωση 1: Το τέλος αδείας οχήματος πληρώνεται: 

α) στην Τράπεζα Πειραιώς στον εξής λογαριασμό: 

IBAN: GR14 0171 2150 0062 1503 0024 603 

είτε 

β) στη Eurobank στον εξής λογαριασμό: 

IBAN: GR72 0260 1380 0009 0020 0281 801 

 

Στο αποδεικτικό πληρωμής πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 

κληρονομούντος και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.  

Εναλλακτικά το παράβολο μπορεί να πληρωθεί: στα μηχανήματα αυτόματης πληρωμής 

των παραπάνω Τραπεζών αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του κληρονομούντος και 

τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο πληρώθηκε το τέλος,  

είτε 

μέσω e-banking κάνοντας μεταφορά σε έναν από τους παραπάνω λογαριασμούς, 

αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του κληρονομούντος και τον αριθμό άδειας 

κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο πληρώθηκε το τέλος. 

 

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

 Μοτοσυκλέτες 9€ 

 Λοιπά οχήματα 75€ 


