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Όπως Πίνακας Αποδεκτών 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, 

διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) 
των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά  Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003). 

  
  
 

Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών και έχει αποσταλεί προς 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμ. πρωτ. οικ. 70959/767/24-09-2019 Υ.Α. με θέμα: 
“Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, 
διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των 
οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά  Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003)»”. 
Με την εν λόγω τροποποιητική υπουργική απόφαση αναπροσαρμόζεται το άρθρο 12 της Υ.Α. του θέματος 
που αφορά τη διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, ως εξής: 

1) Αφαιρείται η υποπαράγραφος της παρ. 1 η οποία μεταφέρεται στην παρ. 10 και αφορά τις ποινικές 
κυρώσεις που ορίζονται στην παρ.6 του άρθρου 9 και στην παρ.2 του άρθρου 17 της αριθμ. πρωτ. οικ. 
49372/3352/2017 (Β΄ 2726) ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία όταν διαπιστώνεται στο ΚΤΕΟ παραποίηση του 
μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών ενημερωτικό 
σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ. 
2) Προστίθεται η παράγραφος 10 ως εξής: 
«10. Όταν κατά τον τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή με εξουσιοδότησή του ο προσκομίζων το όχημα, 
υποβάλει στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από 
Δημόσια Υπηρεσία, στην οποία δηλώνει αν επιθυμεί ή όχι τις ποινικές κυρώσεις που αφορούν την 
παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. 
Η Υπεύθυνη Δήλωση και η εξουσιοδότηση διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Στην περίπτωση που από την ανωτέρω διαδικασία προκύπτει η επιθυμία για επιβολή ποινικών κυρώσεων, 
το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αντίγραφο της ανωτέρω 
Υπεύθυνης Δήλωσης και ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ, προκειμένου 
να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 9 και στην παρ.2 του άρθρου 17 της αριθμ. πρωτ. 
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οικ. 49372/3352/2017 (Β΄ 2726) ΚΥΑ που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις. Οποιαδήποτε ενέργεια προκύπτει 
από την ανωτέρω Υπηρεσία κοινοποιείται στη Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου  (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
Τα ανωτέρω οριζόμενα της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τις περιπτώσεις που στα ΚΤΕΟ 
κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, 
η οποία σύμφωνα με την διερεύνηση του ιστορικού διανυθέντων χιλιομέτρων ανά τεχνικό έλεγχο, έχει 
συντελεστεί την προηγούμενη 5ετία από την ισχύ της παρούσας απόφασης.» 

 
 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει στις 26 Σεπτεμβρίου 2019. 
 

   Μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης θα ακολουθήσει σχετική ενημερωτική εγκύκλιος.  
 

O Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Α. Σκυλλάκος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για ενέργεια: 
Περιφέρειες της χώρας  
α) Γενικοί Δ/ντές Μεταφορών και Επικοινωνιών (με email) 
β) Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών 
γ) Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με τηλεομοιότυπο) 
δ) Δ/νση ΚΤΕΟ της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ατττικής 
 
Λειτουργούντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 
Αποδέκτες για κοινοποίηση: 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
α) Γραφείο Υπουργού  
β) Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
γ) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών 
δ) Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων 
ε) Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου  
στ) Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων  
ζ) Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε 
Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας tsakiris@kteohellas.gr 
-Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος” ikteo-k@otenet.gr 
-Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ info@kteo-gr.gr 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
Δ.Τ.Ε.Ε.Ε.Ο.  
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