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ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και
71 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση αεροδροµίων επί υδάτινων
επιφανειών, ρυθµίσεις µεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).
ΣΧΕΤ: Ο ν.4663/2020 (Α΄30).
Σας ενηµερώνουµε ότι στις 12/02/2020 δηµοσιεύθηκε

ο ν.4663/2020 (Α΄30) «Ίδρυση,

λειτουργία και εκµετάλλευση αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθµίσεις µεταφορών και
άλλες διατάξεις». Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και 71 του εν
λόγω νόµου, αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων και της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών, διευκρινίζονται τα
εξής:

Ι.

Με το άρθρο 53 του ν.4663/2020 (Α΄ 30) προβλέπονται πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση
πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων (κατηγορίας Μ1 της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ),
που έχουν ταξινοµηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα µας
ως µεταχειρισµένα.
Ειδικότερα, τα βασικά σηµεία που εισάγει το εν λόγω άρθρο αφορούν στην υποβολή των
κάτωθι τριών (3) πρόσθετων δικαιολογητικών για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας
των προαναφερόµενων επιβατηγών οχηµάτων, µε στόχο την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση της
γνησιότητας και τη µη παραποίηση των διανυθέντων πραγµατικών χιλιοµέτρων τους:
α) Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του.
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β) Αντίγραφο του τιµολογίου ή αντίγραφο του ιδιωτικού συµφωνητικού πώλησής του.
γ) Πιστοποιητικό Ταξινόµησης του µε την υποχρεωτική αναγραφή της ένδειξης του µετρητή
διανυθέντων χιλιοµέτρων.
Επί των ανωτέρω αναφερόµενων δικαιολογητικών επισηµαίνονται τα εξής:
Στο αντίγραφο του τιµολογίου ή του ιδιωτικού συµφωνητικού πώλησης σε χώρα του
εξωτερικού, εισαγόµενου µεταχειρισµένου επιβατηγού οχήµατος προς ταξινόµηση στη χώρα
µας, δύναται να διαγραφεί οποιοδήποτε αναγραφόµενο στοιχείο αφορά στο ποσό πώλησης του
εν λόγω οχήµατος, ή άλλα στοιχεία που εµπίπτουν στον Κανονισµό 2016/679 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων).
Η διαδικασία που εισάγεται µε το εν λόγω άρθρο για την έκδοση της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων (κατηγορίας Μ1 της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ), που έχουν
ταξινοµηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα µας ως
µεταχειρισµένα, δεν αφορά τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα επιβατηγά οχήµατα που υπάχθηκαν
στο καθεστώς του ιστορικού τέλους ταξινόµησης προ της 12-2-2020, ηµεροµηνίας έκδοσης
του ν.4663/2020 (Α΄ 30), καθώς επίσης και τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα επιβατηγά οχήµατα
που το τιµολόγιο πώλησής τους σε χώρα του εξωτερικού, ή το ∆ελτίο Άφιξης Οχήµατος
(∆.Α.Ο.), ή το Πιστοποιητικό ταξινόµησής τους, έχει εκδοθεί προ της ανωτέρω αναφερόµενης
ηµεροµηνίας (12-2-2020), τα οποία ταξινοµούνται στη χώρα µας µε τη διαδικασία που ίσχυε
προ της έκδοσης του ανωτέρω Νόµου.
Για την ταξινόµηση µεταχειρισµένου οχήµατος µε προηγούµενη κυκλοφορία σε Κράτος –
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον των απαιτήσεων του άρθρου 6 της µε αριθµ. πρωτ.
οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, διευκρινίζεται ότι
απαιτείται η προσκόµιση και του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου του Κράτους αυτού, χωρίς
σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, το οποίο πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της
∆ήλωσης Άφιξης του Οχήµατος (∆.Α.Ο.) στη χώρα µας. Η απαίτηση αυτή ισχύει εφόσον το
όχηµα είχε καταστεί υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύµφωνα µε τη συχνότητα
τεχνικού ελέγχου στο κράτος της Ε.Ε. που κυκλοφορούσε πριν εισαχθεί στη χώρα µας. Στο εν
λόγω Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου αναγράφεται και ο αριθµός χιλιοµέτρων (ή µιλίων) του
µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων (ή µιλίων) του εν λόγω εισαγόµενου µεταχειρισµένου
επιβατηγού οχήµατος, κατά τον τεχνικό έλεγχό του στο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. που
κυκλοφορούσε πριν εισαχθεί στη χώρα µας.
Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται µετά την
αναγνώριση του πιστοποιητικού ελέγχου που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.
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πριν από την ταξινόµηση, αναγράφονται τα χιλιόµετρα στο πεδίο «∆ιανυθέντα Χιλιόµετρα µε
βάση την ένδειξη του µετρητή των διανυθέντων χιλιοµέτρων του οχήµατος.
ΙI. Στο άρθρο 54 του Μέρους ∆΄- Λοιπές ∆ιατάξεις, ρυθµίζονται θέµατα του άρθρου 11 του ν.
3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι: «…..Στην παράγραφο 3 του
άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2019»,
αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι την 30ή Ιουνίου 2021».
ΙΙI. Στο άρθρο 71 του Μέρους ∆΄- Λοιπές ∆ιατάξεις, ρυθµίζονται θέµατα του ν. 4530/18 και του
π.δ. 79/2004. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι: «…. 1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ισχύς των διατάξεων της
παραπάνω περίπτωσης παρατείνεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2022».

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ

Α. ΠΟΛΑΚΙΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
I. Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
α) Γενικές ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (αποστολή µε τηλεοµοιοτυπία στους Γεν. ∆/ντές)
β) ∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
γ) Λειτουργούντα ∆ηµόσια ΚΤΕΟ (αποστολή µε τηλεοµοιοτυπία)
δ) Λειτουργούντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

II. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
2. Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας (τ. Σ.Ε.Ε.ΜΕ)
(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: seeyme@yme.gov.gr)
3. Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων Εµπόρων Καυσίµων (ΠΟΠΕΚ)

Σελίδα 3 από 4

ΑΔΑ: ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18

4.
5.

6.
7.
8.

(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: popek@popek.gr)
Σύνδεσµος Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ)
(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: seepe@seepe.gr)
Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ)
info@obe.gr
(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων & ∆ικύκλων (ΣΕΑΑ)
(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: patsios@otenet.gr)
Σύνδεσµος Εµπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ)
(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: info@seeae.gr)
Σωµατεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
-Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας (αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: tsakiris@kteohellas.gr).
-Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ «Ο Άγιος Χριστόφορος» (αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
ikteo-k@otenet.gr).
-Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών (αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ΚΤΕΟ info@kteo-gr.gr).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γενική ∆ιεύθυνση Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων.
2. Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών.
3. ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (∆ΕΜ).
4. ∆ιεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (∆ΕΕ)
5. ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (∆ΤΕΕΕΟ).
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