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          4 Ιουλίου 2018  

          Αριθµ. Πρωτ.: 245…../29…../2018 

     Πληροφορίες:κα Ασηµίνα Καλαϊτζή (τηλ.:2131306757) 

Προς ΑΑ∆Ε  

∆.Ο.Υ. Λιβαδειάς 

Τµήµα Αυτοκινήτων  

Υπόψη Προϊσταµένης/ου 

Σοφοκλέους 17, ΤΚ: 321 00 

Λιβαδειά Βοιωτίας  

       

Θέµα: Μεταβίβαση Οχήµατος 

 

Αξιότιµη/ε κυρία/ε,  

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. 245……/30-05-2018 αναφορά του κυρίου 

……… σχετικά µε την υπηρεσία σας. 

Ειδικότερα, µε την αναφορά του ο κύριος …….. µας ενηµερώνει ότι ήταν ιδιοκτήτης του υπ΄ αριθµ. 

Β….. 02… οχήµατος (δίκυκλης µηχανής), την οποία µεταβίβασε σε τρίτο πρόσωπο στις 14-05-1997 

(στις 19-05-1997 ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ). Έκτοτε ο κύριος ….  δεν είχε καµία ενηµέρωση για 

οποιαδήποτε εκκρεµότητα µε το εν λόγω όχηµα.  

Ωστόσο, το έτος 2015 αίφνης ενηµερώθηκε ότι το εν λόγω όχηµα εξακολουθεί να είναι στην 

ιδιοκτησία του και ότι βρίσκεται σε «ΚΙΝΗΣΗ». 

Κατόπιν τούτου ο κύριος ……  µετέβη στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ……..  από 

όπου και ζήτησε στοιχεία για την κατάσταση του εν λόγω οχήµατος. Σύµφωνα µε το έγγραφο που του 

χορήγησε η εν λόγω ∆ιεύθυνση µε τίτλο «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» (το οποίο έχει 

επισυνάψει στην αναφορά του προς την Αρχή) προκύπτει σαφώς ότι η µεταβίβαση του εν λόγω 

οχήµατος σε τρίτο πρόσωπο τελέσθηκε στις 14-05-1997 (ΕΚ∆ΟΣΗ) ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: 19-05-1997 (∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ). 

Στη συνέχεια, ο κύριος …… όπως ισχυρίζεται στην αναφορά προς την Αρχή, τον ∆εκέµβρη του 

έτους 2015 µετέβη στην υπηρεσία σας, ζήτησε στοιχεία για το εν λόγω όχηµα και διαπίστωσε ότι το 

εν λόγω όχηµα παρέµενε στην ιδιοκτησία του και σε ΚΙΝΗΣΗ. Ως εκ τούτου κατέθεσε στην υπηρεσία 

σας το προαναφερόµενο έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών από το οποίο 

προέκυπτε η τελεσθείσα µεταβίβαση του εν λόγω οχήµατος τελώντας σε πεποίθηση ότι η υπηρεσία 

σας ότι θα προέβαινε στις ενέργειες αρµοδιότητάς της προκειµένου να διευθετηθεί η εν λόγω 

εκκρεµότητα.   

Ωστόσο πρόσφατα διαπίστωσε ότι η υπηρεσία σας δεν έχει προβεί στη διόρθωση των στοιχείων 

ιδιοκτησίας του εν λόγω οχήµατος, καθώς έλαβε ειδοποίηση περί υποχρέωσης ασφάλισης αυτού λόγο 

για τον οποίο προσέφυγε στην Αρχή, ζητώντας την άσκηση των διαµεσολαβητικών µας αρµοδιοτήτων. 

Αξιότιµη/ε κυρία/ε,  

Στο πλαίσιο εξέτασης της αναφοράς του κυρίου ………, στις 1-7-2018 επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά 

µε αρµόδιο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών …….. και ενηµερωθήκαµε ότι το έγγραφο µε 

τίτλο «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» που ο προσφεύγων στην Αρχή επισύναψε στην 

αναφορά του και επισυνάπτουµε στο παρόν, είναι έγκυρο (σχετ. 1). Η µεταβίβαση του επίµαχου 



 
 
 
οχήµατος τελέσθηκε στις 14-05-1997 µε ηµεροµηνία διόρθωσης στοιχείων που αφορούσαν στην 

ταχυδροµική διεύθυνση του αγοραστή του εν λόγω οχήµατος την 19η-05-1997. 

Σύµφωνα δε µε τους ισχυρισµούς του ανωτέρω υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών …….., ανάλογα προβλήµατα µε αυτό που αντιµετωπίζει ο κύριος ……., εντοπίστηκαν και 

το προηγούµενο έτος κατά τη διαδικασία εντοπισµού ανασφάλιστων οχηµάτων. Ωστόσο, η εν λόγω 

∆ιεύθυνση προέβη στην επικαιροποίηση των σχετικών Μητρώων Οχηµάτων αρµοδιότητάς της, 

ενηµέρωσε την υπηρεσία σας και όσον αφορά την περίπτωση του κυρίου ……., δεν υφίσταται ουδεµία 

εκκρεµότητα από µέρους της.  

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε να εξετάσετε τα διαλαµβανόµενα στο παρόν και να µας 

ενηµερώσετε για τις ενέργειές σας προς διευθέτηση της υπόθεσης του κυρίου ……..  

Αναµένοντας την άµεση ανταπόκρισή σας, σας ενηµερώνουµε ότι για κάθε περαιτέρω πληροφορία 

ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.  

 

Με εκτίµηση 

 

 Ευανθία Σαββίδη 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

Συνηµµένα: 

1. Έγγραφο Εµφάνιση Στοιχείων Οχήµατος (Β…02….. 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  

Περιφερειακής Ενότητας ….. 

Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας  

Υπόψη Προϊσταµένου 

…….. 

 

2. Κύριο …….. 

 

 
 


