
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Οικ. 70959/767 

Τροποποίηση της οικ. 19111/192/2019 υπουργι-

κής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας 

και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγ-

χου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχη-

μάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνι-

κού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (ΦΕΚ 1003 Β΄). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 15 και 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-

ρίας που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει, 

β) των άρθρων 18 και 19 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) 
«Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 
των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 «Υποχρεωτικός τε-
χνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως ισχύει, 

δ) του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), όπως 
ισχύει, 

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 98 Α΄),

στ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 131 Α΄),

ζ) των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄),

η) του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», 

θ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

ι) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄),

ια) της ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/2019 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» 
(ΦΕΚ 3058 Β΄),

ιβ) του ν. 4619/2019 (ΦΕΚ 95 Α΄) «Κύρωση του Ποινικού 
Κώδικα» και του ν. 4620/2019 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Κύρωση του 
κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Το άρθρο 12 της οικ. 19111/192/2019 υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 1003 Β΄) αντικαθίσταται, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 12
Διόρθωση ένδειξης μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων

1. Σε κάθε έλεγχο οχήματος σε ΚΤΕΟ ελέγχεται η έν-
δειξη του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων που εμφα-
νίζεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Όπου 
προκύπτει ότι ο αριθμός χιλιομέτρων είναι μικρότερος 
από τον αριθμό χιλιομέτρων που είχε σημειωθεί σε προ-
γενέστερους ελέγχους (εμφανής παραποίηση μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων), σημειώνεται σοβαρή έλλειψη 
στους κωδικούς 7.11.a και 4405.1 των πινάκων των Πα-
ραρτημάτων Ι και II της παρούσας, αντίστοιχα.

2. Η αποκατάσταση της έλλειψης πραγματοποιείται 
με διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων με προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων, που 
υπολογίζονται ανά μήνα σε:

α) πεντακόσια (500) χιλιόμετρα για τις μοτοσικλέτες,
β) χίλια (1.000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά Ι.Χ. οχή-

ματα,
γ) τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόμετρα για φορτηγά και 

λεωφορεία οχήματα και
δ) πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόμετρα για τα επιβατη-

γά Δ.Χ. οχήματα.
Ο τεκμαρτός αριθμός χιλιομέτρων καλύπτει όλο τον 

μήνα, εντός του οποίου πραγματοποιείται ή είχε πραγ-
ματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος.

Η διορθωμένη ένδειξη που πρέπει να φαίνεται στον 
μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει όταν, στην 
ένδειξη του μετρητή που αναγράφεται στο ΔΤΕ που εκ-
δόθηκε από το ΚΤΕΟ κατά τον αμέσως προηγούμενο 
έλεγχο (πριν την παραποίηση) προστεθούν:

α) τα τεκμαρτά χιλιόμετρα του διαστήματος που με-
σολάβησε μεταξύ των δύο ελέγχων (πριν και μετά την 
παραποίηση) και

β) το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει καταγράψει 
ο μετρητής από τον έλεγχο μετά την παραποίηση μέχρι 
τον τελευταίο χρονικά έλεγχο που αυτή διαπιστώθηκε.

3. Το ΚΤΕΟ χορηγεί στον προσκομίζοντα το όχημα βε-
βαίωση (όχι χειρόγραφη) σύμφωνα με το Παράρτημα VII 
της παρούσας, η οποία υπογράφεται από τον διενερ-
γήσαντα τον έλεγχο του οχήματος ελεγκτή και από τον 
Τεχνικό Διευθυντή του ΚΤΕΟ, στην οποία καταγράφεται:

α) η αλληλουχία των χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί 
και καταγραφεί σε κάθε έλεγχο,

β) ο υπολογισμός των τεκμαρτών χιλιομέτρων, με 
βάση τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 2,

γ) το άθροισμα των διανυθέντων και των τεκμαρτών 
χιλιομέτρων, τιμή στην οποία πρέπει να πραγματοποιη-
θεί η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη της επό-
μενης παραγράφου.

4. Η ανωτέρω διόρθωση της ένδειξης του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων διενεργείται από εξουσιοδο-
τημένο τεχνίτη οργάνων του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄), 

σε συνεργείο του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄) τοποθέτησης, 
επισκευών και ρυθμίσεων ταχογράφων, ταξιμέτρων και 
διαφόρων άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων.

Μετά τη διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέ-
ντων χιλιομέτρων, η προσκομισθείσα βεβαίωση σφρα-
γίζεται και υπογράφεται από τον τεχνίτη οργάνων που 
πραγματοποίησε την διόρθωση. Φωτοαντίγραφο της 
βεβαίωσης, όπως συμπληρώθηκε από τον εξουσιοδο-
τημένο τεχνίτη, φυλάσσεται στο συνεργείο που πραγ-
ματοποιήθηκε η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων.

5. Στη συνέχεια το όχημα υποβάλλεται σε επανέλεγχο 
σε ΚΤΕΟ, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποκατάσταση 
της σοβαρής έλλειψης που αφορά την παραποίηση του 
μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Αν δεν επιδειχθεί 
η ανωτέρω βεβαίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ. 3 και 4, δεν διενεργείται ο επανέλεγχος του οχήμα-
τος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

6. Εφόσον ο επανέλεγχος είναι επιτυχής, στο εκδιδόμε-
νο ΔΤΕ και στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται 
η παρατήρηση: «Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέ-
ντων χιλιομέτρων σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπουρ-
γικής απόφασης με αριθμ. …/…/…».

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης, όπως συμπληρώ-
θηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη, φυλάσσεται 
στο ΚΤΕΟ.

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ανακο-
λουθίας των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιο-
μέτρων, είτε σε σχέση με την ένδειξη του αμέσως προη-
γούμενου ελέγχου είτε με παλαιότερου, εκτυπώνονται 
αυτόματα από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΚΤΕΟ 
στο ΔΤΕ, όλες οι ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χι-
λιομέτρων (Αριθμός ΔΤΕ - Ημερομηνία - Ένδειξη μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων) από το ιστορικό του τεχνικού 
ελέγχου του οχήματος, καθώς και η προαναφερόμενη 
παρατήρηση για τη διόρθωση χιλιομέτρων.

8. Στην περίπτωση οχημάτων που φέρουν μετρητή 
διανυθέντων μιλίων ο υπολογισμός της προηγούμενης 
παραγράφου γίνεται με την προσθήκη τεκμαρτών μιλίων 
ανά κατηγορία οχήματος, ως εξής:

α) 310,7 μίλια για τις μοτοσικλέτες, 
β) 621,4 μίλια για τα επιβατηγά Ι.Χ. οχήματα, 
γ) 1.864,2 μίλια για φορτηγά και λεωφορεία οχήματα και 
δ) 3.107 μίλια για τα επιβατηγά Δ.Χ. οχήματα 
(όπου 1 χιλιόμετρο = 0,6214 μίλια).
9. Στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχή-

ματος διαπιστωθεί ότι έχει γίνει μηδενισμός και επανεκ-
κίνηση της καταγραφής του αριθμού των χιλιομέτρων 
(ή των μιλίων) ή αντικατάσταση του μετρητή διανυθέ-
ντων χιλιομέτρων με άλλον, δεν σημειώνεται σοβαρή 
έλλειψη και στον χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ ανα-
γράφεται: «Επανεκκίνηση καταγραφής χιλιομέτρων (μι-
λίων)» ή «Αντικατάσταση μετρητή χιλιομέτρων (μιλίων)», 
αντίστοιχα. Η ανωτέρω παρατήρηση επαναλαμβάνεται 
σε κάθε μεταγενέστερο έλεγχο.

Η αντικατάσταση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων 
αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση νόμιμων πα-
ραστατικών ήτοι απόδειξη, ή τιμολόγιο αγοράς και το-
ποθέτησής του.
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Αντίγραφα των ανωτέρω παραστατικών διατηρούνται 
στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

Ο έλεγχος πιθανής παραποίησης του μετρητή διανυ-
θέντων χιλιομέτρων (μιλίων) εξακολουθεί να ισχύει.

10. Όταν κατά τον τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ διαπιστώ-
νεται εμφανής παραποίηση του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή με εξουσιοδό-
τησή 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 διανυθέ-
ντων χιλιομέτρων.

Η Υπεύθυνη Δήλωση και η εξουσιοδότηση διατηρού-
νται στο αρχείο του ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα που προ-
βλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση που από την ανωτέρω διαδικασία 
προκύπτει η επιθυμία για επιβολή ποινικών κυρώσεων, 
το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών αντίγραφο της ανωτέρω Υπεύθυ-
νης Δήλωσης και ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο 
από φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ, προκειμένου να εφαρ-
μοστούν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 9 και 
στην παρ. 2 του άρθρου 17 της οικ. 49372/3352/2017 

(ΦΕΚ 2726 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, που αφο-
ρούν τις ποινικές κυρώσεις. Οποιαδήποτε ενέργεια προ-
κύπτει από την ανωτέρω υπηρεσία κοινοποιείται στη 
Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

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 διανυθέ-
ντων χιλιομέτρων ανά τεχνικό έλεγχο, έχει συντελεστεί 
την προηγούμενη 5ετία από την ισχύ της παρούσας 
απόφασης.».

Άρθρο 2 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει στις 26 Σε-

πτεμβρίου 2019. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   
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*02035932609190004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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