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Θέμα: Μεταβίβαση, ταξινόμηση και διαγραφή οχημάτων με όρο παρακράτησης κυριότητας 

 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη αποστέλλει υπόψη σας το παρόν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και το N.3094/2003, κατόπιν εξέτασης αναφορών πολιτών με 
περιεχόμενο που άπτεται του πεδίου των αρμοδιοτήτων σας. 

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω υποθέσεις αφορούν στην αδυναμία πολιτών καθώς και εταιρείας 
ανακύκλωσης οχημάτων να μεταβιβάσουν, να ταξινομήσουν στο εξωτερικό καθώς και να προβούν 
στην οριστική διαγραφή οχημάτων, λόγω αναγραφής στην άδεια κυκλοφορίας αυτών του όρου 
«παρακράτηση κυριότητας». 

Ειδικότερα, και παρά το γεγονός ότι οι προσφεύγοντες στην Αρχή έχουν στη διάθεσή τους 
νόμιμα έγγραφα πιστωτικών ιδρυμάτων από τα οποία προκύπτει ότι έχουν προβεί στην εξόφληση 
της οφειλής λόγω σύναψης σύμβασης καταναλωτικού δανείου για την αγορά των οχημάτων, είτε 
άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν υφίσταται χρηματική απαίτηση για τα εν λόγω οχήματα, 
αδυνατούν να προσκομίσουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας 
σχετικό έγγραφο άρσης της παρακράτησης κυριότητας από τον πωλητή του οχήματος για 
διάφορους λόγους όπως: λόγω αδυναμίας εύρεσης των φυσικών προσώπων – εμπόρων οι οποίοι 
είχαν παρακρατήσει την κυριότητα των οχημάτων ή λόγω παύσης λειτουργίας ή πτώχευσης των 
εταιρειών – νομικών προσώπων πώλησης των οχημάτων.  

Για το εν λόγω ζήτημα ο Συνήγορος του Πολίτη είχε απασχολήσει εντόνως την αρμόδια 
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου κατά το παρελθόν αποστέλλοντας το υπ΄ 
αριθμ. 255***/21***/***2019 έγγραφο, το οποίο σας επισυνάπτουμε στο παρόν. 

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, στις 20-12-2019 ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε το υπ΄ 
αριθμ. Α 669***/30***/2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης, σύμφωνα με 
το περιεχόμενο του οποίου: 

«…. σας γνωρίζουμε πως συνετάχθη και διεβιβάσθη Ενημερωτικό Σημείωμα της Υπηρεσίας μας 
προς την Ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με το εν λόγω Ενημερωτικό Σημείωμα, 
αναδείχθηκε η προβληματική των εγγράφων σας αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο, οι 



στρεβλώσεις που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο των συναφών διοικητικών διαδικασιών, παρατέθηκε 
τόσο η πραγματική όσο και η νομική βάση του προβλήματος και επισημάνθηκε η ανάγκη για λήψη 
μέτρων, και δη, τροποποιητικών του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Σε περίπτωση που λάβουμε από 
την Ηγεσία σχετικές οδηγίες επί των διαλαμβανομένων, καθώς και τυχόν συνακόλουθες ενέργειες επ΄ 
αυτών θα σας κοινοποιηθούν άμεσα». 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και επειδή εξακολουθούν να υποβάλλονται αναφορές πολιτών με 
αντικείμενο το ζήτημα που αναπτύσσεται στο παρόν (υπ΄ αριθμ. 279***/***-2020 αναφορά του 
κυρίου ***) σας παρακαλούμε να επιληφθείτε αυτού και να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες 
αρμοδιότητάς σας προκειμένου αυτό να διευθετηθεί οριστικά.  

 

 

         Με εκτίμηση  
 
 

          Ανδρέας Ποττάκης 
                  Συνήγορος του Πολίτη  
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