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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

ΘΕΜΑ  : 
Τροποποίηση επαναληπτικού προγράµµατος πρόσκλησης βαρέων 
οχηµάτων, για τεχνικό έλεγχο µε έδρα τους ∆ήµους της νήσου Λέσβου.  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

2. Το Π.∆. 137/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως ισχύει 

σήµερα. 

3. Την µε αριθµό 16/2019 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως 

αυτή   διορθώθηκε µε την 28/2019 όµοια απόφαση και το από 31/08/2019 πρακτικό 

Ορκωµοσίας του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Συµβούλων.  

4. Την µε αριθ. πρωτ. 55710/865/03-09-2019 (ΦΕΚ 730/Υ.Ο.∆.∆./13-9-19) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, «Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου και ανάθεση τοµέων ευθύνης». 

5. Την µε αριθ. πρωτ. 61102/925/30-09-2019 (ΦΕΚ3710/Β/4-10-19) απόφαση 

Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου». 

6. Τις διατάξεις του Ν.1350/1983 (Α΄ 55) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών 

οχηµάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του Ν.3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 

των οχηµάτων - Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές», όπως ισχύει. 

8. Tην Κ.Υ.Α µε αριθµ. οικ. 49372/3352/2017 (ΦΕΚ 2726/Β/04-08-17) Α∆Α: 71Ι0465ΧΘΞ-

∆ΚΘ.«Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων και των 

ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2014/45/ΕΚκαι κατάργηση της 

οδηγίας 2009/400/ΕΚ.». 

9. Την µε αρ. πρωτ: 29624/31-05-2019 (Α∆Α: Ψ4ΓΦΟΡ1Ι-ΩΗΒ) Απόφαση του Συντονιστή 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου «Χορήγηση παράτασης, για το έτος 2019, από 

01-06-2019 έως και 31-12-2019 της υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού 

ελέγχου οχηµάτων ορισµένων κατηγοριών που έχουν έδρα το ∆ήµο Λέσβου, του 

Νοµού Λέσβου». 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 25 Μαΐου 2020 

Αρ. Πρωτ : 3536 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ     : Λάρσος Μόριας 

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ : 81100, Μυτιλήνη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αστέριος Κυλινδρέας 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ       : 22513-54100-111 

ΦΑΞ                    : 22513-54110 

e-mail                  : kteolesvou@pvaigaiou.gov.gr 
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10. Την µε αρ. πρωτ: 11213/19-12-2019  Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισµού, 

Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έναρξη εργασιών 

Τµήµατος ΚΤΕΟ Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου». 

11. Την µε αρ. πρωτ: 11395/24-12-2019 (94ΧΡ7ΛΩ-1ΥΠ) Απόφασης του 

Αντιπεριφερειάρχη Τουρισµού, Μεταφορών & Επικοινωνιών «Επαναληπτικό 

πρόγραµµα πρόσκλησης βαρέων οχηµάτων, για τεχνικό έλεγχο µε έδρα τους ∆ήµους 

της νήσου Λέσβου.» 

12. Το µε αρ. πρωτ: 5461/100/31-01-2020 έγγραφό του του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισµού, 

Μεταφορών & Επικοινωνιών «Τεχνικός έλεγχος βαρέων οχηµάτων , µε έδρα τους 

∆ήµους του Νοµού Λέσβου» 

13. Το µε αρ. πρωτ: 2424/11-03-2020 έγγραφό του ∆ιευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών 

Π.Ε Λέσβου «Αναστολή λειτουργίας αυτόµατης γραµµής ελέγχου Βαρέων οχηµάτων 

λόγω βλάβης στο φρενόµετρο» 

14. Την µε αρ. πρωτ: 2556/13-03-2020 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισµού, 

Μεταφορών & Επικοινωνιών «∆ιακοπή λειτουργίας της γραµµής ελέγχου Βαρέων 

οχηµάτων του ∆ηµόσιου Κ.Τ.Ε.Ο Λέσβου.» 

15. Την Οικ. 18719/1310/16-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών 

««Παράταση ισχύος ∆ελτίων Τεχνικού Ελέγχου (∆.Τ.Ε.) που εκδίδονται από ∆ηµόσια 

και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο)». (Α∆Α: Ω7∆Ο465ΧΘΞ-

ΘΕ5) 

16. Την Οικ. 19758/1397/19-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών 

«Παράταση ισχύος ∆ελτίων Τεχνικού Ελέγχου (∆.Τ.Ε.) που εκδίδονται από ∆ηµόσια και 

Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) και των Καρτών Ελέγχου 

Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) που εκδίδονται από ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού 

Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) ή εξουσιοδοτηµένα, για το σκοπό αυτό, συνεργεία 

επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων.» (Α∆Α: 96Λ5465ΧΘΞ-Λ0Η) 

17. Την ∆1α/ΓΠ.οικ. 20015/21-03-2020/ΦΕΚ 951 Β Κ.Υ.Α. «Επιβολή του µέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου 

Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστηµα από 

23.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19. 

18. Την εγκύκλιο Οικ. 20522/291/24-03-2020 του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών 

«Επιβολή του µέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ∆ηµοσίων Κέντρων 

Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (Α∆Α : Ψ713465ΧΘΞ-ΕΝΓ) 

19. Την ∆1α/ΓΠ.οικ. 21268/28-03-2020/ΦΕΚ 1081 Β Κ.Υ.Α. «Επιβολή του µέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστηµα από 

28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19. 

20. Την Οικ. 25196/385/29-04-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών 

«Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ) µετά την άρση 

των έκτακτων µέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού 

COVID 19 στη χώρα µας». (Α∆Α: 943Ζ465ΧΘΞ-ΑΕΡ) 

21. Την Οικ. 26343/402/06-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών 

«Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ) µετά την άρση 

των έκτακτων µέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού 

COVID 19 στη χώρα µας». (Α∆Α : Ω355465ΧΘΞ-95Ρ). 
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22. Το γεγονός ότι το φρενόµετρο της γραµµής ελέγχου Βαρέων οχηµάτων υπέστη βλάβη 

η οποία δεν έχει αποκατασταθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισµού της 

επισκευής λόγω των µέτρων αποφυγής εξάπλωσης του κορωνοιού. 

23. Το γεγονός ότι χορηγήθηκαν άδειες ειδικού σκοπού στο προσωπικό και είναι ελάχιστος 

ο αριθµός των πιστοποιηµένων ενεργών ελεγκτών που µπορούν να διεξάγουν τους 

ελέγχους βαρέων µε βάση την πρόσκληση οχηµάτων. 

24. Το γεγονός ότι µε βάση την πρόσκληση έπρεπε να έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο 

τα βαρέα οχήµατα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού κυκλοφορίας (1) τον Μάρτιο 

2020, (2) τον Απρίλιο 2020, (3) τον Μάιο 2020 και (4) τον Ιούνιο. Επίσης τα οχήµατα µε 

επανέλεγχο πρέπει να περάσουν ως 29-05-2020 αλλά υπάρχει η βλάβη του 

φρενοµέτρου. 

25. Την ανάγκη έκδοσης τροποποίησης του επαναληπτικού προγράµµατος πρόσκλησης 

για τεχνικό έλεγχο των βαρέων οχηµάτων µε έδρα τους ∆ήµους της Νήσου Λέσβου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθµού κυκλοφορίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 
   Όλα τα βαρέα οχήµατα, για τα οποία είχε χορηγηθεί παράταση διενέργειας του 

περιοδικού τεχνικού ελέγχου µέχρι και το τέλος του έτους 2019, σύµφωνα µε την τελευταία 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου 29624/31-05-2019 

(Α∆Α:Ψ4ΓΦΟΡ1Ι-ΩΗΒ) (9 σχετικό), δηλαδή: 

 

Λεωφορεία, Ασθενοφόρα, Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυµουλκούµενα και 

Ηµιρυµουλκούµενα, µε µικτό βάρος µεγαλύτερο των 3,5 τόνων, στην άδεια 

κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή έδρας της 

επιχείρησης των ιδιοκτητών ή του φορέα στον οποίο ανήκουν, ∆ήµος της νήσου 

Λέσβου: 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΨΗΦΙΟ  

ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
(ΑΣΤΙΚΑ,ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ,ΣΧΟΛΙΚΑ) 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

1-2-3-4-5 

07 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2020 

31 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2020 

ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

(ΑΣΤΙΚΑ,ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ,ΣΧΟΛΙΚΑ) 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

6-7-8-9-0 

03 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2020 

28 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2020 

ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 
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ΛΟΙΠΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΥΟ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

1 
01 ΙΟΥΛΙΟΥ       

2020 
31 ΙΟΥΛΙΟΥ       

2020 

2 
03 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ       
2020 

31 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ       

2020 

3 
01 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ       
2020 

30 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ       

2020 

4 
01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ       

2020 
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ       

2020 

5 
02 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ       
2020 

30 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ       

2020 

6 
01 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ       
2020 

31 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ       

2020 

7 
04 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2021 

29 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2021 

8 
01 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2021 

26 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2021 

9 
01  

ΜΑΡΤΙΟΥ  
2021 

31  
ΜΑΡΤΙΟΥ  

2021 

0 
01  

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2021 

30 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

2021 

 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΓΩ 
ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΩΣ 29-05-2020 
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ         

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχηµάτων, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ. 

2. Οχήµατα των παραπάνω κατηγοριών που η ηµεροµηνία ισχύος των ∆ελτίων 
Τεχνικού ελέγχου βρίσκονταν στην περίοδο της αναστολής λόγω των µέτρων για την 
πρόληψη του κορωνοιού και είχαν παραταθεί κατά (70) ηµέρες µε την εγκύκλιο 
25196/385/29-04-2020 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ή βρίσκονται 
στο χρονικό διάστηµα που η γραµµή Βαρέων του  Τµήµατος ΚΤΕΟ Λέσβου είναι σε 
αναστολή λειτουργίας λόγω της βλάβης του φρενοµέτρου,  οφείλουν να 
προγραµµατίσουν τον τεχνικό έλεγχο µέσα σε διάστηµα (60) ηµερών από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της Υπηρεσίας µας για την αποκατάσταση της βλάβης του 
φρενοµέτρου. Η παράταση των 70 ηµερών συνεχίζεται κανονικά για οχήµατα που 
έχουν καταληκτική ηµεροµηνία µετά την ανακοίνωση αποκατάστασης της βλάβης. 
Οχήµατα εφοδιασµένα µε δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ, η λήξη του οποίου 
προσδιορίζεται µετά την επαναλειτουργία της γραµµής Βαρέων του Τµήµατος ΚΤΕΟ 
Λέσβου οφείλουν να ελεγχθούν σύµφωνα µε την ηµεροµηνία επόµενου ελέγχου και 
να προγραµµατίσουν τον έλεγχό τους σε ΚΤΕΟ (∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό). 

3. Οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων υλικών (ADR) τα οποία είχαν εξαιρεθεί της 

παράτασης (9 σχετικό) θα προγραµµατίζονται µε βάση την ηµεροµηνία επόµενου 

ελέγχου του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου, µε το οποίο έχουν εφοδιασθεί,  διαφορετικά, 

θεωρούνται εκπρόθεσµα. 

4. Οχήµατα που ήταν ήδη εκπρόθεσµα πριν την 28-12-2012 και δεν υποβλήθηκαν σε 

τεχνικό έλεγχο, εξακολουθούν να θεωρούνται εκπρόθεσµα. 
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Σελίδα 5 από 6 

5. Σύµφωνα µε το αρ. πρωτ 5461/100/31-01-2020 έγγραφό του του Αντιπεριφερειάρχη 

Τουρισµού, Μεταφορών & Επικοινωνιών, συνεχίζουν να θεωρούνται εµπρόθεσµα 

όσα οχήµατα η ηµεροµηνία λήξης του δελτίου τους είναι ως 31-12-2019, και 

οφείλουν να ελεγχθούν σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. 

6. ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τα καλούµενα µε το παραπάνω πρόγραµµα  οχήµατα,  δεν ισχύει το 

χρονικό όριο της µιας εβδοµάδας πλέον της ηµεροµηνίας επόµενου έλεγχου για την 

διενέργεια εµπρόθεσµου ελέγχου.  

7. Τα οχήµατα που θα προσέλθουν στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ Λέσβου θα προγραµµατίζονται 

µε βάση την δυνατότητα διενέργειας τεχνικών ελέγχων και θα τηρηθεί ο ωριαίος 

καταµερισµός των ελέγχων ανά την ηµέρα. (Ραντεβού). 

8. Τα οχήµατα, πρέπει να προσκοµίζονται για έλεγχο καθαρά, εσωτερικά και εξωτερικά 

και οι προσκοµίζοντες τα οχήµατα, να είναι εφοδιασµένοι µε τα προβλεπόµενα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά. 

9. Στους παραπάνω πίνακες δεν περιλαµβάνονται τα ταξινοµηµένα σε άλλους δήµους 

της χώρας βαρέα οχήµατα των προαναφεροµένων κατηγοριών, που κυκλοφορούν 

µόνιµα ή περιστασιακά στη νήσο Λέσβο. Τα οχήµατα αυτά ακολουθούσαν και 

ακολουθούν το πρόγραµµα πρόσκλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας ταξινόµησής τους 

ή την ηµεροµηνία επόµενου ελέγχου που προκύπτει από το ∆ελτίο Τεχνικού 

Ελέγχου, που έχουν εφοδιασθεί. 

10. Οι κάτοχοι που δεν προσκοµίζουν το όχηµα τους στο προκαθορισµένο χρονικό 

διάστηµα που έχει αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται στην 

καταβολή προσαυξηµένου ειδικού τέλους εκπρόθεσµου τεχνικού ελέγχου, ανάλογα 

µε την κατηγορία του οχήµατος και το χρονικό διάστηµα που παρήλθε από την 

ηµεροµηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείµενες 

διατάξεις. 

11. Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας, να την αναρτήσουν στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Υπηρεσίας τους και να ενηµερώσουν τους εποπτευόµενους 

φορείς. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΥΚΤΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ( ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ) 

 
1.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

• ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

• ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

• ∆/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 

• ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (ΣΕΕΥΜΕ) 

2.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

• ∆/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 

(µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες της) . 

• ∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 

3.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

• ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

(µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες της). 

• ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

(Με την παράκληση να ενηµερωθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες και τα ΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της). 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  

(µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης). 

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

       (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ 

       (για κοινοποίηση σε όλα τα Π.Υ.Κ., Σ.Ε.Ο., ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

7. ∆ΗΜΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. 

(µε την παράκληση κοινοποίησης σε όλα τα ΚΕΠ και Γραφεία Τύπου / Ενηµέρωσης Πολιτών, ∆ηµοτικές/Τοπικές Κοινότητες, για 

ανάρτηση στα καταστήµατά τους.) 
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