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Τηλέφωνο 
FAX 
e-mail 

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 101 91 Παπάγου 
: Ε.Ευαγγελάτου 
: 210 650 8123 
: 210 650 8491 
: e.evangelatou@yme.gov.gr  

                                        
ΠΡΟΣ:  

 
 

    

  
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι οχημάτων ADR κατόπιν επαναλειτουργίας των ΚΤΕΟ 
ΣΧΕΤ: (α) Η Εγκύκλιος με αριθμ. Γ4/20131/624/23.3.2020 «Παράταση ισχύος φύλλων δοκιμών και πιστοποιητικών 

έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της 
εμφάνισης του COVID-19» (ΑΔΑ: ΨΟΚΖ465ΧΘΞ-Ε84) 

           (β) Η Εγκύκλιος με αριθμ. Γ5/20767/646/26.3.20 «Πολυμερείς Συμφωνίες Μ324 και Μ325 για τις οδικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων με ληγμένα πιστοποιητικά οδηγών, ΣΑΜΕΕ, Φύλλα δοκιμών και 
πιστοποιητικά οχημάτων ADR.» (ΑΔΑ: 9ΨΥΨ465ΧΘΞ-9ΟΖ) 

           (γ) Η Εγκύκλιος  με αριθμ. 25196/385/29.4.20 «Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) 
μετά την άρση των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19 
στη χώρα μας» (ΑΔΑ: 943Ζ465ΧΘΞ-ΑΕΡ) 

           (δ) Η Εγκύκλιος  με αριθμ. 26343/402/6.5.20 «Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) 
μετά την άρση των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID19 στη 
χώρα μας» (ΑΔΑ: Ω355465ΧΘΞ-95Ρ) 

 

 
Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η παράταση ισχύος διάρκειας εβδομήντα (70) 
ημερών των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου, η οποία αποφασίστηκε με την (γ) σχετική, ισχύει όμοια και για τα 
πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων ADR. 

Τα φύλλα δοκιμών των οποίων η ισχύς λήγει μεταξύ 1.3.2020 και 1.8.2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 
30.8.20, είτε αυτά αφορούν σε οχήματα που εκτελούν εθνικές και διεθνείς μεταφορές είτε αφορούν 
ανάριθμα αυτοκίνητα εισαγωγής εξωτερικού. 

Μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, εάν κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο και την ετήσια τεχνική 
επιθεώρηση που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το μέρος 9 της Συμφωνίας ADR, προσέλθει στο ΚΤΕΟ όχημα με 
φύλλο δοκιμών το οποίο έληξε στο παραπάνω αναφερόμενο διάστημα και δεν ανανεώθηκε κατόπιν 
επιθεώρησης σε φορέα ελέγχου ADR, στο πιστοποιητικό έγκρισης ADR το οποίο εκδίδεται, τίθεται ως 
ημερομηνία λήξης ισχύος η 30.8.2020. Εφόσον το όχημα προσέλθει σε φορέα ελέγχου για επιθεώρηση, η νέα 
περίοδος ισχύος του εκδιδόμενου φύλλου δοκιμών (σύμφωνα με το 6.8, 6.9 ή 6.10 της ADR) θα αρχίζει από 
την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο προηγούμενο (ληγμένο) φύλλο δοκιμών και όχι την ημερομηνία 
που θα διενεργηθεί ο έλεγχος. Ομοίως ισχύει και για το πιστοποιητικό έγκρισης ADR. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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Πίνακας αποδεκτών: 

           ( μέσω email)      

 1. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας                                                               

       α) Γραφεία Περιφερειαρχών 

       β) Γεν. Δ/ντές Μεταφορών και Επικοινωνιών                                           

       γ) Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών 

2. Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας  

3. Φορείς ελέγχου ADR της χώρας 

4. Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr) 

(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της) 

 

5. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

 Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
 Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας (contact@yna.gov.gr) 
         (με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της) 
     

6.   Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Καρ.Σερβίας 10, 10184, Αθήνα  

(d19-b@2001.syzefxis.gov.gr) 

(με την παράκληση να ενημερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας) 

                                                                            

    

Εσωτερική Διανομή: ΔΟΕΜ, Τμήμα Γ (2)                                                                              
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