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Βαθµός Προτ/τας:

Γραφεία Γενικών ∆ιευθυντών
Μεταφορών των Περιφερειών
(για ενηµέρωση των υπηρεσιών Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών ή
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας)

ΘΕΜΑ : Περί διαδικασίας δωρεάς ΕΙΧ οχηµάτων και µοτοσυκλετών προς φορείς του
∆ηµοσίου.

Σε συνέχεια ερωτηµάτων προς το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, αναφορικά µε τη
διαδικασία της δωρεάς ΕΙΧ οχηµάτων και µοτοσυκλετών προς φορείς του ∆ηµοσίου, σας
πληροφορούµε τα εξής:
1. Σε σχέση µε το ζήτηµα, αν απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγράφο για να καταστεί νόµιµη
µια πράξη δωρεάς, επισηµαίνεται ότι, όπως συνάγεται από το συνδυασµό της παρ. 3 του
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και του δεύτερου εδαφίου του ΑΚ 498, δεν απαιτείται
συµβολαιογραφικό έγγραφο για τις περιπτώσεις δωρεάς κινητών – εν προκειµένω ΕΙΧ
αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών – προς το ∆ηµόσιο.
2. Ειδικότερα, δωρεές εν ζωή περιουσιών που αποτελούνται αποκλειστικά από κινητά
πράγµατα συντελούνται και µε ιδιωτικά έγγραφα ή και χωρίς έγγραφα, αν τα κινητά αυτά
παραδοθούν σε φορείς του ∆ηµοσίου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143). Κατά συνέπεια, µια πράξη δωρεάς κινητού πράγµατος, για το οποίο δεν συντάχθηκε
συµβολαιογραφικό έγγραφο, ισχυροποιείται αφότου ο δωρητής παραδώσει το πράγµα στον
δωρεοδόχο.
Στη συνέχεια και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η πράξη της δωρεάς, ακολουθεί η πράξη της
µεταβίβασης κυριότητας, όπως αυτή ορίζεται από το πλέγµα των σχετικών διατάξεων της
νοµοθεσίας [άρθρο 1 παρ. 3, άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του ν. 722/1977 (Α' 299), ν. 2367/1953
όπως τροποποιήθηκε µε το ν.δ. 1146/1972 (Α' 64), άρθρο 16 του ν. 2753/1999 (Α' 249)].
3. Κατ’ εξαίρεση της συνήθους διαδικασίας και δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
2357/1999 (Α’ 249), η οποία ορίζει ότι η ως άνω

διαδικασία αφορά στις περιπτώσεις

µεταβίβασης κυριότητας εξ επαχθούς αιτίας, σας γνωρίζουµε ότι στις περιπτώσεις δωρεάς
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ΕΙΧ οχηµάτων και µοτοσυκλετών προς φορείς του ∆ηµοσίου, ο δωρητής θα αποκτά την
κυριότητα επί του οχήµατος, χωρίς να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνοµά του και η
οποία θα µεταβιβάζεται απευθείας στο όνοµα του δωρεοδόχου φορέα. Προς τον σκοπό αυτό,
θα προσκοµίζονται από τον δωρεοδόχο στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) η πράξη αποδοχής της δωρεάς,
(β) η πράξη παραλαβής από τον δωρεοδόχο και
(γ) τα σχετικά τιµολόγια ή συναφή αποδεικτικά της εκάστοτε προηγηθείσας πράξης (πώληση
κλπ).
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