
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ  18-8-2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ., ΥΠΟ∆., ΝΑΥΤ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 50818/4228   

∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Ταχ. ∆/νση:  Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε                       

Τ.Κ.  156 69 –Παπάγου ΠΡΟΣ: Π.∆. 

Πληροφορίες: Σ. Ιωαννίδης  

Τηλ. 21313 08597   

Φαξ 21313 08481  

Ηλ. Ταχ.: s.ioannidis@yme.gov.gr ΚΟΙΝ:  

   

ΘΕΜΑ : ∆ηµοσίευση  νόµου 4336/2015 µε προσθήκη άρθρου 18Α «Εκπρόθεσµος 

Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) µηνών», στο ν. 3446/2006     

ΣΧΕΤΙΚΟ

 

:  

 
 

1. Σας ενηµερώνουµε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α΄ δηµοσιεύθηκε ο νόµος 4336/2015 

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας 

Χρηµατοδότησης». Στο νόµο αυτόν και συγκεκριµένα στην υποπαράγραφο ∆.8: ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ Ν. 3446/2006 (Α΄49) στο ν. 3446/2006 (Α΄49), µετά το άρθρο 18, προστέθηκε νέο 

άρθρο 18Α «Εκπρόθεσµος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) µηνών», στο οποίο 

περιλαµβάνονται τέσσερεις παράγραφοι.  

 

2. Για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων παρέχονται καταρχήν οι ακόλουθες 

κατευθυντήριες οδηγίες :  

Παράγραφος 1.  

α. Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραµµένων στην 

Ελλάδα οχηµάτων, για τα οποία ένα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης θα 

έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα κατ’ ελάχιστο έξι (6) µηνών από την καταληκτική 

ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκοµίσουν 

αυτά, εντός των προθεσµιών της παρ. 2 του οικείου άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του 

περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόµενου τέλους 

διενέργειας του ελέγχου, όχι το αναλογούν, αλλά  µειωµένο το πρόσθετο ειδικό τέλος  της 

παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ Α’ 55) (τέλος εκπρόθεσµης προσέλευσης) 

Στη διάταξη συγκεκριµενοποιείται ότι το µειωµένο αυτό τέλος ισούται µε το καταβαλλόµενο 

στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης προσκόµισης πέραν των τριάντα (30) ηµερών και µέχρι των 

έξι (6) µηνών.    

Παράδειγµα 

Για επιβατικά οχήµατα . Ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών, ενώ το προβλεπόµενο τέλος 

εκπρόθεσµου αρχικού ελέγχου πέραν  των 6 µηνών  είναι 65,00 €, θα καταβληθεί το τέλος 

εκπρόθεσµου αρχικού ελέγχου πέραν 30 ηµερολογιακών ηµερών και µέχρι 6 µηνών  που 

είναι 33,00 €. 
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Παράγραφος 2.  

Στην παράγραφο 2 και προς αποφυγή συνωστισµού στα ΚΤΕΟ της Χώρας των εκπρόθεσµων άνω 

των 6 µηνών οχηµάτων σε µία και µόνη καταληκτική ηµεροµηνία, ορίζονται τρεις καταληκτικές 

ηµεροµηνίες, εντός των οποίων θα πρέπει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των εν 

λόγω οχηµάτων, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να επωφεληθούν της καταβολής του µειωµένου τέλους.  

Οι καταληκτικές αυτές προθεσµίες είναι :  

α. Η 30-09-2015, για τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την 

καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε 

έως τις 30-06-2014. 

β. Η 31-10-2015, για τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την 

καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε 

εντός του χρονικού διαστήµατος από 01-07-2014 έως 31-12-2014. 

 

γ. Η 30-11-2015, για τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την 

καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή 

θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση της παρούσας 

διάταξης, δηλαδή έως και τις 14 Σεπτεµβρίου 2015. 

 

Επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό της εκάστοτε κατά τα ανωτέρω καταληκτικής 

ηµεροµηνίας λαµβάνεται υπόψη και το περιθώριο της µίας εβδοµάδας «ανοχής» (+7 

ηµέρες) από την αναγραφόµενη επί του ∆ΤΕ ηµεροµηνία επόµενου ελέγχου ή την 

ηµεροµηνία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας.    
 

∆ιευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω προθεσµίες είναι καταληκτικές που σηµαίνει ότι παρέχεται το 

δικαίωµα στους κατόχους οχηµάτων ανεξαρτήτως της καταληκτικής προθεσµίας που εµπίπτει το 

όχηµά τους να ελεγχθούν και ενωρίτερα από τις προθεσµίες που κατά περίπτωση ισχύουν γι’ 

αυτούς. ∆ηλαδή η διάταξη ∆ΕΝ εισάγει τη δέσµευση µέχρι την 30-9-2015 να ελεγχθούν µόνο 

τα οχήµατα της παρ. 2α, ακολούθως από 1-10-2015 έως και 31-10-2015 µόνο τα οχήµατα της 

παρ. 2β και τέλος από 1-11-2015 έως και 30-11-2015 µόνο τα οχήµατα της παρ. 2γ .  

 

Εξυπακούεται όµως ότι τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα 

οχήµατα της α΄ περίπτωσης για τα οποία ισχύει η συντοµότερη προθεσµία της 30-9-2015, 

λαµβανοµένων υπόψη της δυναµικότητας του ΚΤΕΟ και των καθορισµένων ελάχιστων χρόνων 

διενέργειας του ελέγχου. 

 

Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για άµεση εφαρµογή των οριζοµένων στις παρ. 1 και 2 της 

ανωτέρω διάταξης και ενόψει των τασσοµένων καταληκτικών ηµεροµηνιών και ιδιαίτερα αυτή της 

30-9-2015, σας ενηµερώνουµε ότι ο τρόπος πληρωµής του µειωµένου πρόσθετου τέλους της 

παραγράφου 1, στα ΚΤΕΟ της χώρας είναι ο οριζόµενος από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις 

 

Στις περιπτώσεις καταβολής του ανωτέρω αναφερόµενου µειωµένου τέλους τα ΚΤΕΟ της Χώρας 

θα πρέπει : 

� να τηρούν στο αρχείο τους τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (όπως αντίγραφο 

προηγούµενου ∆ΤΕ ή/και φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας) στο πλαίσιο της 

τεκµηρίωσης σε οποιονδήποτε έλεγχο υποστούν ότι ο ιδιοκτήτης του οχήµατος ήταν 

πράγµατι δικαιούχος καταβολής του εν λόγω µειωµένου τέλους. 
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� να αναγράφουν στο χώρο των παρατηρήσεων του ∆ΤΕ τη φράση «κατεβλήθη µειωµένο 

τέλος εκπροθέσµου ν. 4336/2015»               

     

Παράγραφος 3.  

Με την παράγραφο 3 εισάγεται η πρόβλεψη ότι :     

«3. Στους ιδιοκτήτες οχηµάτων για τα οποία συµπληρώνεται χρονικό διάστηµα (6) µηνών από την 
καταληκτική προθεσµία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από 
το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού πρόστιµο ύψους εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90/Α΄) 
 Το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχηµάτων της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκοµίσουν τα οχήµατά τους για διενέργεια 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου µέχρι και τις 31.12.2015. 
Σε όσους επιβάλλεται το πρόστιµο της παρούσας παραγράφου, δεν επιβάλλεται το πρόστιµο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 86 του ν. 2969/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας».  
 

Το πρώτο εδάφιο είναι γενικό και προβλέπει την επιβολή προστίµου ύψους εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ στους ιδιοκτήτες των οχηµάτων για τα οποία θα συµπληρωθεί χρονικό διάστηµα (6) µηνών 

από την καταληκτική προθεσµία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, ένα µήνα 

από τη δηµοσίευση του ν. 4336/2015 (δηλαδή 15 Σεπτεµβρίου 2015) και µεταγενέστερα. Για την 

εφαρµογή της διάταξης πρέπει να προηγηθεί η έκδοση της κοινής απόφασης της εξουσιοδοτικής 

διάταξης της παραγράφου 4 της διάταξης. 

 

Το δεύτερο εδάφιο αναφέρεται στις περιπτώσεις οχηµάτων για τα οποία οι ιδιοκτήτες, αν 

προσκοµίσουν τα οχήµατά τους µετά τις καταληκτικές προθεσµίες των τριών περιπτώσεων της 

παραγράφου 2 (για την α΄ περίπτωση µετά τις 30-9-2015 --  για την β΄ περίπτωση µετά τις 31-

10-2015  -- και για την γ΄ περίπτωση µετά τις 30-11-2015) και µέχρι το τέλος του τρέχοντος 

έτους (31-12-2015), τότε θα καταβάλλουν όχι το µειωµένο, αλλά το αναλογούν τέλος 

εκπροθέσµου δεν θα τους επιβληθεί όµως το πρόστιµο των 150 €. 

Αν όµως ο τεχνικός αυτός έλεγχος διενεργηθεί από το νέο έτος (µετά την 31-12-2015) τότε 

πλέον του κανονικού τέλους εκπροθέσµου θα υποστούν την επιβολή και του προστίµου των 150 €.  

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

 

 

Θ. ΠΕΡΚΑ 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
   Α. Βελµάχου 
  

Εσωτ. ∆ιανοµή: ∆ΕΟΕ  (3) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 1) ∆ηµόσια ΚΤΕΟ Περιφερειακών Ενοτήτων 

    (µε τηλεοµοιοτυπία) 

2) Ιδιωτικά ΚΤΕΟ  

    (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

3) Περιφέρειες της χώρας   

   Γεν. ∆/ντες Μεταφορών και Επικοινωνιών  

        (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

4) ∆ιεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής  

    (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1) Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 

    α) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

    β) Γραφείο Γενικής Γραµµατέως  

    γ) Γενικό ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας 

    δ) ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών 

    ε) ΣΕΕΥΜΕ  

   στ) Γραφείο Τύπου  

 

2) Υπουργείο Οικονοµικών 

    Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων  

     ι)  Γραφείο Γεν. Γραµµατέως κας Αικ. Σαββαϊδου 

          Καραγεώργη Σερβίας 10 ΑΘΗΝΑ 

     ii)  Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων  

        ∆ιεύθυνση Εισπράξεων 

        Πανεπιστηµίου 20 

        106 72 Αθήνα 

    iii) ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

        Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 

        183 46 Αθήνα 

    iv) ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

        Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 

        183 46 Αθήνα  
 

3) Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος  

    Πανεπιστηµίου 57  

    105 64 Αθήνα   

4) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ «Ο Άγιος Χριστόφορος» 

    5ο χλµ. Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεµαΐδας  

    501 00 Κοζάνη  

5) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ 

    Λ. Αθηνών 107 

    104 47 Αθήνα 
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