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Θέμα: Αδυναμία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων οχήματος 

 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντή, 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κατά το άρ. 103 § 
9 του Συντάγματος και το ν.3094/2003, εξετάζει την υπ’ αριθμ. 28***/08-12-2020 
αναφορά του κυρίου ***, σχετικά με την υπηρεσία σας. 

Ειδικότερα, με την αναφορά του ο κύριος ***, πατέρας τέκνου με ποσοστό 
αναπηρίας 95%, προέβη στην αγορά μεταχειρισμένου επιβατικού ιδιωτικής χρήσης 
οχήματος από τη Γερμανία, για την κάλυψη των ειδικών αναγκών της οικογένειάς 
του λόγω του συγκεκριμένου τέκνου. Το συγκεκριμένο όχημα είναι μάρκας OPEL, 
τύπου Combo 1.6 CDTi, με αριθμό πλαισίου W*************0. 

Το εν λόγω όχημα εκτελωνίστηκε στο Α΄ Τελωνείο ***, ο κύριος *** κατέβαλε 
όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις σε σχέση με αυτό όπως φόρους, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού κ.λπ. και στις 16-9-2020 υπέβαλε στην αρμόδια Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών *** αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας και 
πινακίδων για την κυκλοφορία του εν λόγω οχήματος, καταθέτοντας όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Ωστόσο, από την ανωτέρω ημερομηνία μέχρι και σήμερα το αίτημα του 
ενδιαφερόμενου δεν έχει ικανοποιηθεί, λόγο για τον οποίο ο κύριος *** απευθύνθηκε 
στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Το ζήτημα για το οποίο η ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση δεν έχει προβεί στη 
χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος αφορά στο γεγονός ότι στην άδεια 
κυκλοφορίας του οχήματος που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της Γερμανίας 
αναγράφεται η ένδειξη Ν1 που αντιστοιχεί σε φορτηγό όχημα και όχι σε επιβατικό 
όχημα. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 67425/3602/14-12-2016 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η κατηγορία και το 
είδος του οχήματος προσδιορίζονται από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας. 

Ωστόσο, από το περιεχόμενο όλων των εγγράφων που έχει στη διάθεσή του ο 
κύριος *** και τα οποία υπέβαλε στην ανωτέρω υπηρεσία, το εν λόγω όχημα 

 
 

 



εντάσσεται στην κατηγορία του επιβατικού οχήματος και όχι στην κατηγορία του 
φορτηγού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

- το από 8-9-2020 Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του Α΄ Τελωνείου ***, σύμφωνα 
με οποίο το εν λόγω όχημα ταξινομείται στην κατηγορία 1, δηλαδή ως Επιβατικό, 

- το από 09-09-2020 έγγραφο ¨ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ¨  της εταιρείας Opel Hellas A.E., με το οποίο 
βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω όχημα είναι επιβατικό όχημα, 

- το υπ’ αριθμ. 01***77 Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος Ιδιωτικού ΚΤΕΟ, 
στο οποίο αναγράφεται ότι το όχημα ανήκει στην κατηγορία του Επιβατικού 
οχήματος. 

 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντή, 

 

Ο κύριος *** προέβη στην αγορά ενός μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος για 
την κάλυψη των ειδικών αναγκών της οικογένειάς του, ενώ δεν αιτήθηκε την 
μετατροπή αυτού σε επιβατικό με την προσθήκη δεύτερης σειράς καθισμάτων, 
διαδικασία στην οποία αναφέρεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 67425/3602/14-12-2016 
εγκύκλιος οδηγία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και πρωτίστως το αρμόδιο Τελωνείο 
προέβησαν στις νόμιμες ενέργειες αρμοδιότητάς τους προκειμένου το εν λόγω όχημα 
να τεθεί σε κυκλοφορία στη χώρα μας, ενώ το κατέταξαν στην κατηγορία του 
επιβατικού οχήματος και όχι του φορτηγού οχήματος.   

      Εάν το εν λόγω όχημα ανήκε στην κατηγορία του φορτηγού, θα έπρεπε να 
εκτελωνιστεί ως φορτηγό και σε κάθε περίπτωση να λάβει γνώση ο κύριος *** ότι 
προβαίνει στην αγορά ενός φορτηγού οχήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πριν τον 
εκτελωνισμό του ως επιβατικού. 

      Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι η αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει ο ενδιαφερόμενος, την οποία ουδόλως έχει προκαλέσει ο ίδιος, καθώς έχει 
καταβάλει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες 
μετακίνησης των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να είναι σε θέση να πράξει αυτό. 

      Για την υπόθεση του κυρίου *** η υπηρεσία σας έγινε αποδέκτης του υπ’ αριθμ. 
131***/30-11-2020 σχετικού ερωτήματος, το οποίο εστάλη από την αρμόδια 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. ***.  

      Κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σας παρακαλούμε 
να εξετάσετε την εν λόγω υπόθεση με τη δέουσα προσοχή και να ενημερώσετε 
αρμοδίως την ανωτέρω Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου αυτή 
να ενεργήσει άμεσα. 

      Εν αναμονή των ενεργειών σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη 
συνεργασία σας.  

 

Με εκτίμηση 

Ευανθία Σαββίδη  


