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Πίνακας
Αποδεκτών
ΠΡΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 19111/192/2019 υ.α. «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης
διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκούσιου) των οχημάτων στα Δημόσια και
Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)».
β) Η με αριθμ. πρωτ. 51958/831/1-10-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την
απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για ιδιοκτήτες οχημάτων θετικούς στον
κορωνοϊό COVID-19 (ΑΔΑ:Ψ3ΕΘ465ΧΘΞ-7ΜΓ)
γ) Το από 2-11-2020 μήνυμα, μέσω e-mail, της εταιρείας AUTOVISION SAKAR Α.Ε.
Σε συνέχεια της (β) σχετικής εγκυκλίου για την απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους
εκπροθέσμου KTEO στην περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήματος είναι θετικός στον κορωνοϊό COVID-19 και
απαιτείται η κατ’ οίκον απομόνωσή του, και έπειτα από ενημέρωση της Υπηρεσίας μας με το (γ) σχετικό
έγγραφο σχετικά με ιδιοκτήτες οχημάτων που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
COVID-19 οι οποίοι αδυνατούν να προσκομίσουν τα οχήματά τους για τεχνικό έλεγχο, σας ενημερώνουμε
για τα εξής:
1. Στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της (α) σχετικής υ.α. προβλέπεται ότι με
πιστοποιητικό νοσηλευτικού ιδρύματος ή κλινικής, εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής
πρόσθετου ειδικού τέλους ιδιοκτήτες, οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση
προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο, είχαν νοσηλευθεί. Το παραπάνω χρονικό διάστημα
δύναται να παραταθεί εάν από ανάλογη βεβαίωση προκύπτει η κατ’ οίκον νοσηλεία.
2. Στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της αναγκαιότητας περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση που
ιδιοκτήτης οχήματος προσκομίσει βεβαίωση/γνωμάτευση θεράποντος ιατρού ή νοσηλευτικού
ιδρύματος ή κλινικής ή έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή του ΕΟΔΥ, στο
οποίο αναγράφεται ότι ο εν λόγω ιδιοκτήτης χαρακτηρίζεται ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου
κρούσματος COVID-19 και απαιτείται η κατ’ οίκον απομόνωσή του για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
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3. Εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της (α) σχετικής υ.α., σύμφωνα με την οποία ο
ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να προσκομίσει το όχημα για τεχνικό έλεγχο εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έπαυσε να ισχύει ο παραπάνω λόγος ανωτέρας βίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

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:
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
2. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας
enosiikteoellados@gmail.com
-Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”
ikteo-k@otenet.gr
-Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
info@kteo-gr.gr
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