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ΘΕΜΑ: Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων που έχουν έδρα 

τους Δήμους του Νομού Κυκλάδων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

 του άρθρου 5 του ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α΄) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών 

οχημάτων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. ΙΙΙ του άρθρου 16 του 

ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄). 

 των άρθρων 6 και 280 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ισχύει. 

 των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αδικιών και άλλες 

διατάξεις».  

 του υπ’ αριθ. 143/23.12.2010 Π.Δ. (ΦΕΚ 236/A΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου». 

2. Την υπ’ αριθ. 49372/3352/07-07-2017 (ΦΕΚ 2726/Β΄) ΚΥΑ «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος 

μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 

2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ». 

3. Την υπ’ αριθ. 14192/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./2017) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου. 

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 176227/11695/17-12-2018 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την 
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αιτιολογημένη εισήγηση, για παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο όλων 

των οχημάτων που έχουν έδρα τους Δήμους του Νομού Κυκλάδων, εκτός κάποιων εξαιρέσεων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Παρατείνουμε την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων που 

έχουν έδρα του Δήμους του Νομού Κυκλάδων μέχρι 31-12-2019, με εξαίρεση:   

 Τα οχήματα μέχρι 3.5 τόνοι και δίκυκλα με έδρα τη Νήσο Θήρα, όπου λειτουργεί ΙΚΤΕΟ 

και έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο. 

 Όλα τα οχήματα και δίκυκλα με έδρα τη Νήσο Μύκονο, όπου λειτουργεί ΙΚΤΕΟ και έχει 

ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο  

 Τα οχήματα μέχρι 3.5 τόνοι και δίκυκλα με έδρα τη Νήσο Νάξο, όπου λειτουργεί ΙΚΤΕΟ 

και έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο. 

 Τα οχήματα μέχρι 3.5 τόνοι και δίκυκλα με έδρα τη Νήσο Πάρο, όπου λειτουργεί ΙΚΤΕΟ 

και έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο. 

 Όλα τα οχήματα και δίκυκλα με έδρα τη Νήσο Σύρο, όπου λειτουργεί ΙΚΤΕΟ και έχει 

ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο. 

 Τα οχήματα μέχρι 3.5 τόνοι και δίκυκλα με έδρα την Νήσο Τήνο, όπου λειτουργεί 

ΚΜΤΕΟ (Κινητή Μονάδα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων) και έχει ανακοινωθεί 

πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο και για όσο χρονικό διάστημα θα 

βρίσκεται η ΚΜΤΕΟ στο νησί  σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης.   

 Τα οχήματα που εκτελούν μεταφορικό έργο πολιτών, όπως λεωφορεία ΚΤΕΛ, τουριστικά 

λεωφορεία, εκπαιδευτικά οχήματα και Ε.Δ.Χ. θα συνεχίσουν να επιθεωρούνται από τα τοπικά 

τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών και να εφοδιάζονται με δελτία καταλληλότητας, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις.   

 Τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα θα συνεχίσουν να έχουν υποχρέωση για 

τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις.  

 Η ανωτέρω παράταση παύει να ισχύει, σε όποιον Δήμο λειτουργήσει Ι.ΚΤΕΟ ή υπάρξει η 

δυνατότητα ελέγχου από κινητή μονάδα ΚΤΕΟ, αφότου ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης για 

τεχνικό έλεγχο οχημάτων στην αντίστοιχη περιοχή και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτό το 

πρόγραμμα. 

 Η ανωτέρω παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου 

των προαναφερόμενων κατηγοριών οχημάτων, αφορά μόνο στα οχήματα που κυκλοφορούν και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα νησιά που εμπίπτουν στην παράταση υποχρέωσης.  Όσα από 

τα παραπάνω οχήματα, με έδρα συγκοινωνιακές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, 

κυκλοφορούν σε άλλες συγκοινωνιακές περιοχές της χώρας και συμπληρώνουν κατά περίπτωση 

τον προβλεπόμενο χρόνο για την διενέργεια του τεχνικού τους ελέγχου ή πραγματοποιούν 

επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές προς την ηπειρωτική Ελλάδα ή άλλες περιοχές που 
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έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, δεν απαλλάσσονται της αντίστοιχης υποχρέωσής τους για τον 

τεχνικό έλεγχο. 

 Οχήματα των παραπάνω κατηγοριών, που μετακινούνται για την εκτέλεση μεταφορών ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο από και προς την υπόλοιπη χώρα, οφείλουν να ελεγχθούν άμεσα από 

ΚΤΕΟ χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.    

Στη χορηγούμενη παράταση δεν περιλαμβάνονται τα ταξινομημένα σε άλλους δήμους της 

χώρας βαρέα οχήματα των προαναφερόμενων κατηγοριών, που κυκλοφορούν μόνιμα ή 

περιστασιακά στο Νομό Κυκλάδων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 

ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 

Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

101 91 Παπάγου – Αθήνα  

2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

- Γραφείο Περιφερειάρχη 

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων 

- Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων 
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