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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο δικύκλων µοτοσικλετών µε έδρα το νοµό Ιωαννίνων. 

 
 
                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
            Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Του Π.∆ 140/2010 (Φ.Ε.Κ 233/Α/27-12-2010) « Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου». 
3. Τις διατάξεις του Ν.1350/1983 (Φ.Ε.Κ 55/Α/1983) « Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών 

οχηµάτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57/Α/23-3-1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 

4. Τις διατάξεις της υ.α 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781/Β/1985) και 71703/8028/2003 (ΦΕΚ 1824/Β/08-
12-2003) αποφάσεων του Υφυπουργού Μεταφορών &  Επικοινωνιών,όπως τροποποιήθηκαν  
µε τις υπ’άριθµ. Οικ.12078/1343/2004 (ΦΕΚ 435/Β/03-03-2004) και οικ.27044/2913/2004 (ΦΕΚ 
676/Β/10-05-2004) ) αποφάσεων του Υφυπουργού Μεταφορών &  Επικοινωνιών «Τρόπος 
διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχηµάτων» 

      5. Την αρ. Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/Β/27-07-1999) κοινή απόφαση των                           
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας & του Υπουργού Μεταφορών &Επικοινωνιών «Τεχνικός έλεγχος 
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους σε συµµόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ» όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Φ2/70916/2953/99 ΚΥΑ (ΦΕΚ 458/Β/20-4-2011) και     
Φ2/43086/4636/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1086/Β/2003). 

6.   Την αρ.πρωτοκόλλου Φ23/24327/2887/04-05-2009 απόφαση του Υπουργού  Μεταφορών & 
Επικοινωνιών  «Καθορισµός τρόπου , διαδικασίας  και πιστοποίηση διενέργειας του περιοδικού 
τεχνικού ελέγχου δικύκλων µοτοποδηλάτων και µοτοσκλετών». 

         7.  ην υπ’ άρ.πρωτοκόλλου οικ. Φ.23.1/56511/7314/19-11-2011 απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών &Επικοινωνιών «Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό 
έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της χώρας» 

         8.  Την µε αρ.πρωτοκόλλου 14485/1861 µε ηµεροµηνία 10-05-2011 χορήγηση νέας  άδειας 
λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ  της εταιρίας µε επωνυµία  «Ι.Β.ΣΓΟΥΡΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε» και αριθµό 
εξουσιοδότησης «160»  

         9.     Την µε αρ.πρωτοκόλλου  24277/3998 µε ηµεροµηνία 19-04-2011  χορήγηση  νέας άδειας 
λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ  της εταιρίας µε επωνυµία   «Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Ε  µε διακριτικό τίτλο «Ι.ΚΤΕΟ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε» και αριθµό εξουσιοδότησης 
«117» 

        10.    Την από 12/05/2011 µε αρ.πρωτοκόλλου 29871/474 της εταιρίας µε επωνυµία «Ι.ΚΤΕΟ    
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε» και την  από 13/05/2011  και αρ.πρωτοκόλλου 30263/5234 της εταιρίας µε 
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επωνυµία «Ι.Β.ΣΓΟΥΡΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε» για εξαγγελία προγράµµατος πρόσκλησης τεχνικού 
ελέγχου µοτοσυκλετών µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες στην άδεια   κυκλοφορίας των οποίων 
αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης η Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων όπως παρακάτω: 

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
5ΨΗΦΙΑ 
ΙΑ 001-999 
ΙΒ 001-999 
Καθώς και οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που ταξινοµήθηκαν 
(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) πριν την 13-08-1991 
 στο νοµό µας ή σε άλλους νοµούς της χώρας και έχουν έδρα 
σήµερα το νοµό µας. 
 

 
 
 
Από 01-06-2011 έως 30-06-2011 

 
ΙΝΑ 001-999 
Καθώς και οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που ταξινοµήθηκαν 
(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 13-08-1991 έως   
14-10-1994 στο νοµό µας ή σε άλλους νοµούς της χώρας και 
έχουν έδρα σήµερα το νοµό µας. 
 
 
 

 
 
 
Από 01-07-2011 έως 31-07-2011 

 
ΙΝΒ 001-999 
Καθώς και οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που ταξινοµήθηκαν  
(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 15-10-1994 έως  
06-02-1998  στο νοµό µας ή σε άλλους νοµούς της χώρας και 
έχουν έδρα σήµερα το νοµό µας.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Από 01-08-2011 έως 31-08-2011 

 
ΙΝΕ 001-999 
Καθώς και οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που ταξινοµήθηκαν  
(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 07-02-1998 έως   
05-04-2000 στο νοµό µας ή σε άλλους νοµούς της χώρας και  
έχουν έδρα σήµερα το νοµό µας. 

 
 
 
Από 01-09-2011 έως 30-09-2011 
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IΝΖ 001-999 
Καθώς και οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που ταξινοµήθηκαν 
(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 06-04-2000 έως  
06-06-2002 στο νοµό µας ή σε άλλους νοµούς της χώρας και 
έχουν έδρα σήµερα το νοµό µας. 
 

 
 
 
Από 01-10-2011 έως 31-10-2011 

 
ΙΝΚ 001-999  
Καθώς και οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που ταξινοµήθηκαν 
(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 07-06-2002 έως  
02-06-2004 στο νοµό µας ή σε άλλους νοµούς της χώρας και 
έχουν έδρα σήµερα το νοµό µας. 
 

 
 
 
Από 01-11-2011 έως 30-11-2011 

 
ΕΤΖ 001-200 
ΒΒΤ 001-500 
Καθώς και οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που ταξινοµήθηκαν 
(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 03-06-2004 έως  
04-07-2005 στο νοµό µας ή σε άλλους νοµούς της χώρας και 
έχουν έδρα σήµερα το νοµό µας. 
 

 
 
 
Από 01-12-2011 έως 31-12-2011 

 
ΙΝΜ 001-999 
Καθώς και οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που ταξινοµήθηκαν 
(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 05-07-2005 έως  
16-05-2006 στο νοµό µας ή σε άλλους νοµούς της χώρας και 
έχουν έδρα σήµερα το νοµό µας. 
 

 
 
 
Από 01-01-2012 έως 31-01-2012 

 
ΙΝΡ 001-999 
Καθώς και οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που ταξινοµήθηκαν 
(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 17-05-2006 έως  
18-05-2007 στο νοµό µας ή σε άλλους νοµούς της χώρας και 
έχουν έδρα σήµερα το νοµό µας. 
 

 
 
 
Από 01-02-2012 έως 29-02-2012 
 

 
ΙΝΤ 001-71 
Καθώς και οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που ταξινοµήθηκαν 
(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 19-05-2007 έως  
31-05-2007 στο νοµό µας ή σε άλλους νοµούς της χώρας και 
έχουν έδρα σήµερα το νοµό µας 
 
 
 
 

 
 
 
Από 01-03-2012 έως 31-03-2012 

 
 
 
Οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες τους, 
υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε τον πρώτο αριθµό κυκλοφορίας που 
τους έχε χορηγηθεί (αναγράφεται ως παλαιός αριθµός κυκλοφορίας (Π.Α.Κ) στην άδεια 
κυκλοφορίας). 
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Όσες δίκυκλες µοτοσικλέτες έχουν ταξινοµηθεί από 01-06-2007 υποχρεούνται να προσέλθουν για 
τεχνικό έλεγχο µε την συµπλήρωση τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας, στο χρονικό διάστηµα από τρείς εβδοµάδες πριν έως µια εβδοµάδα µετά την 
ηµεροµηνία αυτή. 
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν µε τα Ι.ΚΤΕΟ για την ηµεροµηνία ελέγχου. 
Ο κάτοχος του όχήµατος ο οποίος δεν το προσκοµίζει για τον περιοδικό  τεχνικό έλεγχο εντός της 
καθοριζόµενης ηµεροµηνίας τιµωρείται σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 
Επίσης κάνουµε γνωστό ότι µετά την έναρξη του προγράµµατος πρόσκλησης (01-06-2011) , για 
τυχόν µεταβιβάσεις αλλά και ταξινοµήσεις µεταχειρισµένων δίκυκλων µοτοσικλετών στην Ελλάδα για 
πρώτη φορά θα πρέπει να προσκοµίζεται ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Υ.Υ.Μ &∆Ι. 
∆/νση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ          

2. Περιφέρεια Ενότητα Ιωαννίνων                                                                 ΗΠΕΙΡΟΥ 
α) Γραφείο Περιφερειάρχη 
β) Γραφείο Τύπου & ∆ηµοσίων σχέσεων 
   (για δηµοσίευση σε όλα τα Μ.Μ.Ε) 

3. ∆ήµοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων   
      4.  ΚΤΕΟ  της χώρας    
      5.  ∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της χώρας                             Αλέξανδρος Καχριµάνης 
      6.  Αστυνοµική ∆/νση Ιωαννίνων 
      7. ΣΕΕΥΜΕ (Α.Γαζή 4& Χ.Λαδά Τ.Κ 10191 Αθήνα)    
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