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ΘΕΜΑ: Διαδικασία οριστικής διαγραφής κλαπέντων οχημάτων
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Στον Συνήγορο του Πολίτη έχει τεθεί, μέσω αναφορών και ερωτημάτων
πολιτών, το ζήτημα της διαδικασίας οριστικής διαγραφής οχημάτων που έχουν κλαπεί.
Οι πολίτες, μετά την κλοπή των οχημάτων τους, απευθύνονται τόσο στις Δ.Ο.Υ
όσο και στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών και με την υποβολή βεβαίωσης της
αστυνομικής αρχής, ζητούν τη ρύθμιση της διαγραφής του οχήματός τους, λόγω
κλοπής.
Το γεγονός, όμως, ότι υπάρχει έλλειψη ειδικά καθορισμένης διαδικασίας, εξωθεί τόσο
τις οικείες υπηρεσίες (ΚΕΠΥΟ – Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών) όσο και τους
πολίτες σε λύσεις, οι οποίες είτε δεν αποδίδουν την πραγματική κατάσταση του
οχήματος είτε κινούνται στο περιθώριο της νομιμότητας (π.χ. χαρακτηρισμός
οχήματος «σε ακινησία», υποβολή δήλωσης απώλειας των πινακίδων κυκλοφορίας).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των διαμεσολαβητικών του
αρμοδιοτήτων,
απέστειλε έγγραφο στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επισημαίνοντας και προτείνοντας την
αναγκαιότητα ρύθμισης του ζητήματος.
Η ανωτέρω Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, αναγνωρίζοντας ότι δεν υφίσταται
ειδικά καθορισμένη διαδικασία, απέστειλε σχετικό έγγραφο στις αρμόδιες Διευθύνσεις
Οργάνωσης και Πληροφορικής και Επιβατικών Μεταφορών, προτείνοντάς τους να
καθορίσουν, αφενός μεν τη διαδικασία καταγραφής στο ηλεκτρονικό αρχείο του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών των οχημάτων που έχουν κλαπεί,
αφετέρου δε τα
δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εξέδωσε το με Α.Π. Α22091/1851/26-9-06 έγγραφό του, το οποίο αποστέλλει σε όλες τις Δ/νσεις και
Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, γνωρίζοντάς τους τη διαδικασία
που οφείλουν πλέον να ακολουθούν για τη καταχώρηση κλαπέντος αυτοκινήτου
οχήματος ή μοτοσικλέτας στο ON LINE σύστημα και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει
να υποβάλλονται από πλευράς των πολιτών για την οριστική διαγραφή των οχημάτων
τους μετά την κλοπή.

