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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την από 27-4-2018 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Μεταφορών,  από τις 20 Μαϊου 2018 εξαιρούνται της υποχρέωσης 

για περιοδικό τεχνικό έλεγχο - πλην των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 

εμπορευμάτων (ADR) – τα οχήματα όλων των κατηγοριών, τα οποία έχουν 

ταξινομηθεί και χρησιμοποιούνται απολειστικά σε μικρά νησιά, όπως η Ιθάκη, 

τηρουμένων των κάτωθι προϋποθέσεων : 

α) Η εξαίρεση αυτή αφορά στα οχήματα στις άδειες κυκλοφορίας των οποίων 

αναγράφονται σαν έδρα ή τόπος μόνιμης κατοικίας μικρά νησιά όπως η Ιθάκη. Σε 

περίπτωση ωστόσο που το όχημα κυκλοφορήσει εκτός αυτών των νησιών, σε 

περιοχή όπου υφίσταται Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, τότε υποχρεούται σε 

τεχνικό έλεγχο. 

 β) Όχημα στην άδεια κυκλοφορίας του οποίου αναγράφεται σαν έδρα ή τόπος 

μόνιμης κατοκίας το μικρό νησί, όπως η Ιθάκη, και μεταβιβάζεται σε περιοχή όπου 

υφίσταται Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, υποχρεούται σε περιοδικό τεχνικό 

έλεγχο πριν την ταξινόμησή του, εφόσον το όχημα έχει την υποχρέωση βάσει της 

θεσμοθετημένης συχνότητας τεχνικού ελέγχου περί έκδοσης αδείας «ΟΧΙ ΓΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». Το αντίθετο δεν ισχύει. 

γ) Η εφαρμογή της παραπάνω εξαίρεσης θα αρχίσει στις 20 Μαϊου 2018 αφού 

τροποποιηθούν, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα προγράμματα 

πρόσκλησης που βρίσκονται σε ισχύ για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και θα ισχύσει 

για όσο χρονικό διάστημα δεν λειτουργούν Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή Κινητές 

Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σε μικρά νησιά, όπως η Ιθάκη. 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση μας θα εξακουλουθήσει να 

προσφέρει τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου στο ήδη μειωμένο κόστος στα οχήματα 

ιδιοκτητών με μόνιμη κατοικία ή έδρα την Ιθάκη και τα οποία χρήζουν τεχνικού 

ελέγχου σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 

ΙΚΤΕΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 


