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1) Η κ.υ.α οικ.49372/3352/2017 (Β’ 2726) «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων 
οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση µε την  οδηγία 2014/45/EK και 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» 
2) Η υ.α. Φ.23/24327/2887/2009 (Β’ 945) «Καθορισµός τρό̟ου, διαδικασίας και 
̟ιστο̟οίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων µοτο̟οδηλάτων και 
µοτοσυκλετών» 

 
Κατό̟ιν ερωτηµάτων ̟ρος την Υ̟ηρεσία µας α̟ό ̟ολίτες, καθώς και α̟ό ΚΤΕΟ της χώρας, σχετικά µε 
το αντικείµενο του θέµατος και την διαδικασία ̟ ου ̟ ρέ̟ει να ακολουθείται στα ΚΤΕΟ κατά τον τεχνικό 
έλεγχο σας ενηµερώνουµε για τα εξής: 
 
1. Με την ̟αρ. 6 του άρθρου 9 της σχετ. (1) κ.υ.α. (άρθρο 8 της οδηγίας 2014/45/ΕΚ), εισάγεται για 
̟ρώτη φορά στη νοµοθεσία µας η α̟αίτηση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, κατά τον τεχνικό έλεγχο των 
οχηµάτων στα ΚΤΕΟ, του ελέγχου ̟αρα̟οίησης του µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων και στην 
̟ερί̟τωση ̟ου αυτή δια̟ιστώνεται µε σκο̟ό τη µείωση ή την αλλοίωση της ένδειξης της 
καταγεγραµµένης α̟ό όχηµα α̟όστασης, ε̟ισύρονται διοικητικές και ̟οινικές κυρώσεις. 
Στα ̟λαίσια εφαρµογής των διοικητικών κυρώσεων κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων στα ΚΤΕΟ: 
α) Για οχήµατα ̟λην δικύκλων µοτοσυκλετών σε ̟ερί̟τωση  δια̟ίστωσης µικρότερου αριθµού 
διανυθέντων χιλιοµέτρων σε σχέση µε τον ̟ροηγούµενο τεχνικό έλεγχο θα σηµειώνεται σοβαρή 
έλλειψη (ΣΕ) στο αντίστοιχο σηµείο ελέγχου (κωδ. 7.11.a) της (1) σχετ.  
Για την διαδικασία ε̟ανελέγχου του οχήµατος και την α̟οκατάσταση της σοβαρής έλλειψης ο κάτοχός 
του ̟ρέ̟ει να το ̟ροσκοµίσει σε ΚΤΕΟ µε αναγραφόµενο αριθµό διανυθέντων χιλιοµέτρων 
µεγαλύτερο α̟ό αυτόν του ̟ροηγούµενου τεχνικού ελέγχου.   
β) Για δίκυκλες µοτοσυκλέτες σε ̟ερί̟τωση  δια̟ίστωσης µικρότερου αριθµού διανυθέντων 
χιλιοµέτρων σε σχέση µε τον ̟ροηγούµενο τεχνικό έλεγχο θα σηµειώνεται σοβαρή έλλειψη (ΣΕ) στο 
αντίστοιχο σηµείο ελέγχου 1402 «Ελλείψεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την εφαρµογή της ισχύουσας 
νοµοθεσίας» της (2) σχετ.  
Για την διαδικασία ε̟ανελέγχου και την α̟οκατάσταση της σοβαρής έλλειψης ο κάτοχος της δίκυκλης 
µοτοσυκλέτας ̟ ρέ̟ει να την ̟ ροσκοµίσει σε ΚΤΕΟ µε αναγραφόµενο αριθµό διανυθέντων χιλιοµέτρων 
µεγαλύτερο α̟ό αυτόν του ̟ροηγούµενου τεχνικού ελέγχου.  
 
2. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήµατος δια̟ιστωθεί ότι: 
α) έχει γίνει µηδενισµός και ε̟ανεκκίνηση της καταγραφής του αριθµού των διανυθέντων χιλιοµέτρων 
λόγω της ύ̟αρξης µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων ̟αλαιού τύ̟ου ή  
β) αντικατάστασης του µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων µε άλλον (καινούργιο ή µεταχειρισµένο),  
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στον χώρο των ̟αρατηρήσεων του ∆ΤΕ θα αναγράφεται η ̟αρατήρηση: «Ε̟ανεκκίνηση καταγραφής 
χιλιοµέτρων - Αριθµός χιλιοµέτρων ̟ροηγούµενου ελέγχου……» ή «Αντικατάσταση µετρητή 
χιλιοµέτρων - Αριθµός χιλιοµέτρων ̟ροηγούµενου ελέγχου……». Οι ανωτέρω ̟αρατηρήσεις ανά 
̟ερί̟τωση ε̟αναλαµβάνονται σε κάθε µεταγενέστερο έλεγχο. 
Ειδικότερα η αντικατάσταση µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων α̟οδεικνύεται µόνο µε την 
̟ροσκόµιση στο ΚΤΕΟ νόµιµων ̟αραστατικών ήτοι α̟όδειξη, ή τιµολόγιο αγοράς και το̟οθέτησής 
του. 
Αντίγραφα των ανωτέρω ̟αραστατικών διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ. 
 
              O Προϊστάµενος της ∆/νσης  
 

Α. Σκυλλάκος 
 
  Ακριβές αντίγραφο 
 
 
 
  Ε. Χατζηκυριακίδου 
 
Πίνακας α̟οδεκτών: 
Α̟οδέκτες για ενέργεια: 
♦ Περιφέρειες της χώρας 
-∆/νση ΚΤΕΟ της Γενικής ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής (µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
-Τµήµατα ΚΤΕΟ των ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (µε  
τηλεοµοιοτυ̟ία) 
♦ Λειτουργούντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση: 
♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών  
 • Γραφείο Υ̟ουργού 
 • Γραφείο Υφυ̟ουργού 
 • Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  
 • Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων 
 • ∆/νση Ε̟ο̟τείας και Ελέγχου 
 • Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων 
 • Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: seeyme@yme.gov.gr)    
♦ Περιφέρειες της χώρας 
 -Γραφεία Περιφερειαρχών (µε τηλεοµοιοτυ̟ία) 
 -Γενικοί ∆/ντές Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών (µε τηλεοµοιοτυ̟ία) 

-∆/νσεις και Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων  
♦ Υ̟ουργείο Προστασίας του Πολίτη 
        Π. Κανελλο̟ούλου 4 
        101 77 Αθήνα 
♦ Υ̟ουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  
        Ακτή Βασιλειάδη  
        Πύλη Ε1-Ε2 
        185 10 Πειραιάς 
♦  Σωµατεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
 -  Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας  
 -  Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”  
 -  Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ  
Εσωτερική ∆ιανοµή : ∆.Τ.Ε.Ε.Ε.Ο. (Τµήµα Α’)  
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