Σχετικά με ανασφάλιστα οχήματα
Από την εφορεία πραγματοποιείται ο εντοπισμός των ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων
και επιδιώκεται η συμμόρφωση των ιδιοκτητών τους, εντοπίζει τα οχήματα που ήταν σε
κυκλοφορία (ή εμφανίζονταν ότι είναι σε κυκλοφορία) σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εντοπίζει
τα τυχόν ανασφάλιστα οχήματα και επιβάλλει πρόστιμα με την μορφή παράβολου.
Η παραπάνω διαδικασία γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον 2 φορές
ετησίως.
Η εφορεία αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες των τυχόν ανασφάλιστων
οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων
TaxisNet, είτε στην τελευταία δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική
διεύθυνση, με την οποία τους ειδοποιεί ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ημερομηνία
διασταύρωσης) εντοπίσθηκε το όχημά τους ανασφάλιστο και για τις ενέργειες που πρέπει να
κάνουν κατά περίπτωση (Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται μέσω ειδικής εφαρμογής στο
διαδικτυακό τόπο www.aade.gr στην επιλογή «Πολίτες/Οχήματα/Ανασφάλιστα Οχήματα»).
Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος σε εύλογο
χρόνο και όχι πέραν εξαμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των
ανασφάλιστων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η εφορεία αποστέλλει τα στοιχεία του, καθώς
και του οχήματός του για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη, στην αρμόδια
Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή κυρώσεων και ποινών 1.
Οι κυρώσεις και ποινές που επιβάλλονται στην περίπτωση αυτή είναι οι εξής:
α. Διοικητικές κυρώσεις, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής:
αα) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για 6 μήνες.
ββ) Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για 6 μήνες
και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για 2 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας
κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον
ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.
γγ) Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του,
κατά το άρθ. 16 του κ.ν. 489/1976, Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000€ για τα λεωφορεία και
τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500€ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250€
για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που οδηγός του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού
επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
β. Ποινές

Φυλάκιση από 2 μέχρι 12 μήνες και χρηματική ποινή μέχρι 3.000€.
Επίσης, η Διεύθυνση αποστέλλει τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των οχημάτων τους, για τα
οποία συντάχθηκαν ασφαλιστήρια συμβόλαια μετά την ημερομηνία διασταύρωσης χωρίς την
πληρωμή του ηλεκτρονικού παράβολου, προκειμένου να επιβληθούν οι παραπάνω
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Σε περίπτωση επιβολής του χρηματικού προστίμου που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 4
του άρθ. 5 του π.δ. 237/1986 μετά από διαπιστωθείσα παράβαση Αστυνομικής Αρχής κατά την
κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, δεν απαιτείται κατά την ασφάλιση του οχήματος αυτού
και η πληρωμή του προβλεπόμενου παράβολου.
ΙΙ. Ενέργειες ιδιοκτήτη οχήματος

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος που ενημερώνεται, προβαίνει στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης
από την κυκλοφορία του οχήματος, αφού προηγουμένως πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο.
Το ηλεκτρονικό παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου
μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την
ενημέρωση του ιδιοκτήτη του οχήματος.
Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του οχήματός του για
οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του
οχήματός του, πριν την ημερομηνία διασταύρωσης ή υπάρχει σύμφωνα με το νόμο απαλλαγή
υποχρέωσης από την ασφάλισή του ή μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του ή έχει διαπιστωθεί
λάθος στα στοιχεία κυκλοφορίας του, απευθύνεται στις κατά περίπτωση αρμόδιες
υπηρεσίες (Ασφαλιστική Επιχείρηση, Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών),
προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους,
ώστε το όχημα να εξαιρεθεί από το αρχείο των ανασφάλιστων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν
υφίσταται υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παράβολου.

Δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας για τη θέση οχήματος σε αναγκαστική ακινησία, η
παρακράτηση των στοιχείων οχήματος από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος, διότι τα
στοιχεία κυκλοφορίας δύναται να επιστρέφονται στον κάτοχο ανά πάσα στιγμή, με την
καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου.
Οι Δ.Ο.Υ., από τις 17.10.2018 και μετά, δεν θα κάνουν πλέον δεκτά αιτήματα
φορολογουμένων περί θέσης του οχήματός τους σε αναγκαστική ακινησία, τα οποία
υποβάλλονται με το δικαιολογητικό της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας από την
Τροχαία, λόγω κυκλοφορίας του οχήματος ως ανασφάλιστου, ανεξαρτήτως του χρονικού
διαστήματος για το οποίο έχουν – καταρχήν – παρακρατηθεί τα στοιχεία αυτά, καθώς η
παρακράτηση αυτή δεν είναι πλέον δεσμευτική και αίρεται άμεσα με την καταβολή του
σχετικού προστίμου. Όταν η κατάσχεση/παρακράτηση των στοιχείων κυκλοφορίας του
οχήματος από δημόσια αρχή αφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (π.χ. 3, 6 ή 9
μηνών) τα σχετικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά και αυτό ανεξαρτήτως του εάν αφορούν
υποχρεωτική παρακράτηση για το χρονικό αυτό διάστημα ή αφορούν παρακράτηση που
αίρεται με την καταβολή τυχόν προβλεπόμενου προστίμου ή προσκόμισης δελτίου
τεχνικού ελέγχου, κ.λπ.

