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Ως ̟ίνακας α̟οδεκτών

: Παράταση της ̟ρώτης καταληκτικής ̟ροθεσµίας της ̟αρ. 1 του άρθρου 18Α
του ν. 3446/2006 (Α΄49) ό̟ως αυτό ̟ροστέθηκε µε την υ̟ο̟αράγραφο ∆.8.
«Ρύθµιση του ν. 3446/2006 (Α’ 49)» της ̟αρ. ∆ του άρθρου 2 του Μέρους Β’
του ν. 4336/2015 (Α’ 94)
: α. Η υ̟ο̟αράγραφος ∆.8. «Ρύθµιση του ν. 3446/2006 (Α’ 49)» της ̟αρ. ∆ του
άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
− Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης α̟ό τον
Ευρω̟αϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλο̟οίηση της
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης»
β. Η υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 50818/4228/18-08-2015 εγκύκλιος της Γ.Γ. Υ̟οδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα «∆ηµοσίευση νόµου 4336/2015 µε ̟ροσθήκη
άρθρου 18Α «Εκ̟ρόθεσµος Τεχνικός Έλεγχος ̟έραν των έξι (6) µηνών», στο ν.
3446/2006»

Σε συνέχεια της θέσης σε ισχύ της ανωτέρω α’ σχετικής διάταξης, για την εφαρµογή
της ο̟οίας είχαν ̟αρασχεθεί οδηγίες µε την ανωτέρω β’ σχετική εγκύκλιο και
λαµβάνοντας υ̟όψη:
- την ανάγκη διασφάλισης της εξυ̟ηρέτησης α̟ό τα ΚΤΕΟ της χώρας των ιδιοκτητών
οχηµάτων ̟ου οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν αυτά έως και τις 30-09-2015 για τη
διενέργεια ̟εριοδικού τεχνικού ελέγχου στα ̟λαίσια υ̟αγωγής στην ευνοϊκή ρύθµιση
της ̟αρ. 1 του άρθρου 18Α «Εκ̟ρόθεσµος Τεχνικός Έλεγχος ̟έραν των έξι (6) µηνών»
του ν. 3446/2006 (Α΄49) ό̟ως αυτό ̟ροστέθηκε µε την υ̟ο̟αράγραφο ∆.8. «Ρύθµιση
του ν. 3446/2006 (Α’ 49)» της ̟αρ. ∆ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 (Α’
94)
- την ανάγκη για α̟οφυγή, κατά το δυνατό, ̟ροβληµάτων λόγω συνωστισµού
οχηµάτων στην εύρυθµη λειτουργία των ΚΤΕΟ
σας ̟ληροφορούµε τα ακόλουθα:
Η ̟ρώτη εκ των τριών καταληκτικών ηµεροµηνιών της ̟αρ. 1 του άρθρου 18Α του
ν. 3446/2006 (Α΄49), ήτοι η 30η Σε̟τεµβρίου 2015, µέχρι την ο̟οία δύνανται, στα
̟λαίσια υ̟αγωγής στην ευνοϊκή ρύθµιση ̟ερί καταβολής µειωµένου ̟ρόσθετου
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ειδικού τέλους της ̟ροαναφερθείσας διάταξης, να ̟ροσκοµίζονται σε ΚΤΕΟ για τη
διενέργεια ̟εριοδικού τεχνικού ελέγχου, τα οχήµατα για τα ο̟οία το χρονικό
διάστηµα έξι (6) µηνών α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία εµ̟ρόθεσµης διενέργειας
̟εριοδικού τεχνικού ελέγχου είχε ̟αρέλθει έως τις 30-06-2014, θα µετατεθεί µε Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου την 20-10-2015.

Η ̟ράξη θα έχει ισχύ α̟ό 01-10-2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Πίνακας α̟οδεκτών:
Α. Α̟οδέκτες για ενέργεια
1. Περιφέρειες της χώρας
• ∆/νση ΚΤΕΟ της Γενικής ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών της
Περιφέρειας Αττικής (µέσω fax)
• Τµήµατα ΚΤΕΟ των Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών (µέσω fax)
2. Λειτουργούντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου)
Β. Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση
1. Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
• Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Υ̟οδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
• Γενικό ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας
• Γενική ∆/ντρια Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
• ∆/νση Ανά̟τυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρµογών
• Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.
• Γραφείο Τύ̟ου
2. Γενικοί ∆/ντές Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας (µέσω fax)
3.
•
•
•

Σωµατεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας (µέσω fax: 2741073702)
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος” (µέσω fax: 2461045893)
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (µέσω fax: 2103407999)

Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.E.O.E.
- Τµήµα Α’ (2)
- Τµήµα Γ’
- Χρονολογικό αρχείο
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