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Θέμα: Διευκρινίσεις για προσωρινά μέτρα θέσης σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, 
επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων 

Σχετ.: Η αριθμ. Γ6/49808/1516/6-10-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ ΨΨΜΘ465ΧΘΞ-ΚΔ9) 
 
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και 
συμπληρωματικές προσωρινές οδηγίες, οι οποίες ισχύουν έως την αποκατάσταση του τεχνικού 
προβλήματος στο μηχανογραφικό σύστημα: 
 
1. Αποχαρακτηρισμός. Στις περιπτώσεις όπου για τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος, 
απαιτείται ο αποχαρακτηρισμός του παλαιού οχήματος, η διαδικασία του αποχαρακτηρισμού θα 
πραγματοποιείται χειρόγραφα και θα καταγράφεται στο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού 
ταξινόμησης ή στο θεωρημένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας που χορηγείται στον ιδιοκτήτη.  
 
2. Προσωρινή ακινησία. Η θέση φορτηγών σε προσωρινή ακινησία από τις περιφερειακές 
υπηρεσίες μεταφορών, όπου προβλέπεται, γίνεται χειρόγραφα. Με την αποκατάσταση του 
συστήματος η ακινησία θα καταχωρηθεί αναδρομικά από την ημερομηνία χορήγησης της 
βεβαίωσης ακινησίας. 
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3. Για την εφαρμογή των διαδικασιών των σημείων 1(β) και 1(γ) της σχετικής εγκυκλίου 
διευκρινίζονται τα εξής: 
 
Σε μεταβίβαση ΦΙΧ, όταν ο αγοραστής έχει έδρα σε διαφορετική Περιφέρεια από τον πωλητή, η 
διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μεταφορών του αγοραστή, όπου 
διαβιβάζεται ο φάκελος του οχήματος, με αίτημα του πωλητή. Ο πωλητής με την αίτησή του 
συνυποβάλλει τα δικαιολογητικά της πώλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναλόγως της 
περίπτωσης (τιμολόγιο πώλησης κλπ), τα οποία διαβιβάζονται μαζί με τον φάκελο στην υπηρεσία 
μεταφορών του αγοραστή, που προβαίνει στις ενέργειες του σημείου 1(β) ή 1(γ) της εγκυκλίου, 
δηλαδή κάνει και τη μεταβίβαση και την θέση σε κυκλοφορία. Μετά την επαναλειτουργία του 
μηχανογραφικού συστήματος, το σύνολο των καταχωρίσεων στο σύστημα θα γίνει από την 
υπηρεσία μεταφορών του αγοραστή, με βάση τα στοιχεία του φακέλου του οχήματος. 
 
Σε μεταβίβαση ΦΔΧ, όταν πωλητής και αγοραστής ανήκουν σε διαφορετική συγκοινωνιακή 
περιοχή, ολόκληρη η ανωτέρω διαδικασία (μεταβίβαση - θέση σε κυκλοφορία) θα ολοκληρώνεται 
από την υπηρεσία όπου βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος (υπηρεσία του πωλητή). Το τέλος 
αδείας του άρθρου 26 ν. 2873/2000 (Α’ 285) στην περίπτωση αυτή εισπράττεται από την 
υπηρεσία που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας. 
 
4. Επιτρέπεται η μεταβίβαση οχήματος, στο οποίο έχει χορηγηθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 
του Αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης σύμφωνα με το σημείο 1(α) της σχετικής 
εγκυκλίου ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο της υφιστάμενης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με το 
σημείο 1(β), εφόσον η μεταβίβαση πραγματοποιείται από την ίδια περιφερειακή υπηρεσία 
μεταφορών που χορήγησε τα ανωτέρω θεωρημένα έγγραφα κυκλοφορίας, στα οποία 
αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη σε κάθε επόμενη μεταβίβαση 
του οχήματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες 1.(α) και 1.(β) αντίστοιχα. 
 
5. Αρχική χορήγηση ΦΔΧ: Η αρχική χορήγηση ΦΔΧ του άρθρου 5 ν.3887/2010 είναι δυνατή έως 
την αποκατάσταση του μηχανογραφικού συστήματος με πράξη που εκδίδει η αρμόδια 
περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών 
Μεταφορών του Υπουργείου μας μέσω του Π.Σ. ΙΡΙΔΑ και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη 
διεύθυνση dem@yme.gov.gr . Η καταχώριση των αρχικών χορηγήσεων ΦΔΧ και η απόδοση νέου 
αριθμού δικαιώματος (Φ1) στο μηχανογραφικό σύστημα θα γίνει αναδρομικά από την 
ημερομηνία έκδοσης της πράξης χορήγησης. Μετά την αποκατάσταση του συστήματος, οι  
περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών θα ενημερώνουν με έγγραφό τους την Διεύθυνση Οδικών 
Εμπορευματικών Μεταφορών ότι (α) καταχωρήθηκε η αρχική χορήγηση που δόθηκε με την 
συγκεκριμένη πράξη που κοινοποιήθηκε (με αναφορά αριθμού πρωτοκόλλου της πράξης), (β) 
αποδόθηκε συγκεκριμένος αριθμός νέου δικαιώματος (Φ1) και (γ) εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας, 
αντίγραφο της οποίας θα επισυνάπτεται στο έγγραφο.     
 
6.   Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής της άδειας κυκλοφορίας, η χορήγηση εντύπου από 
το ιστορικό αρχείο σύμφωνα με το σημείο 1(δ) της σχετικής εγκυκλίου γίνεται με λήψη των 
κατάλληλων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των προηγούμενων κατόχων 
του οχήματος. Εναλλακτικά, η υπηρεσία χορηγεί αντίγραφο του υπηρεσιακού αντιγράφου της πιο 
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πρόσφατης άδειας κυκλοφορίας, εάν υπάρχει στον φάκελλο του οχήματος.   
 
7. Στις περιπτώσεις που ο τεχνικός έλεγχος οχήματος σε ΚΤΕΟ είναι ανέφικτος (π.χ. χορήγηση 
νέου αριθμού κυκλοφορίας λόγω καταστροφής των πινακίδων οχήματος που βρίσκεται σε 
φορολογική ακινησία), τότε ο έλεγχος διενεργείται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία αποκατάστασης του τεχνικού προβλήματος του Κεντρικού Πληροφοριακού 
Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων, χωρίς την καταβολή του ειδικού τέλους 
εκπροθέσμου του άρθρου 5 του ν. 1350/1985 (Α’ 55). Το γεγονός ότι ο τεχνικός έλεγχος ενός 
οχήματος είναι ανέφικτος προκύπτει από σχετική βεβαίωση που χορηγείται από δημόσιο ή 
ιδιωτικό ΚΤΕΟ. 
 
8. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών όπου κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ενημέρωση 
των μελών τους ώστε να γίνονται δεκτά τα έγγραφα κυκλοφορίας της σχετικής εγκυκλίου κατά 
την διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών. 
 
9. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακαλείται για την ενημέρωση των ΚΕΠ όπου 
διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες τομέα μεταφορών της κ.υ.α. οικ.47563/4181/2014 (Β’ 2254).   
  
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.    

     
 
 
 
 
 
 
    Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
 
                Ιωάννης Κεφαλογιάννης 
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Πίνακας Διανομής 
 
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια 
 
1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 
- Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών 
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα 
Τμήματα , τα Γραφεία  και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ) αρμοδιότητάς σας 
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Σίνα 2-4- Αθήνα 10672 
- Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα 10562  
- Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Καραγιώργη Σερβίας 10 Αθήνα 
- Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων  
Υψηλάντου 15 10675 Αθήνα 
- Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 Αθήνα 
11853 
Με την παράκληση να ενημερωθούν και τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους. 
3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Τροχαίας, 2ο Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας και 
Ενημέρωσης Κοινού, Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα 10177 
Με την παράκληση να ενημερωθούν και τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς του. 
4. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών Λιμένων  
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 18510 Πειραιάς  

Mε την παράκληση να ενημερωθούν και τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς του. 
5. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, Ξενοφώντος 10 Αθήνα 10557 
6. Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Αμερικής 21Α, 106 72 Αθήνα 
7. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών, 
Φραγκούδη 11 ΤΚ 10163 Καλλιθέα    
8. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με τηλεομοιοτυπία) 
9. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 
ΙΙ. Αποδέκτες για ενημέρωση 
1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΕΒΕΑ), Διεύθυνση Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, Τμήμα Εμπορίου, Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671 
2. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και 
Επιβατικών Μεταφορών Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.). 
Πατησίων 351, 11144 Αθήνα 
3. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ)  
Πειραιώς  4 Αθήνα 10431 
4. Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ)  
Πανεπιστημίου 57, 1ος όροφος, Αθήνα 105 64 
5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ) 
Πειραιώς 4, Αθήνα 10431 
6. Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kteo@patt.gov.gr) 
7. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
   - Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας: enosiikteoellados@gmail.com  
   - Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”: ikteo-k@otenet.gr  
  - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: info@kteo-gr.gr  

 Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους 
 
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού 
Γραμματέα, Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό 
Διευθυντή Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων, Υπηρεσία 

ΑΔΑ: ΩΞΝΚ465ΧΘΞ-ΖΘΔ



Υποστήριξης Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεύθυνση Οδικών 
Εμπορευματικών Μεταφορών, Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών  
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