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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 

Παπάγου, 15 Ιανουαρίου 2021 
Αρ. Πρωτ.:  9515 
Αρ. Φακ. Γ4 
 
Βαθμός Προτεραιότητας: 

 

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
Τ.Κ.: 156 69 Παπάγου 
Πληροφορίες : Γ. Γούλας 
Τηλέφωνο: 210 650 8557 
E-mail: g.goulas@yme.gov.gr  

ΠΡΟΣ:  Πίνακα Διανομής 

  

ΘΕΜΑ: Παράταση διάρκειας ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών 
έγκρισης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ ≤ 
3,5 t 

 
ΣΧΕΤ.:  α) Η υπ ’αρ. 689/4-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Λ6465ΧΘΞ-0Ξ9) εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών «Παράταση ημερομηνίας διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για 
πρώτη φορά, ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων ελαφρών 
οχημάτων» 
β) Η υπ’ αρ. 117626/3-12-20 (ΑΔΑ: 9ΟΜΑ465ΧΘΞ-8ΓΓ) εγκύκλιος του Υφυπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Αναστολή λειτουργίας Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της χώρας» 

γ) Η υπ’ αρ. 100677/17-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΓ2465ΧΘΞ-Ο6Λ) εγκύκλιος του Υφυπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «1) Ταξινόμηση μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t 
προερχόμενων από χώρες του εξωτερικού 2) Κυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων ΕΔΧ  
οχημάτων 3) Άρση ακινησίας μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t 4) Παράταση 
διάρκειας ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης και ταξινόμηση 
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t»  

 

Σε συνέχεια της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293/2021 (Β΄ 30) με την οποία ανεστάλη εκ νέου η λειτουργία 
των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων έως τις 18/1/2021 και των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων, σας 
ενημερώνουμε ότι ειδικά για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ ≤ 
3,5 t ισχύουν τα εξής: 

1) Παρατείνεται κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των φύλλων δοκιμών 
και των πιστοποιητικών έγκρισης οχήματος ADR, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι 
από 31-10-2020 έως και 18-01-2021. 

2) Οχήματα που ταξινομούνται από 31-10-2020 έως και 18-01-2021 ως μεταχειρισμένα με ισχύον 
πιστοποιητικό ADR από τη χώρα προηγούμενης ταξινόμησής τους, σύμφωνα με την παρ.4Αβ του 
κεφ. Α’ της ΣΤ/29900/77 (ΦΕΚ Β΄1318), επιτρέπεται να κυκλοφορούν με το πιστοποιητικό της χώρας 
προέλευσης έως ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ταξινόμησης. 
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Σε περίπτωση που μετά τις 18-01-2021, προκύπτει από κανονιστικές πράξεις η αναστολή λειτουργίας 
των ΚΤΕΟ ελαφρών φορτηγών (ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t) σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, παρατείνονται 
αυτοδίκαια για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες τα φύλλα δοκιμών και τα πιστοποιητικά έγκρισης 
οχημάτων ADR τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς ελέγχου ADR και ΚΤΕΟ που βρίσκονται σε περιοχή 
όπου έχει γίνει αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ ή η αναγραφόμενη διεύθυνση κατοικίας στην άδεια 
κυκλοφορίας τους βρίσκεται στην περιοχή αυτή, εφόσον η ημερομηνία λήξης τους είναι εντός του 
χρονικού διαστήματος για το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΤΕΟ. 

Μετά την άρση των έκτακτων μέτρων και την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, για τα οχήματα τα οποία 
εμπίπτουν στις παραπάνω παρατάσεις, η νέα περίοδος ισχύος του εκδιδόμενου φύλλου δοκιμών και 
του πιστοποιητικού έγκρισης ADR θα αρχίζει από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο 
προηγούμενο (ληγμένο) φύλλο δοκιμών και πιστοποιητικό ADR (και όχι την ημερομηνία που θα 
διενεργηθεί ο έλεγχος).  

Οι εν λόγω ρυθμίσεις ισχύουν για κυκλοφορία αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας. 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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Πίνακας Διανομής: 

(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)  
7. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
 Πολυτεχνική Σχολή,  
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,  
Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού, 
 amih@auth.gr 
 mlulas@eng.auth.gr  
8) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
 Γενικό Τμήμα,  
Εργαστήριο Μελέτης Σχεδιασμού Επίβλεψης Μέτρησης Ενεργειακής  
Απόδοσης Θερμικών & Συναφών Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων,  
 norfan999@gmail.com 
9) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,  
Εργαστήριο Οχημάτων,  
dbkoulva@central.ntua.gr  
 

Εσωτερική Διανομή: 
Δ.Ο.Ε.Μ., Τμήμα Γ (2) 
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