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                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα      22 / 10  /  2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                         Αρ. Πρωτ.   ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 
                                                                                                  Φ8/53174/6091   Εξ. Επείγον 
------------ 
                                                                                               ΠΡΟΣ :    1. Yπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και 

                     Προστασίας του Πολίτη  
 

Ταχ. ∆/νση  : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε                                                                     α. ∆/νση Τροχαίας  
Τ.Κ. : 101 91    ΠΑΠΑΓΟΥ                                            Κατεχάκη 1     115 22  
Πληροφορίες : Γ. Πουλάκης      β. ∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας  
Τηλέφωνο : 2131308499          Γρ. Λαµπράκη 150  
           185 18 Πειραιάς  
  2.Ελληνική Αστυνοµία  
     ∆/νση Άµεσης ∆ράσης  
     Λ. Αλεξάνδρας 173      

   115 22 
 

  3. Ελληνική Αστυνοµία   
     ∆/νση Τροχαίας Αττικής  
     ∆εληγιάννη 24-26   

    104 38 
 

 

 
ΘΕΜΑ   :   Τεχνικός Έλεγχος Οχηµάτων στο Ν. Αττικής. 

       ΣΧΕΤ.    :    Τo Φ8/50630/5283/26-11-2012 έγγραφό µας. 
 

Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού, σας υπενθυµίζουµε και σας 
παραθέτουµε στη συνέχεια τα στοιχεία που προκύπτουν  από την µέχρι τώρα 
εφαρµογή του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων στην Αττική σύµφωνα µε το 
εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα πρόσκλησης : 

       1. Για την περιοχή της Αττικής ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και 
για  τα Φορτηγά ΙΧ µε µικτό βάρος µέχρι 3,5 τόν., γίνεται ύστερα από πρόσκληση 
του Υ.Μ.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της Φ1/69111/8003/30-11-2006 
εγκυκλίου του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι επόµενοι έλεγχοι, των 
οχηµάτων αυτών λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε την αναγραφόµενη ηµεροµηνία στο 
∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου ( ∆.Τ.Ε. ), η οποία είναι δυο ( 2 ) χρόνια για τα οχήµατα 
που ελέγχονται από την 1-1-2007 και µετά και στο χρονικό διάστηµα από τρεις ( 3 )  
εβδοµάδες πριν έως και µια (1) εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται 
στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.  
 
           Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια  αυτοκίνητα  των  λοιπών  κατηγοριών   
( Ε.∆.Χ., Λεωφορεία,  Ασθενοφόρα και Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυµουλκούµενα και 
Ηµιρυµουλκούµενα,  µε µικτό βάρος µεγαλύτερο των 3,5 τόν. ) γίνεται ένα χρόνο 
µετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους σε χρονικό διάστηµα από 
τρεις ( 3 )  εβδοµάδες πριν έως και µια (1) εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία που 
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους και οι επόµενοι έλεγχοι λαµβάνουν χώρα 
κάθε ένα ( 1 ) χρόνο, στο χρονικό διάστηµα από  τρεις ( 3 )  εβδοµάδες πριν έως και 
µια (1) εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού 
ελέγχου.  

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ1-ΞΘΗ



 2 

 
       2.  Το πρόγραµµα πρόσκλησης για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο µεταδίδεται 
από το τηλέφωνο 14944 για την  Αττική. 

 

3. Για τα Ε.Ι.Χ. και για  τα Φορτηγά ΙΧ µε µικτό βάρος µέχρι 3,5 τόν., από 
την εφαρµογή του θεσµού του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου στο Ν. Αττικής,  µέχρι 
και την  31-12-2013 έχουν προσκληθεί από την Υπηρεσία µας, και έχουν 
υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από Κ.Τ.Ε.Ο.,  τα εξής : 

 

3.1 Όλα τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήµατα και τα Φορτηγά 
ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ. ) οχήµατα µε µικτό βάρος µέχρι και 3,5 τόνους, µε έδρα το 
Ν. Αττικής (ΣΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ Ε∆ΡΑ 

∆ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) που κυκλοφόρησαν για 
πρώτη φορά σαν καινούργια µέχρι και 31/12/2009.  

 

3.2 Όλα τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήµατα µε ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ,  µε έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν 
καινούργια µέχρι και 31/12/2009. 

 

3.3 Όλα    τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήµατα και τα 
Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ. ) οχήµατα µε µικτό βάρος µέχρι και 3,5 τόνους, 
άλλων   περιοχών   της χώρας που µεταβιβάσθηκαν σε Υπηρεσίες Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της  Αττικής µέχρι 31/12/2009.  

 

3.4 Όλα τα  επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήµατα και τα 
Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ. ) οχήµατα µε  µικτό βάρος µέχρι 3,5 τόνους, µε  
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ µε έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 
σαν καινούργια µέχρι και 31/12/2009.  

 
Τα ανωτέρω οχήµατα της Αττικής που έχουν προσκληθεί και ελεγχθεί, θα πρέπει να 
προσκοµίζονται στο Κ.Τ.Ε.Ο.  για  τον  επόµενο  τεχνικό  έλεγχο  µετά την 
παρέλευση δυο ( 2 ) ετών µε περιθώριο από τρεις    ( 3 ) εβδοµάδες πριν µέχρι και 
µια (1) εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού 
ελέγχου.   

 
4. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
 

1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήµατα και τα Φορτηγά ιδιωτικής 
χρήσης     ( Φ.Ι.Χ. ) οχήµατα µε µικτό βάρος µέχρι και 3,5 τόνους, µε έδρα το Ν. 
Αττικής που  κυκλοφόρησαν  για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2010..  
  
2. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήµατα µε ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ,  µε 
έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το 
έτος 2010.  
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3. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήµατα και τα Φορτηγά ιδιωτικής 
χρήσης     ( Φ.Ι.Χ. ) οχήµατα µε  µικτό βάρος µέχρι 3,5 τόνους, µε  ΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ µε έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν 
καινούργια κατά το έτος 2010. 

 
 Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχηµάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ     

( ∆ηµόσια ή Ιδιωτικά ), στο χρονικό διάστηµα,  από τρεις ( 3 )  εβδοµάδες πριν έως και 
µια (1) εβδοµάδα µετά, από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία ( ηµέρα και µήνα ) της 1ης 
άδειας κυκλοφορίας, ( π.χ. ηµεροµηνία 1ης αδείας 17-06-2010, ηµεροµηνία τεχνικού 
ελέγχου 17-06-2014, χρονικό διάστηµα από 27-05-2014 µέχρι και 24-06-2014) 

 
Επίσης καλούνται για τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ του Ν. 

Αττικής το έτος 2014. 
 

1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήµατα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης        
( Φ.Ι.Χ. ) οχήµατα µε µικτό βάρος µέχρι και 3,5 τόνους οχήµατα, που µεταβιβάστηκαν 
στο Ν. Αττικής από την υπόλοιπη χώρα από την 1-1-2013 µέχρι και την 31-12-
2013 και έχουν συµπληρώσει τέσσερα χρόνια από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους σαν καινούργια και δεν 
είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, στους νοµούς που είχαν ως έδρα πριν την 
µεταβίβασή τους. 

2. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα µε ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ∆.Σ., (∆ιπλωµατικού 
Σώµατος),  Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. ( Προξενικού Σώµατος),  Π.Π., ( 
Προσωπικό Πρεσβειών ), µε έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 
σαν καινούργια από την 1-1-2010 µέχρι και την 31-12-2010, ανεξάρτητα από τον 
τόπο που κυκλοφορούν, ως εξής: 

 
 

1.  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 1 

  
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014 

2.  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 2 

  
ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014 

3.  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 3 

  
ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2014 

4.  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 4 

  
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2014 

5.  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 5 

  
ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2014 

6.  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 6 

  
ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2014 

7.  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 7 

  
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2014 

8.  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 8 

  
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 

9.  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 9 

  
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 

10.  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 0 

  
ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
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Ενόψει των ανωτέρω θα πρέπει τα όργανα της Τροχαίας να επιβάλλουν τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις µόνο αν διαπιστώσουν : 
 
είτε ότι: 
τα οχήµατα δεν έχουν προσέλθει για πρώτο τεχνικό έλεγχο ενώ είχαν                      
τέτοια υποχρέωση, δηλαδή ήταν ΕΙΧ ή ΦΙΧ µε ΜΒ<3,5 τόν. και είχαν 
προσκληθεί ή ήταν οχήµατα άλλης κατηγορίας και έχει περάσει ένα έτος από 
τη χορήγηση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. 
 
είτε ότι: 
έχουν υποστεί τον αρχικό έλεγχο αλλά στη συνέχεια δεν έχουν προσέλθει για 
κάποιο από τους επόµενους ελέγχους σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
συχνότητα που για την περιοχή της Αττικής είναι η αναφερόµενη στην παρ. 1 
του παρόντος. 
 
Παρακαλούµε για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενηµέρωση των ελεγκτικών 
οργάνων των Υπηρεσιών σας προκειµένου να αποφεύγεται η χωρίς λόγο 
ταλαιπωρία των πολιτών.   
                                                                                                  Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού                                                  Απ.  Μητσάκης 
2. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού 

         3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα                                               Ακριβές αντίγραφο 
         3. Γραφείο Αν. Γενικού  ∆/ντή Οδικής Ασφάλειας      Για τη Γραµµατεία της ∆/νσης 
         5. ΣΕΕΥΜΕ 
         6. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής                                          Βελµάχου Α. 
         7 . Περιφέρειες της Χώρας                                

                          α. Γενικούς  ∆/ντές Μεταφορών 
             β.Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών 
             γ. ∆ηµόσια Κ.Τ.Ε.Ο. 
         8. ∆/νσεις του Υπουργείου του Τοµέα Μεταφορών  
             & Επικοινωνιών και ανεξάρτητα Τµήµατα. 
         9. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας 
 
        Εσωτερική ∆ιανοµή 
        1.  ∆/νση Τ.Ε.Ο. 
        2. Υπαλλήλους ∆/νσης 
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