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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail
Θέµα
Σχετ.

-------------------------------------: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
: 10191, Πα̟άγου
: Χ. Μάστορας
: 213 130 8487, 210 650 8487
: 210 650 8481
: c.mastoras@yme.gov.gr

Αριθµ. Πρωτ.
Οικ. 77057/4869

Προς:

Βαθµ. ̟ροτ.
Εξ. ε̟είγον

Πίνακας α̟οδεκτών

: Ύλη συµ̟ληρωµατικής ε̟ιµόρφωσης ελεγκτικού ̟ροσω̟ικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
: Η κ.υ.α. 7737/939/2013 (Β’ 302) «Ε̟ιµόρφωση και ̟ιστο̟οίηση του ελεγκτικού ̟ροσω̟ικού
των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ»

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 3α του άρθρου 4 της ανωτέρω σχετικής κ.υ.α., για την
ανανέωση του Πιστο̟οιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ, ο κάτοχός του υ̟οχρεούται να ̟αρακολουθήσει
συµ̟ληρωµατική ε̟ιµόρφωση και στη συνέχεια να εφοδιασθεί µε «βεβαίωση συµ̟ληρωµατικής
ε̟ιµόρφωσης ελεγκτή ΚΤΕΟ». Η βεβαίωση αυτή έχει διάρκεια ισχύος µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του
ε̟οµένου έτους και χορηγείται στον ελεγκτή ύστερα α̟ό υ̟οχρεωτική ̟αρακολούθηση
συµ̟ληρωµατικής ε̟ιµόρφωσης διάρκειας 24 ωρών και ανανεώνεται ανά έτος κατά τον ίδιο τρό̟ο.
Για το έτος 2017 η ̟ροτεινόµενη εκ̟αιδευτική ύλη συµ̟εριλαµβάνει την ̟αρουσίαση/
εµβάθυνση στα ακόλουθα σηµεία:
♦ Ορθή εφαρµογή των διατάξεων της υ.α. 24996/2840/2011 (Β’ 1123) «Τεχνικές ̟ροδιαγραφές
συστήµατος µηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση ε̟εξεργασία και α̟οστολή στοιχείων των
διενεργουµένων τεχνικών ελέγχων», ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει.
Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να ε̟ιδεικνύεται στον έλεγχο ένδειξης του µετρητή διανυθέντων
χιλιοµέτρων, ̟ροκειµένου, στην ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης ανακολουθίας των ενδείξεων αυτού
(υφιστάµενη ένδειξη σε σχέση µε την καταγεγραµµένη κατά τον ̟ροηγούµενο τεχνικό έλεγχο) να
σηµειώνεται στο χώρο ̟αρατηρήσεων του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (∆.Τ.Ε.) η ̟ροβλε̟όµενη στην
̟ροαναφερθείσα υ.α. (̟ερί̟τωση στ’ της υ̟ο̟αρ. 2.2 της ̟αρ. 2 του άρθρου 2) ̟αρατήρηση.
Ε̟ισηµαίνεται, ότι, στο ̟λαίσιο αντιµετώ̟ισης του ̟ροβλήµατος σχετικά µε την ̟αρα̟οίηση
του µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων των ̟ροερχόµενων α̟’ το εξωτερικό µεταχειρισµένων
οχηµάτων και κατ’ εφαρµογή της διάταξης της ̟αρ. 2 του άρθρου 8 της κ.υ.α. 37152/2620/2017 (Β’
1849) µε την ο̟οία ενσωµατώθηκαν στην εθνική µας νοµοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας
2014/46/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, έχει δηµιουργηθεί στο
Μηχανογραφικό Σύστηµα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας αυτοκίνητων οχηµάτων του Υ̟ουργείου
µας νέος ειδικός κωδικός, στον ο̟οίο αναγράφονται α̟’ τις Υ̟ηρεσίες Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
τα διανυθέντα χιλιόµετρα του ̟ροερχόµενου α̟’ το εξωτερικό οχήµατος, ό̟ως αυτά εµφαίνονται
στο οικείο ̟ιστο̟οιητικό ταξινόµησης.
Σηµειώνεται ότι, η ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται στα οχήµατα, στο ̟ιστο̟οιητικό
ταξινόµησης των ο̟οίων, γίνεται αναγραφή των διανυθέντων χιλιοµέτρων, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις ̟ου διέ̟ουν την ταξινόµηση οχηµάτων στη χώρα µας. Ενδεικτικά, αναφέρεται
η ̟ερί̟τωση των µεταχειρισµένων ε̟ιβατικών αυτοκινήτων, ̟ροερχόµενων α̟’ το εξωτερικό, στο

̟ιστο̟οιητικό ταξινόµησης των ο̟οίων, γίνεται αναγραφή των διανυθέντων χιλιοµέτρων,
̟ροκειµένου, µεταξύ άλλων, να λαµβάνονται υ̟όψη στη διαµόρφωση της φορολογητέας αξίας για
την ε̟ιβολή του τέλους ταξινόµησής τους
♦ ∆ιεξοδικός έλεγχος του συστήµατος εξάτµισης των οχηµάτων diesel, για τη δια̟ίστωση
ύ̟αρξης του φίλτρου µικροσωµατιδίων ̟ετρελαίου DPF, στο ̟λαίσιο αντιµετώ̟ισης του
̟ροβλήµατος σχετικά µε την αφαίρεση του φίλτρου αυτού.
Ε̟ί τούτου, σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε ̟ληροφορίες, οι ο̟οίες έχουν ̟εριέλθει σε γνώση µας,
αφαιρείται το φίλτρο DPF και ε̟ανασυγκολλάται το ̟ερίβληµα της συσκευής µε τους
εκ̟εµ̟όµενους ρύ̟ους να βρίσκονται εντός ορίων.
Πέραν των ανωτέρω σηµείων, η συµ̟ληρωµατική ε̟ιµόρφωση για το έτος 2017 ̟εριλαµβάνει
̟αρουσίαση του κανονιστικού - θεσµικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων, ως
ακολούθως:
Θεσµικό ̟λαίσιο - ̟ρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις/τρο̟ο̟οιήσεις
Νόµοι - κ.υ.α. - υ.α.
Αριθµός

Υ.α. 74919/4049

Υ.α. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017

Κ.υ.α. οικ. 37152_2620

Κ.υ.α. οικ. 26330/1329

Τίτλος
Τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αριθµ. 28366/2098/06 (Β΄
441/11-4-2006)
υ̟ουργικής
α̟όφασης
«Ταξινόµηση
ορισµένων
κατηγοριών
µεταχειρισµένων οχηµάτων µε συστήµατα
αντιεµ̟λοκής κατά την ̟έδηση», ό̟ως ισχύει.
Υ̟οχρέωση εφοδιασµού των Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων
και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ∆.Χ. µε
ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα (ΗΑΣ), καθώς
και καθορισµός του τύ̟ου, του ̟εριεχοµένου, της
διαδικασίας, των όρων, των ̟ροϋ̟οθέσεων και
των φορέων χορήγησής του.
Τρο̟ο̟οίηση της υ̟' αριθµ. Α-33824/2683/30-092004 (Β’ 1514) κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης
σχετικά µε τα έγγραφα κυκλοφορίας οχηµάτων
ό̟ως θεσ̟ίστηκαν µε την οδηγία 1999/37/ΕΚ, για
την ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας
2014/46/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 3ης Α̟ριλίου 2014.
Τρο̟ο̟οίηση των διατάξεων του ̟.δ. 77/1998
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ̟ρος
τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του
Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά µε τον
καθορισµό, για ορισµένα οδικά οχήµατα ̟ου
κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων
ε̟ιτρε̟όµενων διαστάσεων στις εθνικές και
διεθνείς
µεταφορές
και
των
µέγιστων
ε̟ιτρε̟όµενων βαρών στις διεθνείς µεταφορές»
(ΦΕΚ Α’ 71/07.04.1998) σε συµµόρφωση ̟ρος τις
διατάξεις της οδηγίας 2015/719/ΕΕ του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 29ης Α̟ριλίου 2015 ̟ου τρο̟ο̟οιεί την
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ΦΕΚ/ηµ/νία
δηµοσίευσης

Β’ 3974/12-12-2016

Β’ 476/17-02-2017

Β' 1849/26-05-2017

Β’ 2660/31-07-2017

Υ.α. Γ456/οικ.52285/2953/17

Κ.υ.α. οικ. 49372/3352

Κ.υ.α. Γ5 / 22039 / 2825

Κ.υ.α. οικ. 39804/2812

Υ.α. 83836/4593/16/17

Αριθµ. ̟ρωτ.
Φ23/72718/5769
62374/3372
Οικ. 80068/6228

Οικ. 81067/4352/16

55519/4557

οδηγία 96/53/ΕΚ.
Τρο̟ο̟οίηση της α̟όφασης του Υ̟ουργού
Υ̟οδοµών και Μεταφορών µε αριθµ. ̟ρωτ.
Γ456/ΟΙΚ. 8061/487/17 «Υ̟οχρέωση εφοδιασµού
των Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών
τουριστικών λεωφορείων ∆.Χ. µε ηλεκτρονικά
αναγνώσιµο σήµα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισµός
του τύ̟ου, του ̟εριεχοµένου, της διαδικασίας,
των όρων, των ̟ροϋ̟οθέσεων και των φορέων
χορήγησης του» (Β’/476/17-02-2017).
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων
οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 2014/45/ΕΚ και
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ.
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας ̟ρος τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές ε̟ικινδύνων
εµ̟ορευµάτων, ό̟ως τα ̟αραρτήµατά της
̟ροσαρµόστηκαν στην ε̟ιστηµονική και τεχνική
̟ρόοδο µε τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ,
2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Ε̟ιτρο̟ής.
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία
2014/47/ΕΕ
του
Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης
Α̟ριλίου 2014 σχετικά µε την τεχνική οδική
ε̟ιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των
οχηµάτων
ε̟αγγελµατικής
χρήσεως
̟ου
κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της
Οδηγίας 2000/30/ΕΚ.
Τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αριθµ. υ̟ουργικής
α̟όφασης 37492/1795/03 «Καθορισµός τύ̟ων
και τεχνικών ̟ροδιαγραφών Λεωφορείων για την
ταξινόµηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών,
υ̟εραστικών και ηµιαστικών» (Β’922).

Εγκύκλιοι
Τίτλος
Χρωµατισµός των Ενδεικτικών Σηµάτων
Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) για το έτος 2019
Μεταφορά βρεφών σε σχολικά νη̟ίων
∆ιαδικασία διενέργειας στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ
εκ̟ρόθεσµου τεχνικού ελέγχου στις 3
∆εκεµβρίου 2016
Ανάρτηση
ψηφιακά
υ̟ογεγραµµένων
∆ελτίων Κοινο̟οίησης (∆Κ) στην ηλεκτρονική
σελίδα της δ/νσης Τ.Ο. και ̟αύση
κοινο̟οίησης της έντυ̟ης έκδοσης του ∆Κ
Α̟οστολή στατιστικών και οικονοµικών
στοιχείων των διενεργούµενων τεχνικών
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Β’ 2630/27-07-2017

Β’ 2726/04-08-2017

Β’ 2915/24-08-2017

Β’ 2918/24-08-2017

Β’ 3662/18-10-2017

Α.∆.Α./ηµ/νία έκδοσης
ΩΙΤ∆4653ΟΞ-36Β/03-11-2016
ΨΞ9Β4653ΟΞ-ΕΑΨ/30-11-2016
66ΩΨ4653ΟΞ-56Ψ/01-12-2016

ΩΒ4Ο4653ΟΞ-ΝΚΩ/05-12-2016

ΩΩΕΦ4653ΟΞ-ΧΘ1/09-12-2016

Οικ. 83217/4515
67425/3602

84603/6441

Α3/84335/10300

68572/5263/16

86813/6572

ΦΑ3/7106/448
14930/811
18753/1020
4750/285
24097/1751

Α 39840/2275

26037/1327
Οικ.46137/3181

Οικ. 45144/3126

ελέγχων οχηµάτων α̟ό τα δηµόσια ΚΤΕΟ
∆ηµοσίευση της αριθµ.̟ρωτ.74919/4049/16
Υ.Α.
Ταξινόµηση
µεταχειρισµένων
φορτηγών
κατηγορίας Ν1
Εφαρµογή στα ΚΤΕΟ της Χώρας της υ̟’
αριθµ. 74919/4049/16 (Β’ 3974/12-12-2016)
Υ.Α.:Τρο̟ο̟οίηση
της
υ̟’
αριθµ.
28366/2098/06 (Β΄ 441/11-4-2006) υ̟ουργικής
α̟όφασης
«Ταξινόµηση
ορισµένων
κατηγοριών µεταχειρισµένων οχηµάτων µε
συστήµατα αντιεµ̟λοκής κατά την ̟έδηση»,
αναφορικά µε την εγκατάσταση συστήµατος
αντιεµ̟λοκής κατά την ̟έδηση (ΣΑΠ)
Προσαρµογή
εκ̟αιδευτικών
οχηµάτων
κατηγορίας C και CE ̟ρος την α̟αίτηση
αναφορικά µε τις θέσεις του θαλάµου
οδήγησης
∆ιαδικασία χορήγησης ̟ροθεσµίας για την
α̟οκατάσταση σοβαρών ελλείψεων κατά τον
τεχνικό έλεγχο οχηµάτων στα ΚΤΕΟ
Εφαρµογή της αριθµ. 334/2016 Γνωµοδότησης
του Ν.Σ.Κ. αναφορικά µε την ε̟ιβολή των
κυρώσεων της ̟ερι̟τώσεως (i) της ̟αρ. 4 του
άρθρου 5 της κ.υ.α. 3326/212/2015 (Β’ 158)
Περί ο̟ίσθιων ̟λευρικών ̟αραθύρων
φορτηγών αυτοκινήτων
Αντικατάσταση αµαξώµατος σύµφωνα µε την
ΥΑ ΣΤ 20270/73
Μεταφορά βρεφών και νη̟ίων σε καθίσµατα
ενηλίκων
Περί µεταφοράς αφαιρούµενων αµαξωµάτων
µε Φορτηγά Οχήµατα ∆ηµοσίας Χρήσης
∆ιευκρινίσεις για τη διενέργεια αρχικού
̟εριοδικού
τεχνικού
ελέγχου
αντί
ε̟ανελέγχου
Παροχή διευκρινίσεων ̟ερί της µε αρ. ̟ρωτ.
οικ.37152/2620/23-05-2017(Β’ 1849) κ.υ.α.
αναφορικά µε τα έγγραφα κυκλοφορίας
αυτοκίνητων οχηµάτων
Ταξινόµηση Οχηµάτων Ειδικής Χρήσης –
Ειδικού Σκο̟ού σύµφωνα µε το ̟.δ. 77/98 (Α’
71), όσον αφορά τις φορτίσεις αξόνων
Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων ̟ου έχουν τεθεί σε
κατάσταση ακινησίας
Τρο̟ο̟οίηση - ε̟ικαιρο̟οίηση της υ̟’ αριθµ.
9527/535/25-09-2009 εγκυκλίου «Εφαρµογή της
α̟όφασης 28366/2098/06 για τα συστήµατα
αντιεµ̟λοκής κατά την ̟έδηση» του Γ.Γ. του
̟ρώην
Υ̟ουργείου
Μεταφορών
&
Ε̟ικοινωνιών
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ΩΜ694653ΟΞ-5Ξ∆/13-12-2016
ΩΡΤ64653ΟΞ-2ΩΥ/14-12-2016

Ψ4ΞΗ4653ΟΞ-2Η9/16-12-2016

6ΣΞΘ465ΧΘΞ-ΠΣ6/27-12-2016

6ΓΜ1465ΧΘΞ-20Ι/12-01-2017

7Γ06465ΧΘΞ-7ΥΖ/16 - 02 - 2017

7800465ΧΘΞ-ΝΜΑ/21-03-2017
6ΗΗΙ465ΧΘΞ-Ρ∆Σ/30-03-2017
70ΩΚ465ΧΘΞ-Ι5Ω/05-04-2017
ΨΒ3Β465ΧΘΞ-25Β/24-04-2017
6ΝΕΣ465ΧΘΞ-6ΝΖ/08-05-2017

7ΛΜΚ465ΧΘΞ-ΡΒΥ/19-06-2017

ΨΩΒ2465ΧΘΞ-ΥΑΩ/22-06-2017
ΩΨΘΓ465ΧΘΞ-ΒΨΠ/26-06-2017

Ω0Κ4465ΧΘΞ-1ΒΤ/11 - 07 - 2017

Α3/οικ.52343/6151

Οικ. 56704/2944/17

Οικ. 58089/3023

Γ5/ 70060 / 8389

Προσαρµογή
εκ̟αιδευτικών
οχηµάτων
κατηγορίας C και CE ̟ρος την α̟αίτηση
αναφορικά µε τις θέσεις του θαλάµου
οδήγησης
∆ιόρθωση κωδικού οχήµατος και τρο̟ο̟οίηση
κωδικού τύ̟ου
Εφαρµογή
της
υ̟.
αριθµ.
̟ρωτ.
8859/4336/30-11-2005 εγκυκλίου της Γενικής
∆/ντριας Μεταφορών µε θέµα «Περί διόρθωσης
του χαραγµένου αριθµού ̟λαισίου σε οχήµατα»
Κοινο̟οίηση ΚΥΑ σχετικά µε τις εσωτερικές
µεταφορές ε̟ικινδύνων εµ̟ορευµάτων –
εναρµόνιση Οδηγίας 2016/2309/ΕΕ (ADR
2017 - RID 2017)

ΩΓ25465ΧΘΞ-ΩΩΙ/19-07-2017

67ΟΩ465ΧΘΞ-ΣΩΝ/04-08-2017

66ΚΒ465ΧΘΞ-ΣΣ0/11-08-2017

ΨΟΩ7465ΧΘΞ-ΜΚΚ/03-10-2017

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ε.Ε.

Ε. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ

Πίνακας α̟οδεκτών:

Α̟οδέκτες για ενέργεια:

Α. Περιφέρειες της χώρας
-

Γενικοί ∆/ντές Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

-

∆/νση ΚΤΕΟ της Γενικής ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

-

Τµήµατα ΚΤΕΟ των ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(µε τηλεοµοιότυ̟ο)

Β. Λειτουργούντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
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Γ.

Φορείς ειδικής ε̟ιµόρφωσης υ̟οψηφίων ελεγκτών

1. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
Π. Ράλλη & Θηβών 250
122 44, Αιγάλεω
2. Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
34400, Ψαχνά Ευβοίας
3. Κ.Ε.Κ. «CONSUL Α.Ε.»
α. Μακρυγιάννη 43
18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
β. Περιφερειακή οδός Άρτας
47100, Άρτα
γ. Μ̟ελούση 7 & Αγησιλάου
27 100, Πύργος
δ. Βρασίδου 90,
23100, Σ̟άρτη
4. Κ.Ε.Κ. «∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ»
α. Αλκµήνης 36-38
118 53, Πετράλωνα
β. Γ. Τσόντου 27-29,
546 27, Θεσσαλονίκη
5. Κ.Ε.Κ. «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)»
α. Αριστοτέλους 46
104 33, Αθήνα
β. Κωλέτη 24
54627, Θεσσαλονίκη
γ. Πανε̟ιστηµίου 170
26 443, Πάτρα
δ. Βασ. Πατρικίου 11
714 09, Ηράκλειο
ε. Καστοριάς 2α
413 35, Λάρισα
στ. Σταύρου Νιάρχου 94
45 500, Ιωάννινα
6. ΚΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ2 «∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ»
Πειραιώς 57
105 53 Αθήνα
7. Κ.Ε.Κ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ»
Αβέρωφ 34Α
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142 32, Νέα Ιωνία Αττικής
8. Κ.Ε.Κ. «HONESTY Ε.Π.Ε.»
α. Θηβών 152 & Πα̟άγου
182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
β. Θεµιστοκλέους 106,
24100, Καλαµάτα
γ. Μ̟ελούση 7 & Αγησιλάου,
27 100, Πύργος
9. Κ.Ε.Κ. «∆ΙΑΣΤΑΣΗ»
Μ̟ουνιάλη 13-19,
731 00, Χανιά
10. ΚΕΚ «ΑCADEMY SKILLS»
Ηρώων Πολυτεχνείου 34 & Περσεφόνης 15
19 200, Ελευσίνα
11. ERGOWAY ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.
Βασ. Γεωργίου 2-4
151 22, Μαρούσι
∆. Σωµατεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
- Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας
tsakiris@kteohellas.gr
- Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”
ikteo-k@otenet.gr
- Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
info@kteo-gr.gr

Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση:
Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr, ggsecr@yme.gov.gr)
- Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης (gdoa@yme.gov.gr)

Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.Ε.Ο.Ε.
- Τµήµα Α’
- Τµήµα Γ’
- Χρονολογικό αρχείο
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