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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αθήνα      15-01-2018          
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ        Αρ. Πρωτ. :3216/1231 

  
Ταχ. Δ/νση:  Κατεχάκη 56                                                         

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

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προγράμματος πρόσκλησης οχημάτων και δικύκλων (μοτοσικλέτες και 

μοτοποδήλατα) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για αρχικό τεχνικό έλεγχο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ Α΄228/27.12.2010) «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 

3. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».  

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

Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 

3051/Β/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε η τροποποίηση- επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 

5. 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 

 

ΠΡΟΣ: 

Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 
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άλλες διατάξεις». 

6. 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 

λόγοι τοπικού χαρακτήρα». 

7. 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». 

8. 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.» 

9. Την με αρ. πρωτ. Γ.Δ.Μ.Ε. οικ. 17407/25-01-2017 (ΑΔΑ 71Σ27Λ7-Υ6Η) απόφαση περί του 

προγράμματος πρόσκλησης οχημάτων και δικύκλων (μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) 

με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για τεχνικό έλεγχο του έτους 2017. 

10. Την με αρ. πρωτ. 108309/38118/20-12-2017 (ΑΔΑ ΩΩΝΔΟΡ1Κ-ΞΓΒ) απόφαση της 

Υπηρεσίας μας με θέμα «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, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, 

Τροιζηνίας και Ύδρας για τεχνικό έλεγχο 

11. Την με αριθμ. πρωτ.   Γ.Δ.Μ.Ε. οικ. 8997/12-01-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Δυτικής Αττικής κ. Βασιλείου Ιωάννη, στην οποία παρατείνεται, λόγω της 

καταστροφικής πλημμύρας που έπληξε την Αττική στις 15-11-2017 και της απορρέουσας, 

από τις εκτεταμένες ζημιές που αυτή προκάλεσε, αδυναμίας, σε πολλές περιπτώσεις, 

έγκαιρης προσέλευσης των οχημάτων για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το υφιστάμενο 

πρόγραμμα πρόσκλησης, αλλά και της δυσχέρειας προσδιορισμού με ακρίβεια 

περιπτώσεων που αφορά η αδυναμία αυτή, η παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης 

για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, όπως προβλέπεται στην αρ. πρωτ. Γ.Δ.Μ.Ε. οικ. 

17407/25-01-2017 (ΑΔΑ 71Σ27Λ7-Υ6Η) απόφαση (Πρόγραμμα πρόσκλησης) έως 31-03-

2018. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 Παρατείνουμε την ημερομηνία για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων 

(μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτά αναφέρονται στην 
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αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Μ.Ε. οικ. 17407/25-01-2017 (ΑΔΑ 71Σ27Λ7-Υ6Η) απόφαση (Πρόγραμμα 

πρόσκλησης) έως 31-03-2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

    

 

 

 

 

 

 

                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

 

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) 

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 
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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)  
 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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