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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                               
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ                                    Παπάγου 25/11/2020 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                      
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 109376 
                                                       
Ταχ. Δ/νση  : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε                    ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής   
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου   
E-mail : dteo@yme.gov.gr   
    

 
ΘΕΜΑ:  1) Ταξινόμηση μεταχειρισμένων ΕΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών από χώρες του εξωτερικού 

  2) Άρση ακινησίας οχημάτων  
   
ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ. πρωτ. 93964/11-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ) και 100667/17-11-2020 

(ΑΔΑ: ΨΗΓ2465ΧΘΞ-Ο6Λ) εγκύκλιοι του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών   
    

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα 
αναστολής λειτουργίας δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ, διευκρινίζονται επιπρόσθετα τα εξής: 
 
1. Μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες που εισάγονται από χώρες του εξωτερικού και μεταχειρισμένα 

επιβατηγά οχήματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ταξινομούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
Μεταφορών και Επικοινωνιών χωρίς την προσκόμιση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από 
δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ  εντός της ελληνικής επικράτειας.  

 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)». 

 
2. Μεταχειρισμένα επιβατηγά οχήματα που έχουν εισαχθεί στη χώρα μας με ημερομηνία δήλωσης 

άφιξης οχήματος (ΔΑΟ) πριν τις 12/2/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4663/2020) και: 
 α) παραμένουν στο καθεστώς φορολογικής αποθήκης ή  
 β) έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του ιστορικού τέλους ταξινόμησης ή 
 γ) δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου από κράτος μέλος της Ε.Ε., 
 ταξινομούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών χωρίς την προσκόμιση 

ΔΤΕ από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ  εντός της ελληνικής επικράτειας. 
 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)». 

ΑΔΑ: 6Β50465ΧΘΞ-ΩΦ2



2 
 

 
3. Επιβατηγά οχήματα, μοτοσυκλέτες και φορτηγά με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t, τα οποία βρίσκονται σε 

καθεστώς ακινησίας, σε περίπτωση άρσης της ακινησίας, στο διάστημα που έχει ανασταλεί η 
λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ και έως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, ήτοι από 
23/10/2020 έως και 30/11/2020, υποχρεούνται στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου εντός σαράντα 
πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία άρσης της ακινησίας.      

 Τα παραπάνω οχήματα μπορούν να μεταβιβάζονται και στην περίπτωση που διαθέτουν ΔΤΕ το 
οποίο έχει λήξει. 

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

 
4. Η παρατήρηση «Ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως την ../../….», που πρέπει να αναγράφεται επί της 

άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ορίζεται στην 
παρούσα και στις εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. 93964/11-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ) και  
100667/17-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΓ2465ΧΘΞ-Ο6Λ), περιλαμβάνεται στον κωδικό «183» που 
δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του 
Υπουργείου μας. 

 

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  
Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών (με email) 

2. Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής (με email) 
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 
θ) Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών 

4. Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.) 
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(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: seeyme@yme.gov.gr) 
5. 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 

6. Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr) 

(για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της) 

7. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 

(contact@yna.gov.gr) (για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)  

8. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα 

(d19-b@2001.syzefxis.gov.gr) 

(για την ενημέρωση των Τελωνείων της Χώρας) 

9. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 (dolkep@mindigital.gr) (για την ενημέρωση των Κ.Ε.Π. της Χώρας) 
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