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ΠΡΟΣ:

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 19111/192/2019 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και
πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των
οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).», όπως
ισχύει
Κατόπιν ερωτημάτων πολιτών προς την Υπηρεσία μας σχετικά με τον εμπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο
οχημάτων στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του
οχήματός του για τεχνικό έλεγχο βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού, σας ενημερώνουμε για τα
εξής:
1. Στην περίπτωση στ) της παρ. 1 του άρθρου 5 της σχετ. υ.α. προβλέπεται ότι για λόγους ανωτέρας
βίας εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους, οι ιδιοκτήτες οχημάτων
που προσκομίζουν αυτά εκπρόθεσμα, εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης
αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να
προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, αυτό βρισκόταν εκτός της χώρας μας.
2. Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, είναι προφανές ότι τα ανωτέρω περί μη υποχρέωσης
καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου, ισχύουν αναλογικά και στην
περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος με την υποβολή στο ΚΤΕΟ δικαιολογητικών (με
ταξιδιωτικά έγγραφα), αποδεικνύει την παραμονή του στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία
υποχρέωσης του οχήματός του για τεχνικό έλεγχο, ενώ το όχημά του βρίσκεται στη χώρα μας και
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δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης του οχήματος σε ΚΤΕΟ από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπό του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Ανδρέου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
α) Γενικές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (με τηλεομοιοτυπία στους Γενικούς Δ/ντές)
β) Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
γ) Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με τηλεομοιοτυπία)
δ) Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
II. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
δ) Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
ε) Εθνική Αρχή Διαφάνειας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aead.gr)
2. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας tsakiris@kteohellas.gr
-Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος” ikteo-k@otenet.gr
-Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ info@kteo-gr.gr
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