
 

Αγαπητοί Πελάτες, 

 

Μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην ηλεκτρονική διασταύρωση των 

ασφαλισμένων οχημάτων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ξεκινήσει την 

επεξεργασία των στοιχείων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων. 

 

Για κάθε όχημα που θα εντοπίζεται ως ανασφάλιστο, η ΑΑΔΕ θα εκδίδει ηλεκτρονικό 

παράβολο (πρόστιμο) ύψους €250 και θα ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων είτε 

με email, είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων του TaxisNet, είτε στην τελευταία 

δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική διεύθυνση, για τις 

ενέργειες που πρέπει να κάνουν. 

 

Οι ενέργειες αυτές είναι κατά περίπτωση : 

 

- Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, αφού προηγούμενα πληρώσει το ηλεκτρονικό 

παράβολο, προβαίνει στην ασφάλιση 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 ανάλογα με την περίπτωση είτε στην 

Ασφαλιστική του Εταιρεία, είτε στη Δ.Ο.Υ., είτε στο 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 παραβόλου. 

 

Αν στο συμβόλαιο του οχήματός σας αναφέρεται λάθος ΑΦΜ, ή λάθος Αριθμός 

Κυκλοφορίας, δεν θα είναι δυνατή η επιβεβαίωση της ασφάλισής σας, με αποτέλεσμα 

την επιβολή του προστίμου και την ταλαιπωρία σας. 

 

Θα πρέπει να ελέγξετε το συμβόλαιό σας και αν διαπιστώσετε ότι το ΑΦΜ ή ο Αριθμός 

Κυκλοφορίας δεν είναι σωστά, επικοινωνήσετε με τον Ασφαλιστή σας ή με τη 

Συνεταιριστική Ασφαλιστική στα τηλ. 210 9491142, 143, 144 & 145, προκειμένου να 

γίνει η σχετική διόρθωση.  

 

Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η ασφάλιση των οχημάτων μας πρέπει να γίνεται 

όχι μόνο γιατί είναι υποχρεωτική από το νόμο, αλλά και γιατί αποτελεί ύψιστο καθήκον 

μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι πάντα δίπλα σας για να σας ενημερώνει και για να 

σας ασφαλίζει σωστά και με συνέπεια.  


