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ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων όλων των 

αυτοκινήτων οχημάτων πλην φορτηγών και λεωφορείων με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα 
Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) >3,5 t λόγω αναστολής λειτουργίας των Δημοσίων και 
Ιδιωτικών ΚΤΕΟ    

 
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/2020 (4899 Β΄) κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.»  
   

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη σχετ. κ.υ.α. επιτρέπεται για το διάστημα από 7 Νοεμβρίου έως 
και 30 Νοεμβρίου 2020, μόνο ο τεχνικός έλεγχος φορτηγών και λεωφορείων με ΜΑΜΦΟ) >3,5 t σε 
Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας, που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη γραμμή τεχνικού 
ελέγχου βαρέων οχημάτων και υπό την προϋπόθεση μεγίστου αριθμού εννέα (9) ατόμων σε αναμονή 
και προσέλευσης κατόπιν ραντεβού (μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων) και επίδειξης του 
σχετικού καταλόγου στα ελεγκτικά όργανα.   
 
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων δηλ. με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
1. Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) 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 της χρονικής περιόδου από το Σάββατο 31-10-2020 
έως και τη Δευτέρα 30-11-2020 (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας 
επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος). 

 
2. Ομοίως, παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των 

Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον η 
ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από το Σάββατο 31-10-
2020 έως και τη  Δευτέρα 30-11-2020.  
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 Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία λήξης του ΔΤΕ νοείται η ημερομηνία που αναγράφεται επί 
αυτού στον ενωσιακό κωδικό «8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)», δηλαδή δεν λαμβάνεται 
υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας.  

 
3. Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των ΔΤΕ με 

σοβαρές ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της 
χρονικής περιόδου από το Σάββατο 7-11-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-2020.     

 
4. Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Καρτών 

Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ 
είναι εντός της χρονικής περιόδου από το Σάββατο 31-10-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-
2020.    

 
5. Τα οχήματα υποχρεούνται να προσέλθουν στα ΚΤΕΟ για έλεγχο το αργότερο μέχρι τη λήξη των 

ανωτέρω καθοριζόμενων καταληκτικών ημερομηνιών (δηλ. μέχρι τη λήξη των σαράντα πέντε 
ημερολογιακών ημερών παράτασης), χωρίς να προστίθεται σε αυτές η μία επιπλέον εβδομάδα.  

 Επίσης, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση επίσημων αργιών του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών εορτών, ή Σαββάτου, η καταληκτική προθεσμία για εμπρόθεσμο έλεγχο μετατίθεται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.   

 
6. α) Όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο 

διασκευασμένων οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG ή CNG, η προσκόμιση 
σε ΚΤΕΟ, Υπεύθυνης Δήλωσης τεχνίτη συστημάτων υγραερίου για την καλή λειτουργία του 
συστήματος υγραερίου ή φυσικού αερίου, η οποία έληξε στο χρονικό διάστημα από το Σάββατο 
31-10-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-2020, παρατείνεται η ισχύς της κατά σαράντα πέντε 
(45) ημερολογιακές ημέρες. 

 β) Όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο εγκατάστασης ή 
απεγκατάστασης συστήματος LPG ή CNG, η προσκόμιση σε ΚΤΕΟ, Υπεύθυνης Δήλωσης 
τεχνίτη συστημάτων υγραερίου για την ορθή εγκατάσταση ή απεγκατάσταση του συστήματος 
υγραερίου ή φυσικού αερίου, η οποία εκδόθηκε ή έληξε στο χρονικό διάστημα από το Σάββατο 
7-11-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-2020, παρατείνεται η ισχύς της κατά σαράντα πέντε (45) 
ημερολογιακές ημέρες. 

 
7. Οχήματα για τα οποία προκύπτει ότι, κατά το χρονικό διάστημα από το  Σάββατο 7-11-2020 

έως και τη Δευτέρα 30-11-2020 που υπήρχε η υποχρέωση να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο, 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 της με αριθμ. οικ. 19111/192 
(Β΄1003) υ.α. όπως ισχύει, ελέγχονται εμπρόθεσμα (χωρίς την καταβολή πρόσθετου ειδικού 
τέλους εκπροθέσμου) έως και τις 30-12-2020. 

 
8. Επιτρέπεται η ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη ταξινόμηση 

σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου (με ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία δήλωσης άφιξης του οχήματος) της χώρας προέλευσης, χωρίς 
την προσκόμιση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ εντός της ελληνικής 
επικράτειας, είτε μετά από τη διαδικασία αναγνώρισης είτε μετά τη διενέργεια Περιοδικού 
Τεχνικού Ελέγχου, όπου προβλέπεται.  

 Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια για την ταξινόμηση του οχήματος Υπηρεσία Μεταφορών 
και Επικοινωνιών εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ταξινόμησης. Για το 
λόγο αυτό  στον χώρο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται  
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«Ημερομηνία πρώτου τεχνικού ελέγχου έως την ../../….(45 ημέρες μετά την ημερομηνία 
ταξινόμησης)». 

 
 
9. Επιτρέπεται η ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη ταξινόμηση 

σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., που προορίζονται για την αντικατάσταση επιβατηγών δημοσίας χρήσης 
(Ε.Δ.Χ.) (ταξί), χωρίς την προσκόμιση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό 
ΚΤΕΟ εντός της ελληνικής επικράτειας.. Η ταξινόμηση γίνεται με επιθεώρηση από την αρμόδια 
για την ταξινόμηση του οχήματος Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

 Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια για την ταξινόμηση του οχήματος Υπηρεσία Μεταφορών 
και Επικοινωνιών εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ταξινόμησης. Για το 
λόγο αυτό  στον χώρο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται  
«Ημερομηνία πρώτου τεχνικού ελέγχου έως την ../../….(45 ημέρες μετά την ημερομηνία 
ταξινόμησης)». 

 
10. Τέλος, παρακαλούνται τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας να προσαρμόσουν εγκαίρως 
 τα Μηχανογραφικά τους Συστήματα σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.   

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 
            
 
         
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
I. Αποδέκτες προς ενέργεια: 

1. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με τηλεομοιοτυπία) 
2. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 
II. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  

1. Περιφέρειες της χώρας  
α) Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών (με τηλεομοιοτυπία) 
β) Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών 

2. Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής  
3. 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 Δ/ντή Μεταφορών 
η) Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών  

4. Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.) 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: seeyme@yme.gov.gr) 

5. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
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    - 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 

6.  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

Π. Κανελλοπούλου 4 

101 77 Αθήνα 
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