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KOINΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΥΑΠ 
(ekep@yap.gov.gr) 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για έναρξη διαδικασιών» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν πρόσφατα οι παρακάτω ΚΥΑ, σχετικά με την 

τροποποίηση υφιστάμενων και έναρξη νέων διαδικασιών μέσω των ΚΕΠ, αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αρμοδιότητας ΕΛΓΑ.  

Για το λόγο αυτό θέτουμε υπόψη σας τα εξής:  

Α. Διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

Κατόπιν της συνεργασίας μας με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθ. οικ.47563/4181, με θέμα: «Καθορισμός 

διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και 

μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (ΦΕΚ 2254/Β/2014). 

Λόγω των εκτεταμένων αλλαγών στο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει το 

σύνολο των διαδικασιών που είχαν ενταχθεί στα ΚΕΠ με τη ΚΥΑ αριθμ. 14575 (ΦΕΚ 

1030/Β/2002), με την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ, εντάσσονται εκ νέου οι διαδικασίες αυτές 

οι οποίες αφορούν σε: α) Άδειες Οδήγησης, β) Ειδικές Άδειες Οδήγησης, γ) Οχήματα 

Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ) και δ) Οχήματα Δημόσιας Χρήσης (ΔΧ). 

Επίσης λόγω του εύρους των αλλαγών, οι οποίες είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιηθούν στο σύστημα «EKEP-ΕΡΜΗΣ», τα επικαιροποιημένα έντυπα των 

διαδικασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα ΚΕΠ για την υποβολή αιτημάτων πολιτών 

προς τις οικείες Δ/νσεις Μεταφορών, θα ενταχθούν σταδιακά μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου 2014, 

αρχής γενομένης με τη διαδικασία Γ2 «Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)» η οποία θα 

είναι διαθέσιμη στο σύστημα διαχείρισης αιτήσεων πολιτών από 2/9/2014. 

Κατά συνέπεια: 
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 Από 2/9/2014 η υποδοχή αιτημάτων για μεταβίβαση οχημάτων ΙΧ, θα 

πραγματοποιείται κανονικά με τη συμπλήρωση του νέου επικαιροποιημένου 

εντύπου που έχει ενσωματωθεί ήδη στο πληροφοριακό σύστημα «EKEP-EΡΜΗΣ».  

 Η υποδοχή και η διεκπεραίωση των λοιπών διαδικασιών, μέχρι τη σταδιακή 

ενσωμάτωση των νέων εντύπων, θα συνεχιστεί με τη χρήση των υφιστάμενων 

εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «EKEP-EΡΜΗΣ», με συμπλήρωση των 

στοιχείων και πληροφοριών που ελλείπουν μέσω των εντύπων τα οποία 

περιέχονται στο ΦΕΚ 2254/Β/2014, το οποίο έχει αναρτηθεί στον πίνακα 

ηλεκτρονικών ανακοινώσεων. 

 

Β. Διαδικασίες αρμοδιότητας ΕΛΓΑ  

Με την ΚΥΑ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ.19749 (ΦΕΚ 2252/Β/2014), με θέμα: 

«Καθορισμός της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας 

ΕΛΓΑ και κατάργηση των υπ’ αριθ. 9924 (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 

(ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινών υπουργικών αποφάσεων», παρέχεται στα ΚΕΠ η δυνατότητα 

online εκτύπωσης 13 συνολικά πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αρμοδιότητας του ΕΛΓΑ 

μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος «ΕΚΕP-ΕΡΜΗΣ» με το πληροφοριακό 

σύστημα του ΕΛΓΑ. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 της ΚΥΑ, η έναρξη διεκπεραίωσης των διαδικασιών αυτών 

θα αφορά αρχικά πέντε (5) διαδικασίες και η έναρξη διεκπεραίωσης των υπολοίπων θα 

γίνεται σταδιακά. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διεκπεραίωσης των πρώτων πέντε (5) 

διαδικασιών online εκτύπωσης βεβαιώσεων, θα σας ενημερώσουμε με νεώτερο έγγραφο 

μας αποστέλλοντας και το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής του ΕΛΓΑ και με 

αντίστοιχα έγγραφα θα σας ενημερώσουμε για την έναρξη και των υπόλοιπων οχτώ (8 ) 

διαδικασιών. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

Π. Κρομμύδας 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Γραφείο κ. Υπουργού 

Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

Ελένη Σαρρή 
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