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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα  πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο μοτοσικλετών με δίδυμο 
εμπρόσθιο τροχό και έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
      

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.Α΄/87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 133/10  Οργανισμός  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 226 Α΄/27.12.2010).  

3. Την  υπ΄ αριθμόν Γ.Π.Κ.Μ. 1327/08.04.2011 (ΦΕΚ 1040 Α΄/27.05.2011) απόφαση άσκησης τομέων 

αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από 

τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Την με αριθμό οικ. 461114(9980) (Φ.Ε.Κ. 3129 Β΄/21.11.2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, 

Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 1350/1983 (Φ.Ε.Κ. 55 Α΄/26.04.1983) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών 

οχημάτων και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 57Α΄/23.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας».  

ΑΔΑ: 7ΔΥΥ7ΛΛ-6Γ1



 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

7. Την µε αρ. 44800/123/1985 (Φ.Ε.Κ. 781Β΄/24.12.1985) Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου 

Οχημάτων» όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 12078/1343/2004 (ΦΕΚ 435Β΄/03.03.2004) Απόφαση 

του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

8. Την µε αρ. Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ1523/Β/27.07.1999) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας & Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκημένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. 

Φ2/70916/2953/99/2001 (Φ.Ε.Κ. 458Β΄/20.04.2001) και Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ 

1086Β΄/05.08.2003) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.  

9. Την µε αριθμό Φ23/24327/2887/2009 (ΦΕΚ 945/Β΄/20.05.2009) Απόφαση του Υφυπουργού 

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του 

Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 

2410Β΄/04.12.2009. 

10. Την µε αρ. πρωτ. οικ. Φ.23.1/56511/7314/19.11.2010 (ΑΔΑ:4Ι0Β1-2) Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό 

έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της Χώρας» και η με αρ. πρωτ. 76563/6774/22.12.2014 τροποποίησή της. 

11. Το γεγονός ότι στα ΚΤΕΟ του Νομού Πέλλας  δεν λειτουργούν γραμμές ελέγχου μοτοσικλετών στις 

οποίες να είναι δυνατός ο τεχνικός έλεγχος μοτοσικλετών που χαρακτηρίστηκαν ως δίκυκλα με δίδυμο 

εμπρόσθιο τροχό, λόγω της αδυναμίας πραγματοποίησης του ελέγχου της πέδησης στο φρενόμετρο.  

12. Το µε αριθμό πρωτ. 81943/6693/29.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και 

Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με το οποίο οι 

μοτοσικλέτες που χαρακτηρίστηκαν ως δίκυκλα με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό οφείλουν να υπόκεινται σε 

περιοδικό τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ χωρίς να ελέγχεται το σύστημα πέδησης αυτών. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1) Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι μοτοσικλέτες, με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό, των οποίων η 

αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας ή έδρα της επιχείρησης του κατόχου, 

ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ως εξής: 

i)   Οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργιες από την 1η 

Φεβρουαρίου 2012 και μετά, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα 

(4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, µε προθεσμία από τρεις (3) 

εβδομάδες πριν, έως µία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή. 

ii)  Οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργιες ή          

μεταχειρισμένες πριν την 1η Φεβρουαρίου 2012 υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό  έλεγχο 

εντός τριών (3) μηνών. 

iii)  Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό, που προέρχονται από          

χώρες του εξωτερικού, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να 

εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από Κ.Τ.Ε.Ο. 

2) Οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που κυκλοφορούν στον Νομό Πέλλας  αλλά η 

αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας ή έδρα επιχείρησης είναι άλλου Νομού, 

ΑΔΑ: 7ΔΥΥ7ΛΛ-6Γ1



 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

στον οποίο  έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο, υποβάλλονται σε έλεγχο 

σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης του Νομού στον οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας.  

3) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν µε τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για τον καθορισμό της      

ημερομηνίας ελέγχου. 

4) Ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας, ο οποίος την προσκομίζει εκπρόθεσμα για περιοδικό ή      

επαναληπτικό έλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύµφωνα µε την     

ισχύουσα νομοθεσία και τιμωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

  

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων                                                                                     
Αναστάσεων 2 & Τσιγάντε,  Παπάγου 10191 

 Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. 

 Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας 

 Γραφείο Τύπου Π.Ε. Πέλλας              
( με την παράκληση να δημοσιευτεί σε όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε. ) 

 Γραφείο Γενικού Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Π.Κ.Μ. 

 Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας  
(για την ενημέρωση των ελεγκτικών οργάνων)  

 Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών όλης της Χώρας, 
μέσω email  

 I.ΚΤΕΟ όλης της χώρας, μέσω email 

 Δήμος Έδεσσας  
(για την ενημέρωση των Δημοτών) 

 Δήμος Πέλλας 
(για την ενημέρωση των Δημοτών)  

 Δήμος Σκύδρας  
(για την ενημέρωση των Δημοτών) 

 Δήμος Αριδαίας  
(για την ενημέρωση των Δημοτών) 

 

 

 

 

 

 
Μ.Ε.Π 

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 
 
 
 
 

ΝΙΣΤΕΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Εσωτερική διανομή      

   (Φ/ΙΚΤΕΟ   & χρον. αρχείο)      
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