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ΘΕΜΑ:Έγκριση παράτασης ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων με

έδρα την Νήσο Αίγινα και τον Δήμο Τροιζηνίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α.  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»  όπως
ισχύει.

Β.  Tου ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις¨.

Γ. Των  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  συμπληρώθηκαν  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του  ν.
4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».

Δ.  Του  ν.  1350/1983   (ΦΕΚ 55/Α),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με τις διατάξεις του ν.
3534/2007 (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».

Ε. 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».

ΣΤ.  Του  π.  δ.  135/2010  (ΦΕΚ  228/Α/2010)  «Οργανισμός  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αττικής».

   2.   Την με αριθμ. πρωτ. 108309/38118/20-12-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης Αττικής για 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.

3.Την  αριθμ.  πρωτ.οικ.  19111/192/2019  ΦΕΚ  1003/Β/26-3-2019   Απόφαση   Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών  «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας

του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά

Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)».

4.Την  με  αριθμ.  πρωτ.872710/31-12-2019(  ΑΔΑ 6ΩΨΣ7Λ7-ΙΘ1)  εξουσιοδότηση  της  εταιρίας
‘ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’ και με
δ.τ. «ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε.» για διενέργεια περιοδικών τεχνικών ελέγχων σε ελαφρά (συνήθη
οχήματα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων ή μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων) & μοτοσικλέτες στην
νήσο Αίγινα και στο Δήμο Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Την με αριθμ. οικ.20750/303/26-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

με  ΑΔΑ:  ΨΙΩΠ465ΧΘΞ-ΚΓΓ  «  Διενέργεια  τεχνικού  ελέγχου  με  Κινητές  Μονάδες  Τεχνικού

Ελέγχου Οχημάτων».

6.Την με αριθμ. 25196/385/29-4-2020 Υ.Α. του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών ( ΑΔΑ

943Ζ465ΧΘΞ-ΑΕΡ ), στα πλαίσια λήψης εκτάκτων μέτρων  για  την αποφυγή της διασποράς και

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID19 στη χώρα μας. 

7.Το με αριθμ. πρωτ.Οικ. 238974 / 01-4-2020 αίτημα της Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων , για

έγκριση παράτασης ημερομηνίας υποχρέωσης για  τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων

με έδρα την Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

8. Το με αριθμ. πρωτ.Οικ. 288507 / 08-5-2020 αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας  Πειραιώς για

έγκριση παράτασης ημερομηνίας υποχρέωσης για  τεχνικό έλεγχο οχημάτων με έδρα την νήσο

Αίγινα και τον δήμο Τροιζηνίας  και λόγω της εξαιρετικής περίπτωσης που προκύπτει από την

λειτουργία  των  κινητών  μονάδων  ελέγχου  οχημάτων  (ΚΜΤΕΟ)  που  θα  λειτουργήσουν  για

συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  στις  προαναφερόμενες  περιοχές,  με  αποτέλεσμα  να  μην

διενεργούνται έλεγχοι εκτός του διαστήματος αυτού.

       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

       Την  παράταση ημερομηνίας   υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο  των  οχημάτων  και δικύκλων με

έδρα την Νήσο Αίγινα και τον Δήμο Τροιζηνίας σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα:

   Α. Μηχανοκίνητα οχήματα: 

         α.  επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά   με μικτό βάρος μέχρι και
3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού)

       β.  Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας
(  η  οποία  έχει  εκδοθεί  από υπηρεσία  Μεταφορών &  Επικοινωνιών  της  Περιφέρειας
Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης
των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η νήσος Αίγινα της
ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
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1. Τα  οχήματα της παρ.1α των οποίων  από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας  συμπληρώνονται  τέσσερα έτη εντός  του χρονικού διαστήματος  από 16
Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και  εκείνα τα οποία για  οποιοδήποτε λόγο
έχουν υποβληθεί σε  αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο
προηγούμενο  δελτίο  τεχνικού  ελέγχου  αναγράφεται  ημερομηνία εντός  του  ανωτέρω
χρονικού διαστήματος,  υπόκεινται  σε  τεχνικό  έλεγχο  κατά  τους  πρώτους μήνες  του
επόμενου  έτους  2021  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω  πίνακα  χωρίς  να  θεωρούνται
εκπρόθεσμα . 

Για τα οχήματα των οποίων ο
αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε

Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο στο
χρονικό διάστημα

1-2 Από 02 Ιανουαρίου έως 16 Ιανουαρίου
3-4 Από 17 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου
5-6 Από 01 Φεβρουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου
7-8 Από 16 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου
9-0 Από 01 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου

2. Τα  οχήματα της παρ.1β των οποίων  από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 16 Μαρτίου
έως  31  Δεκεμβρίου  2020  καθώς  και  εκείνα  τα  οποία  για  οποιοδήποτε  λόγο  έχουν
υποβληθεί  σε   αρχικό  τεχνικό  έλεγχο  και ως  ημερομηνία  επόμενου  ελέγχου  στο
προηγούμενο  δελτίο  τεχνικού  ελέγχου  αναγράφεται  ημερομηνία εντός  του  ανωτέρω
χρονικού διαστήματος,  υπόκεινται  σε  τεχνικό  έλεγχο  κατά  τους  πρώτους μήνες  του
επόμενου  έτους  2021  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω  πίνακα  χωρίς  να  θεωρούνται
εκπρόθεσμα . 

Για τα οχήματα των οποίων ο
αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε

Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο στο
χρονικό διάστημα

1-2 Από 02 Ιανουαρίου έως 16 Ιανουαρίου
3-4 Από 17 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου
5-6 Από 01 Φεβρουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου
7-8 Από 16 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου
9-0 Από 01 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου

 Β. Μηχανοκίνητα οχήματα: 

          α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά   με μικτό βάρος μέχρι και
3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού)

          β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα 
            

στην  άδεια  κυκλοφορίας  (  η  οποία  έχει  εκδοθεί  από  υπηρεσία  Μεταφορών  &
Επικοινωνιών   της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας
ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο
ανήκουν,  οι  δημοτικές ενότητες Τροιζήνος και  Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε.
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

3. Τα  οχήματα της παρ.1α των οποίων  από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας  συμπληρώνονται  τέσσερα  έτη  εντός  του  χρονικού  διαστήματος  από  01
Ιουνίου 2020 έως 14 Απριλίου του 2021 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο
έχουν υποβληθεί  σε   αρχικό  τεχνικό  έλεγχο και ως ημερομηνία  επόμενου ελέγχου στο
προηγούμενο  δελτίο  τεχνικού  ελέγχου  αναγράφεται  ημερομηνία εντός  του  ανωτέρω
χρονικού  διαστήματος,  υπόκεινται  σε  τεχνικό  έλεγχο   κατά  τους  μήνες  της  επόμενης
εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ στην περιοχή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να
θεωρούνται εκπρόθεσμα .
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Για τα οχήματα των οποίων ο
αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε

Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως

1-2-3 Από 15 Απριλίου έως 30 Απριλίου
4-5-6 Από 01 Μαΐου έως 15 Μαΐου

7-8-9-0 Από 16 Μαΐου έως 31 Μαΐου

4. Τα  οχήματα της παρ.1β των οποίων  από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Ιουνίου
2020 έως 14 Απριλίου 2021 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν
υποβληθεί  σε   αρχικό  τεχνικό  έλεγχο  και ως  ημερομηνία  επόμενου  ελέγχου  στο
προηγούμενο  δελτίο  τεχνικού  ελέγχου  αναγράφεται  ημερομηνία εντός  του  ανωτέρω
χρονικού διαστήματος,  υπόκεινται  σε τεχνικό έλεγχο  κατά τους  μήνες της επόμενης
εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ στην περιοχή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς
να θεωρούνται εκπρόθεσμα .

Για τα οχήματα των οποίων ο
αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε

Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως

1-2-3 Από 15 Απριλίου έως 30 Απριλίου
4-5-6 Από 01 Μαΐου έως 15 Μαΐου

7-8-9-0 Από 16 Μαΐου έως 31 Μαΐου

      Γ. Μηχανοκίνητα οχήματα: 

          α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά   με μικτό βάρος μέχρι και
3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού)

          β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα
            

     στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών
της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της
επιχείρησης  των  ιδιοκτητών  ή  ως  έδρα  του  Δημόσιου  Φορέα,  στον  οποίο  ανήκουν,  η
δημοτική  ενότητα  Μεθάνων  του  Δήμου  Τροιζηνίας  της  Π.Ε.  Νήσων  της  Περιφέρειας
Αττικής. 

i.  Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων  από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας  έχουν  συμπληρωθεί  τέσσερα  έτη  πριν  από  τις  15  Απριλίου  τρέχοντος  έτους,
υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.

Για τα οχήματα των οποίων ο
αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε

Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως

1-2-3 Από 15 Απριλίου έως 30 Απριλίου 2020
4-5-6 Από 01 Μαΐου έως 15 Μαΐου 2020

7-8-9-0 Από 16 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2020

ii.  Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων  από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας έχει συμπληρωθεί ένα έτος πριν από τις 15 Απριλίου τρέχοντος έτους, υπόκεινται
σε αρχικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να
θεωρούνται εκπρόθεσμα.

Για τα οχήματα των οποίων ο
αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε

Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως

1-2-3 Από 15 Απριλίου έως 30 Απριλίου 2020
4-5-6 Από 01 Μαΐου έως 15 Μαΐου 2020

7-8-9-0 Από 16 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2020
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Επισημαίνεται  ότι τα  οχήματα  της  παρ.1α  και  1β   τα  οποία  για  οποιοδήποτε  λόγο  έχουν
υποβληθεί  σε   αρχικό  τεχνικό  έλεγχο και πρέπει  να  υποβληθούν  σε  επανέλεγχο  αυτός  θα
πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου χωρίς να θεωρούνται
εκπρόθεσμα .

iii.  Τα οχήματα των λοιπών κατηγοριών (Λεωφορεία άνω των εννέα θέσεων -με του οδηγού-,
Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο
των 3,5 τόνων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή
ως  έδρα  της  επιχείρησης  των  ιδιοκτητών  ή  ως  έδρα  του  Δημόσιου  Φορέα  στον  οποίο
ανήκουν,  η  δημοτική  ενότητα  Μεθάνων  του  Δήμου  Τροιζηνίας  της  Π.Ε.  Νήσων  της
Περιφέρειας Αττικής  και για τα οποία από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας  έχει  ήδη συμπληρωθεί  χρονικό  διάστημα ενός  έτους  μέχρι  την  ημερομηνία
έκδοσης του παρόντος προγράμματος. 

      Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ 
(Δημόσια ή   Ιδιωτικά) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα :
     

Για τα οχήματα των οποίων ο αριθμός
κυκλοφορίας λήγει σε Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως

1 – 2 30 Απριλίου 2020
3 - 4 31 Μαΐου 2020

5 30  Ιουνίου  2020
6 31 Ιουλίου 2020
7 30 Σεπτεμβρίου 2020
8 31 Οκτωβρίου 2020
9 30 Νοεμβρίου 2020
0 31 Δεκεμβρίου 2020

                                                                                                    
                                                                                                  O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

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)
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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 κ. 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) 

 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου 
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(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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