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 ΘΕΜΑ: 
 

«Χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας υποχρέωσης διενέργειας Τεχνικού 
Ελέγχου των οχημάτων της Νήσου Σαμοθράκης ». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010), με 
τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. 

2. Το Π.Δ 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α’/27-12-2010). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση και Στελέχωση της Περιφέρειας 
κ.λ.π.» 

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3534/22-2-2007 (ΦΕΚ 40/ Α/22-3-2007).  
5. Το αριθμ. πρωτ. Λ-2430/23-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
6. Την αριθμ. 684/11-1-2011 (ΦΕΚ 88 τ΄β/31-1-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 

 
         

Ελληνική   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Χορηγούμε παράταση της ισχύος λήξης των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων 
Οχημάτων (Επιβατικών και Μικρών Φορτηγών Μικτού Βάρους κάτω των 3,5 Τόνων) , τα 
οποία έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 01-07-2011, κατά ένα (1) έτος από την 
αναγραφόμενη στα δελτία ημερομηνία λήξης.   
Β. Χορηγούμε παράταση για την υποχρέωση πρώτου ελέγχου από ΚΤΕΟ των 
καινούργιων αυτοκινήτων  (Επιβατικών και Μικρών Φορτηγών Μικτού Βάρους κάτω των 
3,5 Τόνων),που κυκλοφόρησαν μετά την 01-07-2007, κατά ένα (1) έτος (δηλαδή από 4 
έτη από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας σε 5 έτη), διότι συντρέχουν  οι παρακάτω 
λόγοι: 

1. Στη νήσο Σαμοθράκη που βρίσκεται σε απόσταση 29 ναυτικών μιλίων, δεν 
λειτουργεί Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ  για την εξυπηρέτηση των αναγκών ελέγχου 
των οχημάτων που κυκλοφορούν στο νησί. 

2. Η κινητή μονάδα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων  διατέθηκε για χρήση από το 
Υπουργείο Υποδομών  Μεταφορών και Δικτύων μέχρι 31-12-2011. 

3. Η λειτουργία του ΚΤΕΟ Αλεξανδρούπολης απαιτεί 4 Πιστοποιημένους ελεγκτές 
οχημάτων (2 για τη Γραμμή Επιβατικών & 2 για τη Γραμμή Φορτηγών – 
Λεωφορείων) και η Κινητή Μονάδα απαιτεί άλλους 2 Πιστοποιημένους ελεγκτές 
οχημάτων, ενώ στο  ΚΤΕΟ Αλεξανδρούπολης, μετά και  τη συνταξιοδότηση 2 
υπαλλήλων, υπηρετούν σήμερα μόνο 3 Πιστοποιημένοι τεχνικοί υπάλληλοι – 
ελεγκτές, με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον προβληματική και η ίδια η λειτουργία 
του  ΚΤΕΟ Αλεξανδρούπολης. 

4. Η μεταφορά και η λειτουργία της Κινητής Μονάδας στη Σαμοθράκη, τουλάχιστον 
τους θερινούς μήνες, όπως είχε αρχικά  προβλεφθεί, απαιτεί τουλάχιστον 2 
πιστοποιημένους ελεγκτές, που δεν υπάρχουν, αλλά και επιπλέον κρίνεται ιδιαίτερα 
δαπανηρή και αντιοικονομική η λειτουργία της (όσον αφορά τη συντήρηση- 
μεταφορά - λειτουργία και φύλαξη της Κινητής Μονάδας  σε κατάλληλο χώρο, καθώς 
και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στο νησί των ελεγκτών υπαλλήλων).Και όλα 
αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Κ.Υ.Α. που 
αναφέρεται στην παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 208/Α) και αφορά τα 
έσοδα από τα τέλη διενέργειας τεχνικών ελέγχων των Κινητών Μονάδων. 

5. Η μεταφορά των οχημάτων για τεχνικό έλεγχο από τη Σαμοθράκη στην 
Αλεξανδρούπολη είναι ιδιαίτερα δαπανηρή (εισιτήρια οχήματος και οδηγού και 
σχεδόν πάντοτε απαιτούμενου κόστους διαμονής, κλπ.), σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση της νήσου δεν είναι καθημερινή και επιπλέον 
πολλές φορές αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών. 
 
Επισημαίνουμε ότι η παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης διενέργειας Τεχνικού 

Ελέγχου των οχημάτων αφορά τα οχήματα που αναγράφουν στην άδεια κυκλοφορίας 
τους έδρα Σαμοθράκη και κυκλοφορούν αποκλειστικά και μόνο στη Σαμοθράκη.   

Η παράταση δεν αφορά τα οχήματα  με έδρα τη  συγκοινωνιακή περιοχή 
Σαμοθράκης που κυκλοφορούν όμως σε οποιεσδήποτε άλλες περιοχές εκτός της 
νήσου. 

Προαιρετικά τα παραπάνω οχήματα θα μπορούν να ελέγχονται από το ΚΤΕΟ , 
εφόσον αυτό επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους .  

 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
  
  
  
 ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 
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Κοινοποίηση:   

1. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
3.Τμήμα ΚΤΕΟ 
4.Δήμαρχο Σαμοθράκης 
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