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ΠΡΟΣ:

1. ∆ηµόσια ΚΤΕΟ Περιφερειακών Ενοτήτων
(µε τηλεοµοιοτυπία)
2. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

ΚΟΙΝ.:

Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής

ΘΕΜΑ: Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχηµάτων που έχουν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας

Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία
µας αναφορικά µε τον τεχνικό έλεγχο που διενεργείται σε οχήµατα που έχουν τεθεί σε
κατάσταση ακινησίας, και για την ενιαία αντιµετώπιση των διαφόρων περιπτώσεων από όλα
τα ΚΤΕΟ, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Στην ισχύουσα νοµοθεσία που ρυθµίζει τα θέµατα σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο
οχηµάτων προβλέπονται τα ακόλουθα:
α.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που
κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τα
αυτοκίνητα οχήµατα, τρίτροχα οχήµατα, µοτοσικλέτες και µοτοποδήλατα που
κυκλοφορούν στη χώρα, καθώς και τα ρυµουλκούµενά τους, υπόκεινται σε τακτικό
τεχνικό έλεγχο.
β.
Από τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 1, 2 και 3 της αριθµ. 44800/123/1985 απόφασης
του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 781Β’), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, στα οποία καθορίζονται η διαδικασία και η πιστοποίηση διενέργειας του
περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, προκύπτει ότι ο τεχνικός αυτός έλεγχος αφορά
στα οχήµατα που βρίσκονται σε κανονική κυκλοφορία και όχι σε κατάσταση
ακινησίας µε κατατεθειµένες την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.
γ.
Σύµφωνα µε την αριθµ. 58144/614/1992 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ΦΕΚ 138Β’), εάν για ένα όχηµα προκύπτει µε στοιχεία αρµόδιας
Υπηρεσίας ότι κατά το χρονικό διάστηµα που υπήρχε η υποχρέωση να προσκοµιστεί
για τεχνικό έλεγχο, είχαν κατατεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες
κυκλοφορίας), το όχηµα αυτό εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου
ειδικού τέλους. Η εξαίρεση ισχύει εφόσον το όχηµα προσκοµιστεί σε ΚΤΕΟ για τεχνικό
έλεγχο εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας.
Από τη συνδυασµένη ερµηνεία των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι τα οχήµατα που
βρίσκονται σε ακινησία, για όσο διάστηµα διαρκεί αυτή, δεν έχουν υποχρέωση να
υποβληθούν σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο.
2.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διευκρινίζονται τα εξής αναφορικά µε το
χρόνο διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχηµάτων που έχουν τεθεί
σε κατάσταση ακινησίας:
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α.

β.

3.

α.

β.

4.
α.
β.

γ.

Προκειµένου για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες, ο
έλεγχος διενεργείται µετά την άρση της ακινησίας τους από τις ∆.Ο.Υ. Σε περίπτωση
που οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήµατος έχουν καταστραφεί από τη ∆.Ο.Υ., ο
έλεγχος στο ΚΤΕΟ διενεργείται µετά τη χορήγηση νέων πινακίδων από τη ∆ιεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχηµάτων, η ακινησία των οποίων γίνεται στις
∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών και για την άρση της
απαιτείται η προσκόµιση ισχύοντος ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ), ο έλεγχος στο
ΚΤΕΟ διενεργείται πριν την άρση της ακινησίας.
Περιπτώσεις υποχρέωσης ή απαλλαγής από την καταβολή του πρόσθετου
ειδικού τέλους της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55Α'),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
Περίπτωση 1η
Κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ακινησίας, το όχηµα
-- είτε είναι εφοδιασµένο µε ισχύον ∆ΤΕ και κατά τη διάρκεια της ακινησίας λήγει η
ισχύς του
-- είτε δεν έχει ακόµη υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά και κατά τη
διάρκεια της ακινησίας καθίσταται υπόχρεο:
Εάν ο τεχνικός έλεγχος του οχήµατος διενεργηθεί εντός 15 ηµερών από την
ηµεροµηνία άρσης της ακινησίας, δεν καταβάλλεται τέλος εκπροθέσµου.
Αντίθετα, εάν ο τεχνικός έλεγχος διενεργηθεί µετά τις 15 ηµέρες από την
ηµεροµηνία άρσης της ακινησίας, καταβάλλεται τέλος εκπροθέσµου. Το χρονικό
διάστηµα για το οποίο το όχηµα λογίζεται εκπρόθεσµο είναι από τη λήξη του ως
άνω 15νθηµέρου έως την ηµεροµηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.
Εάν ο έλεγχος διενεργηθεί πριν την άρση της ακινησίας, προκειµένου να
επιστραφούν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος, δεν καταβάλλεται τέλος
εκπροθέσµου.
Περίπτωση 2η
Κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ακινησίας το όχηµα, ενώ έχει σχετική υποχρέωση,
δεν διαθέτει ισχύον ∆ΤΕ:
Εάν ο τεχνικός έλεγχος διενεργηθεί µετά την άρση της ακινησίας, καταβάλλεται
τέλος εκπροθέσµου. Το χρονικό διάστηµα για το οποίο το όχηµα λογίζεται
εκπρόθεσµο είναι από την αρχική ηµεροµηνία που είχε υποχρέωση να
προσκοµιστεί για τεχνικό έλεγχο έως την ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου µετά
την άρση της ακινησίας, µη συνυπολογιζόµενου του διαστήµατος που διήρκεσε
αυτή.
Εάν ο έλεγχος διενεργηθεί πριν την άρση της ακινησίας του οχήµατος,
προκειµένου να επιστραφούν τα στοιχεία κυκλοφορίας, επίσης καταβάλλεται τέλος
εκπροθέσµου. Το όχηµα λογίζεται εκπρόθεσµο για το χρονικό διάστηµα από την
αρχική ηµεροµηνία που υπήρχε υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο µέχρι την
ηµεροµηνία έναρξης της ακινησίας.
∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή των ανωτέρω:
Ισχύον ∆ΤΕ είναι αυτό στο οποίο δεν σηµειώνονται ελλείψεις ή σηµειώνονται
δευτερεύουσες ή/και σοβαρές ελλείψεις και δεν έχει λήξει η ισχύς του.
Στις περιπτώσεις ∆ΤΕ χωρίς ελλείψεις ή µε δευτερεύουσες ελλείψεις, για τον
υπολογισµό της λήξης της ισχύος του λαµβάνεται υπόψη και το χρονικό περιθώριο της
µίας εβδοµάδας µετά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία.
Οχήµατα τα οποία
-- κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ακινησίας διαθέτουν ∆ΤΕ µε σοβαρές ελλείψεις,
ανεξαρτήτως εάν έχει λήξει η ισχύς του ή όχι και
-- από την ηµεροµηνία του αρχικού ελέγχου του οχήµατος µέχρι την ηµεροµηνία
διενέργειας του ελέγχου πριν ή µετά την άρση της ακινησίας έχει παρέλθει χρονικό
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διάστηµα µεγαλύτερο των 60 ηµερών (συνυπολογιζόµενου του διαστήµατος της
ακινησίας),
υποβάλλονται, όχι σε επανέλεγχο, αλλά σε πλήρη αρχικό έλεγχο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3(β) του άρθρου 3 της αριθµ. 44800/123/1985 υ.α., όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Εσωτερική διανοµή
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Ακριβές αντίγραφο
Γ. Αχπατζίδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. Περιφέρειες της χώρας
α) Γενικοί ∆ιευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών
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ε. ΣΕΕΥΜΕ
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4. Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος
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5. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ «Ο Άγιος Χριστόφορος»
5ο χλµ. Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεµαΐδας
501 00 Κοζάνη
6. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
Λ. Αθηνών 107
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