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Λευκωσία, 4 Μαΐου 2020 
 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 
ΘΕΜΑ: Λειτουργία των ΚΕΜΟ του ΤΟΜ (επιθεώρηση Φορτηγών – 

Λεωφορείων) από Δευτέρα 4/5/2020 στα πλαίσια της σταδιακής 
επαναφοράς όλων των υπηρεσιών του Τμήματος 

 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
Σας επισυνάπτουμε, για ενημέρωση σας, αυτεξήγητη ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών σχετικά με την επανεκκίνηση της λειτουργίας των Κέντρων Επιθεώρησης 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΚΕΜΟ) του Τμήματος (επιθεώρηση φορτηγών-λεωφορείων). 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτερος Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
/ΜΚ. 
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Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 

Ανακοίνωση 

 

Θέμα:  Λειτουργία των ΚΕΜΟ του ΤΟΜ (επιθεώρηση Φορτηγών – Λεωφορείων) 
από Δευτέρα 4/5/2020 στα πλαίσια της σταδιακής επαναφοράς όλων των 
υπηρεσιών του Τμήματος 

 

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει ότι, από τη Δευτέρα 4/5/2020 θα ξεκινήσει η 
λειτουργία των Κέντρων Επιθεώρησης Μηχανοκινήτων Οχημάτων του Τμήματος 
(επιθεώρηση Φορτηγών – Λεωφορείων). Για το θέμα αυτό ισχύουν τα ακόλουθα:  

1. Θα γίνονται οι επιθεωρήσεις για οχήματα για τα οποία υπάρχει κλειστό ραντεβού 
από πριν την αναστολή παροχής της υπηρεσίας στα ΚΕΜΟ. 

2. Κάθε επαρχιακό θα επανα-προγραμματίσει τα ραντεβού που χάθηκαν κατά την 
περίοδο που τα ΚΕΜΟ ήταν κλειστά, ώστε να γίνουν οι επιθεωρήσεις για τα 
οχήματα αυτά το συντομότερο. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ιδιοκτήτες οχημάτων 
να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους επαρχιακά Γραφεία για να διευθετηθεί νέο 
ραντεβού. 

3. Επίσης, θα καλυφθούν και επιθεωρήσεις που προκύπτουν λόγω λήξης του 
πιστοποιητικού τους κατά την τρέχουσα περίοδο. 

4. Κατά την προσέλευση των οχημάτων για επιθεώρηση –  

i. Ο οδηγός θα πρέπει να παραμένει στο όχημα του, θα πρέπει να φέρει 
προστατευτική μάσκα και γάντια και θα ακολουθεί τις οδηγίες των υπαλλήλων του 
Τμήματος, 

ii. Για την πληρωμή του τέλους επιθεώρησης, ένας Τεχνικός του ΤΟΜ θα 
παραλαμβάνει τα έγγραφα του οχήματος από τον οδηγό (π.χ. πιστοποιητικό 
εγγραφής) και θα καταγράφει τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που θα του δίνει 
ο οδηγός, μέσω της οποίας θα γίνεται η χρέωση (ΔΕΝ ΘΑ 
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ), 

iii. Ο Τεχνικός θα παραδίδει τα έγγραφα σε ταμείο, θα πληρώνεται το τέλος και θα 
εκδίδεται απόδειξη και στη συνέχεια θα τα παραδίδει στη γραμμή επιθεώρησης 
για να διενεργηθεί ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος.  

 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 30/4/2020 
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