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Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Παράταση ημερομηνίας διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά, ισχύος
Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων ελαφρών οχημάτων
ΣΧΕΤ: α) Η με Αρ. Πρωτ. 134876/18-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΒ1465ΧΘΞ-ΦΗΥ) εγκύκλιος
β) Η με Αρ. Πρωτ. 138329/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ5Ο465ΧΘΞ-Τ3Σ) εγκύκλιος
Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετ. και ενόψει της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε Περιφερειακές Ενότητες
της χώρας, σας γνωρίζουμε ότι, όπου προκύπτει από κανονιστικές πράξεις η αναστολή λειτουργίας των
ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων (επιβατηγών οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλετών και
φορτηγών με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t) σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, ισχύουν τα εξής:
1. Για τα επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τις μοτοσικλέτες και τα φορτηγά με
ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t των οποίων η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται
στις περιοχές στις οποίες αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων, ή είναι
εφοδιασμένα με ΔΤΕ ή ΚΕΚ που έχουν εκδοθεί από ΚΤΕΟ που βρίσκονται σε Δήμους στους οποίους
έχει γίνει αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ, παρατείνεται αυτοδίκαια για δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες:
 Η ημερομηνία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά των οχημάτων που
ταξινομήθηκαν στη χώρα μας ως καινούργια, εφόσον αυτή είναι εντός του χρονικού διαστήματος
από μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία που ξεκινά η αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ έως και
την ημερομηνία που λήγει αυτή
 Η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις,
εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός του χρονικού διαστήματος
από μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία που ξεκινά η αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ έως και
την ημερομηνία που λήγει αυτή
 Η διάρκεια ισχύος των ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της
ισχύος τους είναι εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία των
ΚΤΕΟ
 Η διάρκεια ισχύος των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον η ημερομηνία επόμενου
ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο αναστέλλεται
η λειτουργία των ΚΤΕΟ.
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Διευκρινίζεται ότι όπου παραπάνω αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του ΔΤΕ, νοείται η
αναγραφόμενη επί αυτού [δίπλα στον ενωσιακό κωδικό 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)], χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας. Επίσης, όπου αναφέρεται η
ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά δεν λαμβάνεται υπόψη το
χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος.
2. Παράταση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών προστίθεται αυτοδίκαια και στις περιπτώσεις που
με προηγούμενες εγκυκλίους έχει δοθεί παράταση της ημερομηνίας διενέργειας περιοδικού τεχνικού
ελέγχου για πρώτη φορά των οχημάτων που ταξινομήθηκαν ως καινούρια ή παράταση ισχύος των ΔΤΕ
και των ΚΕΚ κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες ή οποιαδήποτε άλλη παράταση όσον αφορά
στην υποχρέωση διενέργειας τεχνικού ελέγχου ή εφοδιασμού με ΚΕΚ εντός συγκεκριμένης
ημερομηνίας και μέσα σε αυτό το διάστημα γίνεται αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ ελαφρών
οχημάτων.
Η ρύθμιση αυτή αφορά τα επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τις μοτοσικλέτες και τα
φορτηγά με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t των οποίων η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση
κατοικίας βρίσκεται στις περιοχές στις οποίες αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών
οχημάτων ή είναι εφοδιασμένα με ΔΤΕ ή ΚΕΚ που έχουν εκδοθεί από ΚΤΕΟ που βρίσκονται σε Δήμους
στους οποίους έχει γίνει αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με email)
2. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με email)
3. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (με email)
II. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Περιφέρειες της χώρας
Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής
Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών (με email)
2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
δ) Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
ε) Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
στ) Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ζ) Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
η) Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
θ) Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.)
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: seeyme@yme.gov.gr)
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4. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας: enosiikteoellados@gmail.com
- Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”: ikteo-k@otenet.gr
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: info@kteo-gr.gr
5. Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης
(trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
(για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
(contact@yna.gov.gr)
(για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
7. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
(d19-b@2001.syzefxis.gov.gr)
(για την ενημέρωση των Τελωνείων της χώρας)
8. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Υπηρεσιών Μίας Στάσης
(dolkep@mindigital.gr)
(για την ενημέρωση των Κ.Ε.Π. της χώρας)
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