
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
              

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  18/11/2020 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ : 
1) Ταξινόμηση μικρών φορτηγών οχημάτων ≤ 3,5 t προερχόμενων από χώρες του εξωτερικού   
2) Κυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων ΕΔΧ  οχημάτων   
3) Άρση ακινησίας μικρών φορτηγών οχημάτων ≤ 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. 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 100677/17-11-2020 – ΑΔΑ:ΨΗΓ2465ΧΘΞ-Ο6Λ 
 

1. Επιτρέπεται η διενέργεια  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). 
2. 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.   
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)».   
3. 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)».   
4. 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)».   
5. 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.   
Επισημαίνεται ότι:  
Με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/Β/2020) «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»: 
Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και 
υποχρεωτικά κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) .  
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, να τηρούν τις γενικότερες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, περί της 
εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες  

   Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, καθώς και για κάθε άλλη υπόθεση του Τομέα 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, παρακαλείται το κοινό να επικοινωνεί με τα βασικά τηλέφωνα του 
παρακάτω πίνακα, ή να στέλνει μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας. 

Υπηρεσία Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ 

Λέσβος 2251 3 53500 – 2251 3 53517 metafores@pvaigaiou.gov.gr  

2251 3 54100 

Χίος 2271 3 52400  d.metaforon@2530.syzefxis.gov.gr  2271 3 52903 

Σάμος - Ικαρία 2273 3 50441 metaforwn@samos.pvaigaiou.gov.gr  

2273 3 52210 

Λήμνος 2254 3 51500 i.elias@pvaigaiou.gov.gr  

- 

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαδρομή: https:// www.pvaigaiou.gov.gr  Επικοινωνία/ Τηλεφωνικοί 
κατάλογοι, υπάρχουν πλήρεις τηλεφωνικοί κατάλογοι.  
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