
 

 
 
 

Περίληψη Πορίσµατος 
 

Οχήµατα που δεν τελούν πλέον υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους 
 

Πολίτες διαµαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη επειδή κλήθηκαν να καταβάλουν 
τέλη κυκλοφορίας για οχήµατα που δεν βρίσκονται πλέον υπό την κατοχή τους.  
Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε καθώς οι συγκεκριµένοι πολίτες είτε πώλησαν τα ΙΧ οχήµατά 
τους χωρίς να ολοκληρωθεί η νόµιµη διαδικασία µεταβίβασης της κυριότητάς τους (και η 
άδεια κυκλοφορίας παραµένει στο όνοµά τους), είτε αυτά καταστράφηκαν χωρίς να γίνει 
διαγραφή τους από τα µητρώα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων. Γι’ 
αυτούς τους λόγους εξακολουθούσαν να εµφανίζονται ως ιδιοκτήτες των οχηµάτων.  

 
Από την διερεύνηση των αναφορών διαπιστώθηκε ότι τα οχήµατα, των οποίων µετά από 
αγοραπωλησία ο νέος κάτοχος- αγοραστής δεν εξέδωσε άδεια κυκλοφορίας στο όνοµά του 
(όπως είχε υποχρέωση βάσει του ΚΟΚ), δεν έχουν καταγραφεί σε κάποιο αρχείο. Έτσι δεν 
ήταν δυνατός ο εντοπισµός των νέων κατόχων, που παρέβησαν το νόµο. Μετά από 
αλληλογραφία του Συνηγόρου του Πολίτη µε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
προβλέφθηκε διαδικασία καταχώρησης των παραπάνω οχηµάτων στην Εθνική Βάση 
∆εδοµένων της Αστυνοµίας ύστερα από καταγγελία των πωλητών τους περί µη 
ολοκλήρωσης της µεταβίβασης οχήµατος.  
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι για πολλές από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν παραπάνω το 
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει διαδικασία απαλλαγής των πολιτών από τα 
φορολογικά βάρη και τις λοιπές υποχρεώσεις για τα οχήµατα που κατείχαν, λ.χ. όταν το 
όχηµα καταστράφηκε στο παρελθόν και δεν εκδόθηκε το πιστοποιητικό καταστροφής από 
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης (Κέντρο Ανακύκλωσης) που απαιτείται για τη 
διαγραφή του από τα Μητρώα.  
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη σε πόρισµά του προς τα συναρµόδια Υπουργεία Μεταφορών 
Υποδοµών και ∆ικτύων, Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
διατυπώνει σειρά προτάσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που διαπιστώνονται 
από παραλείψεις πολιτών αλλά και δηµοσίων υπηρεσιών στις διαδικασίες διαγραφής και 
µεταβίβασης των οχηµάτων. Ειδικότερα: 
Αναφορικά µε τα οχήµατα που έχουν καταστραφεί στο παρελθόν χωρίς να διαγραφούν 
από τα σχετικά µητρώα, προτείνεται να συσταθεί Ειδική Επιτροπή που θα έχει την 
αρµοδιότητα έγκρισης της οριστικής διαγραφής των οχηµάτων (ή εναλλακτικά της 
καταχώρισής τους σε ειδικό µητρώο), ώστε να ακολουθήσει απαλλαγή του ιδιοκτήτη από το 
βάρος του αυτοκινήτου.  
Αναφορικά µε τα οχήµατα που άλλαξαν κάτοχο κατόπιν αγοραπωλησίας, χωρίς να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης, προτείνεται να γίνεται αποδεκτή από τις οικονοµικές 
υπηρεσίες η δήλωση αναγκαστικής ακινησίας, όταν έχει προηγηθεί σχετική καταγγελία στις 
αστυνοµικές αρχές, καθώς και να καταχωρούνται τα οχήµατα αυτά σε ειδικό µητρώο στο 
Υπουργείο Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων.  
Τέλος, στο πόρισµα επισηµαίνεται η ανάγκη της πληρέστερης πληροφόρησης των 
πολιτών για τις συνέπειες που θα έχει η µη ολοκλήρωση της µεταβίβασης.  
 
Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη απεδέχθη και υλοποίησε τις 
προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ αναµένονται οι ενέργειες των συναρµοδίων 
Υπουργείων Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων και Οικονοµικών. 
 


