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ΘΕΜΑ: 1) Ταξινόμηση μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t προερχόμενων από χώρες του 

εξωτερικού 
 2) Κυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων ΕΔΧ  οχημάτων 
 3) Άρση ακινησίας μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t  
 4) Παράταση διάρκειας ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης και 

ταξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t  
 
ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. πρωτ. 93964/11-11-2020 ΑΔΑ (ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ) εγκύκλιος του υφυπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών «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»  
   

Σε συνέχεια της σχετ. εγκυκλίου και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αναστολής 
λειτουργίας δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ διευκρινίζεται ότι ο αναφερόμενος περιορισμός της 
Μέγιστης Αποδεκτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) > 3,5 t αφορά μόνο στα φορτηγά 
οχήματα και όχι στα λεωφορεία. 
Συνεπώς, επιτρέπεται η διενέργεια του τεχνικού ελέγχου όλων των λεωφορείων, ανεξαρτήτως 
ΜΑΜΦΟ (σε γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/2020 κ.υ.α. (Β΄ 4899). Αντίστοιχα, οι χορηγούμενες παρατάσεις ισχύουν για τις 
λοιπές κατηγορίες οχημάτων, ήτοι για τα επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τις 
μοτοσικλέτες και τα φορτηγά με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t.  
 
Σε απάντηση ερωτημάτων Υπηρεσιών και πολιτών και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα 
αναστολής λειτουργίας δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ, διευκρινίζονται επίσης τα εξής: 
 
1. Μικρά φορτηγά οχήματα με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t προερχόμενα από χώρες του εξωτερικού 

ταξινομούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών χωρίς την προσκόμιση 
Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ εντός της ελληνικής επικράτειας.  
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 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. Αποχαρακτηρισμένα πρώην ΕΔΧ οχήματα, που πρόκειται να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία ως ΕΔΧ 

οχήματα, επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν εκ νέου ως ΕΔΧ οχήματα, χωρίς την προσκόμιση ΔΤΕ.   
 Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να 

ενημερωθεί ο φάκελος του οχήματος, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της 
εκ νέου κυκλοφορίας τους ως ΕΔΧ - οχήματα. Για το λόγο αυτό  στον χώρο των παρατηρήσεων 
της άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται  «Ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως την ../../….(45 ημέρες 
μετά την ημερομηνία της εκ νέου κυκλοφορίας του οχήματος ως ΕΔΧ)». 

 
3. Μικρά φορτηγά οχήματα με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t ή επιβατηγά οχήματα, τα οποία βρίσκονται σε 

καθεστώς ακινησίας (οι ιδιοκτήτες τους έχουν καταθέσει τα στοιχεία κυκλοφορίας σε Διευθύνσεις 
Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε Δ.Ο.Υ. της χώρας), σε περίπτωση άρσης της ακινησίας, στο 
διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ, 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. Για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t.: 

 α) Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των φύλλων 
δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης οχήματος ADR, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος 
τους είναι από 31-10-2020 έως και 30-11-2020. 

 β) Οχήματα που ταξινομούνται από 31-10-2020 έως και 30-11-2020 ως μεταχειρισμένα με ισχύον 
πιστοποιητικό ADR από τη χώρα προηγούμενης ταξινόμησής τους, σύμφωνα με την παρ.4Αβ του 
κεφ. Α’ της ΣΤ/29900/77 (ΦΕΚ Β΄1318), επιτρέπεται να κυκλοφορούν με το πιστοποιητικό της 
χώρας προέλευσης έως σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
ταξινόμησης. 

          γ) Οι εν λόγω ρυθμίσεις ισχύουν για κυκλοφορία αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής 
επικράτειας. 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 

   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
I. Αποδέκτες προς ενέργεια: 

1. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με τηλεομοιοτυπία) 
2. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
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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 
θ) Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών 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) 
    - 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. Φορείς ελέγχου ADR της χώρας (μέσω email) 

7. Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

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

(για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της) 

8. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

Αρχηγείο Λιμενικού́ Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 

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

9. 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) 

10. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

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