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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αθήνα      23-12-2016          
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ        Αρ. Πρωτ. :105460/38348 

  
Ταχ. Δ/νση:  Κατεχάκη 56                                                         

Τ.Κ.,  Πόλη: 11525  Αθήνα 
Τηλ.       : 213 2035616 
Fax.         : 213 2035746 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προγραμμάτων πρόσκλησης επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης 

και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους 

με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας 

και Ύδρας, για αρχικό τεχνικό έλεγχο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010  (ΦΕΚ 238Β/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. 44403/2011 (ΦΕΚ 2494Β/2011) 

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α) «Οργάνωση και λειτουργία 

αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και 

άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3534/2007, παρ. 3 (ΦΕΚ 40/Α), σύμφωνα με τις οποίες : 

«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας δύναται να παραταθεί η 

ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με έδρα το νομό της 

Περιφέρειας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση του οικείου Νομάρχη, σε περίπτωση που τα λειτουργούντα δημόσια και ιδιωτικά 

ΚΤΕΟ του νομού αδυνατούν να προβούν στον έλεγχό τους ή όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΠΡΟΣ: 

Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 
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λόγοι τοπικού χαρακτήρα». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της με αρ. 44800/123/17.12.85 (ΦΕΚ 781Β) Υπουργικής 

Απόφασης   «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων». 

6. Τις διατάξεις της με αρ. 37566/5116/10/2012 (ΦΕΚ 87/Β) Υπουργικής Απόφασης 

«Τεχνικός Έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες 2009/40 ΕΚ και 2010/48 ΕΕ.» 

7. Τις διατάξεις της με αρ. 15141/1890/2013 (ΦΕΚ837/Β) Υπουργικής Απόφασης 

«Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων περιοχών της περιοχής Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής».  

8. Τη με αρ. πρωτ. Γ.Δ.Μ.Ε οικ. 11509/16-1-2015 (ΑΔΑ: 76ΚΑ7Λ7-ΞΘ6) Απόφαση της 

Περιφέρειας Αττικής περί του προγράμματος πρόσκλησης οχημάτων με έδρα την 

Περιφέρεια Αττικής για αρχικό τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ, το 2015. 

9. Την με αρ. πρωτ. Γ.Δ.Μ.Ε οικ. 11527/16-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΩΔΠ7Λ7-ΕΒ1) Απόφαση της 

Περιφέρειας Αττικής περί του προγράμματος πρόσκλησης δικύκλων (μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για τεχνικό έλεγχο του έτος 2015. 

10. Την με αρ. πρωτ. Οικ.109389/28324/04-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΕ7Λ7-63Χ) Απόφαση της 

Περιφέρειας Αττικής περί της πρόσκλησης τεχνικού ελέγχου δικύκλων, επιβατικών 

οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 

3,5 τόνους με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, 

Τροιζηνίας και Ύδρας. 

11. Την με αρ. πρωτ. οικ.107876/28673/26-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΠ307Λ7-8ΣΣ) Απόφαση της 

Περιφέρειας Αττικής περί της παράτασης προγράμματος τεχνικού ελέγχου επιβατικών 

οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 

3,5 τόνους με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, 

Τροιζηνίας και Ύδρας. που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας) έως και 

31.12.2005 μέχρι την 30-06-2016 και δικύκλων με έδρα τους ανωτέρω αναφερόμενους 

Δήμους, που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2007 έως 

και 31-12-2011 μέχρι την 31-12-2016.  

12. Την με αριθμ. πρωτ. 6382/556/20-04-2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων για διάθεση  κινητής μονάδας τεχνικού ελέγχου οχημάτων 

(ΚΜΚΤΕΟ) στην περιφέρεια Αττικής για την Π.Ε. Νήσων. 

13. Την αριθμ. Πρωτ. 50997/19519/29-06-2016 απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για παράταση προγραμμάτων 

πρόσκλησης επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής 

χρήσης με μέγιστο βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, 
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Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, για αρχικό τεχνικό έλεγχο. 

14. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 234624/14-12-2016 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. 

Παναγιώτη Χατζηπέρου για παράταση των προγραμμάτων πρόσκλησης επιβατικών 

οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό 

βάρος έως 3,5 τόνους και δικύκλων (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) με έδρα στους 

Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, για 

αρχικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την οποία προκύπτει: 

α) Το γεγονός ότι στις περιοχές αυτές (Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα, Πόρος, Σπέτσες, 

Τροιζηνία και Ύδρα) δεν λειτουργούν Δημόσια ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. 

β) Η δυσκολία προσέλευσης των οχημάτων - επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, 

φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους και δίκυκλα 

(μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα), με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, 

Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας) - στα ΚΤΕΟ, για τεχνικό έλεγχο, λόγω της 

ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Δήμων αυτών και του κόστους μετάβασης.  

γ)Το γεγονός ότι η παραλαβή, επισκευή, πιστοποίηση και στελέχωση της κινητής 

μονάδας τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΜΚΤΕΟ) που διατέθηκε στην περιφέρεια Αττικής 

για την Π.Ε. Νήσων καθώς και η ανεύρεση και διαμόρφωση κατάλληλων χώρων για την 

λειτουργίας της στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας 

και Ύδρας θα απαιτήσει αρκετό χρονικό διάστημα. 

14.     Την αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) περί 

αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

15.    Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

16.    Τις διατάξεις του αρ. 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/15) «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση των αδικιών και άλλες διατάξεις». 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 Παρατείνουμε την ημερομηνία για τεχνικό έλεγχο των επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής 

χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους και 

δικύκλων (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα), με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, 

Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης αδείας 

κυκλοφορίας) έως και 31.12.2012 και στην άδεια κυκλοφορίας τους αναγράφεται ως διεύθυνση 

κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών κάποιος από τους Δήμους  Αγκιστρίου, 

ΑΔΑ: ΩΨ65ΟΡ1Κ-ΓΝ2



                      4/7 
 

Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας ή ταξινομήθηκαν σε άλλη περιοχή της 

χώρας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην 

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της τότε Νομαρχίας Πειραιά (νυν Π.Ε. Πειραιά και 

Νήσων), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Αριθμός κυκλοφορίας Περίοδος ελέγχου 

Όλα τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και 

τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό 

βάρος έως 3,5 τόνους που ταξινομήθηκαν 

(ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας) έως και 

31.12.2012 και στην άδεια κυκλοφορίας τους 

αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα 

της επιχείρησης των ιδιοκτητών κάποιος από 

τους Δήμους  Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, 

Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας ή 

ταξινομήθηκαν σε άλλη περιοχή της χώρας 

κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και σήμερα 

έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην 

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της 

τότε Νομαρχίας Πειραιά (νυν Π.Ε. Πειραιά και 

Νήσων). 

Έως και 31-12-2017 

Όλα τα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και 

μοτοποδήλατα) που ταξινομήθηκαν 

(ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 

 01-01-2007 έως και 31-12-2012, που στην 

άδεια κυκλοφορίας τους αναγράφεται ως 

διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης 

των ιδιοκτητών κάποιος από τους Δήμους  

Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, 

Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας ή 

ταξινομήθηκαν σε άλλη περιοχή της χώρας 

κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και σήμερα 

έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην 

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της 

τότε Νομαρχίας Πειραιά (νυν Π.Ε. Πειραιά και 

Νήσων) 

Έως και 31-12-2017 
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Επισημαίνεται ότι όλα τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με 

μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους και δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) που 

ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2013 έως και 31-12-2013 και 

στην άδεια κυκλοφορίας τους αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης 

των ιδιοκτητών κάποιος από τους Δήμους  Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, 

Τροιζηνίας και Ύδρας ή ταξινομήθηκαν σε άλλη περιοχή της χώρας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών & 

Επικοινωνιών της τότε Νομαρχίας Πειραιά (νυν Π.Ε. Πειραιά και Νήσων) υποχρεούνται να 

προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μέχρι την 31-12-2017. 

  

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω σχετικές (8), (9), (10) (11) και (13) 
Αποφάσεις.   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Η  
ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

    

 

 

 

 

 

 

                 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ  

                   ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡ. & ΧΩΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

         

Πίνακας Αποδεκτών 

Α. Για Ενέργεια 

 Περιφέρεια Αττικής 

1. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της) 

2. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της) 

3. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών 

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της) 

4. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της) 
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5. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της) 

6. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής 

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της) 

7. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της) 

8. Διεύθυνση ΚΤΕΟ (με την παράκληση να ενημερωθούν τα τμήματα ΚΤΕΟ Χολαργού, ΚΤΕΟ 
Ελληνικού, ΚΤΕΟ Μάνδρας, ΚΤΕΟ Αναβύσσου, ΚΤΕΟ Μεγάρων)  

9. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής).  

10. Γραφείο Τύπου (με την παράκληση για την έκδοση δελτίου τύπου και την κατά το δυνατόν 
δημοσιοποίηση της απόφασης). 

 

 

Β. Για ενημέρωση 

 Περιφέρεια Αττικής 
1. Γραφείο κας. Περιφερειάρχη 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών 
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών 
5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών 
6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς 
7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων 
8. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής 
9. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής  
10. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 

 Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
1. Διεύθυνση ελέγχου οχημάτων και εγκαταστάσεων  
2. Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών 
3. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ) 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Διεύθυνση Τροχαίας 
Π. Κανελλοπούλου 4,  
Τ.Κ. 101 77, Αθήνα 

 (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της)  
 
 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  
 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  
 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  
 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  
 Περιφέρεια Θεσσαλίας 

  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  
 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  
 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  
 Περιφέρεια Πελοποννήσου 

  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  
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 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου  
  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  

 Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου  
  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  

 Περιφέρεια Κρήτης 
  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)  

 Περιφέρεια Ηπείρου 
  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)                
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