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Λευκωσία, 23 Ιουλίου 2020 
 

Προς: Όλα τα Μέλη 
 

 
Ανακοινώσεις του Τμήματος Οδικών Μεταφορών 

 
A. Επέκταση ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων 

ορισμένων κατηγοριών μέχρι την 31/8/2020 
  

B. Έναρξη Λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου Φορτηγών, 
Λεωφορείων και ρυμουλκούμενων 
  

Κυρία/ε, 
 
Ακολουθούν δυο ανακοινώσεις του Τμήματος Οδικών Μεταφορών που σας αφορούν. 
 
Ανακοίνωση Α.  
Στα πλαίσια του επανα-προγραμματισμού των επιθεωρήσεων ορισμένων κατηγοριών 
οχημάτων που προέκυψε ως αναγκαιότητα από την αναστολή εργασιών λόγω των 
μέτρων που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η ισχύς 
του πιστοποιητικού καταλληλόλητας (ΜΟΤ) κάποιων κατηγοριών οχημάτων 
επεκτείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2020. 
 
Ανακοίνωση Β. 
Έχουν λάβει άδεια λειτουργίας τέσσερα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), τα οποία δικαιούνται να διενεργούν περιοδικό τεχνικό έλεγχο φορτηγών, 
λεωφορείων και ρυμουλκούμενων. 
  
Κάτοχοι των πιο πάνω κατηγοριών οχημάτων δύνανται πλέον να απευθύνονται στα 
αδειοδοτημένα για το σκοπό αυτό Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Το  Τμήμα Οδικών Μεταφορών τους 
προτρέπει να απευθύνονται σε αυτά αντί στα κυβερνητικά Κέντρα Επιθεώρησης 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΚΕΜΟ), όπου είναι εφικτό, για την καλύτερη τους 
εξυπηρέτηση. 
   
Σημειώνεται ότι οι τιμές χρέωσης για τον τεχνικό έλεγχο που διενεργείται σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 
είναι χαμηλότερες από τις τιμές χρέωσης που καταβάλλονται στα κυβερνητικά ΚΕΜΟ. 
 
Επισυνάπτονται αυτούσιες και οι 2 ανακοινώσεις. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας. 

 



 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 

Ανακοίνωση 

Θέμα:  Έναρξη Λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για 

τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου Φορτηγών, Λεωφορείων 

και ρυμουλκούμενων 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) 

ανακοινώνει ότι, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας τέσσερα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), τα οποία δικαιούνται να διενεργούν περιοδικό τεχνικό 

έλεγχο φορτηγών, λεωφορείων και ρυμουλκούμενων. 

Κάτοχοι των πιο πάνω κατηγοριών οχημάτων δύνανται πλέον να απευθύνονται στα 

αδειοδοτημένα για το σκοπό αυτό Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών τους 

προτρέπει να απευθύνονται σε αυτά αντί στα κυβερνητικά Κέντρα Επιθεώρησης 

Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΚΕΜΟ), όπου είναι εφικτό, για την καλύτερη τους 

εξυπηρέτηση.  

Σημειώνεται ότι οι τιμές χρέωσης για τον τεχνικό έλεγχο που διενεργείται σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 

είναι χαμηλότερες από τις τιμές χρέωσης που καταβάλλονται στα κυβερνητικά ΚΕΜΟ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα: 

(α) Η τιμή χρέωσης για τον έλεγχο ενός τετραξονικού φορτηγού στα κυβερνητικά 

ΚΕΜΟ είναι €125 ενώ η μέγιστη τιμή χρέωσης για το ίδιο όχημα σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 

είναι €95. 

(β) Η τιμή χρέωσης για τον έλεγχο ενός μεγάλου λεωφορείου στα κυβερνητικά ΚΕΜΟ 

είναι €110 ενώ η μέγιστη τιμή χρέωσης για το ίδιο όχημα σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι €85. 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος για όλες τις κατηγορίες και συνδυασμούς οχημάτων, όπως 

προβλέπεται στο σχετικό Νόμο, βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ - 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/F8A89DD68364909CC22585AB002A01CF/$f

ile/Ν64(Ι)2019-

06052019%20ΙΚΤΕΟ%20Σταθερό%20Τέλος%20για%20Μ1%20Ν1.pdf?Openelement .  

Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που αδειοδοτήθηκαν στις 17/7/2020 είναι τα ακόλουθα: 

Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο 

KAN. MAN. LTD Μάρκου Μπότσαρη 14 στα Λειβάδια Λάρνακας 99486502 

ANDREAS 
KOUPARIS LTD 

Αγ. Νικοξυλίτη, στη Δρούσεια, Πάφος 99624908 

TEMOT LTD (1) Χριστάκη Κυθραιώτη 7, στο Καϊμακλί, Λευκωσία 1027 22877708 

TEMOT LTD (2) Λυμπιών 102Β, στη Βιομηχανική Ζώνη Αλάμπρας, 
Λευκωσία 2563 

22524971 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/F8A89DD68364909CC22585AB002A01CF/$file/Ν64(Ι)2019-06052019%20ΙΚΤΕΟ%20Σταθερό%20Τέλος%20για%20Μ1%20Ν1.pdf?Openelement
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/F8A89DD68364909CC22585AB002A01CF/$file/Ν64(Ι)2019-06052019%20ΙΚΤΕΟ%20Σταθερό%20Τέλος%20για%20Μ1%20Ν1.pdf?Openelement
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/F8A89DD68364909CC22585AB002A01CF/$file/Ν64(Ι)2019-06052019%20ΙΚΤΕΟ%20Σταθερό%20Τέλος%20για%20Μ1%20Ν1.pdf?Openelement


 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 

 

Το ΤΟΜ συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για αδειοδότηση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, τις οποίες διεκπεραιώνει κατά 

προτεραιότητα, αφού, ειδικότερα για το θέμα του ελέγχου φορτηγών, λεωφορείων και 

ρυμουλκούμενων, επιθυμεί όπως το συντομότερο επιδειχθεί πρωτοβουλία από ιδιωτικά 

κέντρα για να αδειοδοτηθούν, ιδιαίτερα σε επαρχίες που ακόμη δεν έχουν λειτουργήσει 

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., όπως την επαρχία Λεμεσού.  

 

 

 

 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 17/7/2020 



 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 

Ανακοίνωση 

Θέμα:  Επέκταση ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλόλητας οχημάτων 

ορισμένων κατηγοριών, ώστε να λογίζεται ότι ισχύει μέχρι την 31/8/2020 

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του επανα-προγραμματισμού 

των επιθεωρήσεων ορισμένων κατηγοριών οχημάτων που προέκυψε ως αναγκαιότητα 

από την αναστολή εργασιών λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID – 19 και με βάση το άρθρο 5(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 

2020/698, η ισχύς του πιστοποιητικού καταλληλόλητας (γνωστού ως ΜΟΤ) των πιο κάτω 

κατηγοριών οχημάτων επεκτείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2020. 

Κατηγορίες οχημάτων 

ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑ 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ 

ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΓΕΡΑΝΟΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 

 

Τονίζεται ότι δεν είναι δυνατή και ούτε θα δοθεί οποιαδήποτε άλλη επέκταση στα 

πιστοποιητικά καταλληλότητας και ως εκ τούτου καλούνται οι κάτοχοι των οχημάτων να 

προγραμματίσουν ώστε τα οχήματα τους να υποβληθούν στον αναγκαίο περιοδικό 

τεχνικό έλεγχο.  

Κάτοχοι των πιο πάνω κατηγοριών οχημάτων δύνανται πλέον να απευθύνονται στα 

αδειοδοτημένα για το σκοπό αυτό Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και το 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών τους προτρέπει να απευθύνονται σε αυτά αντί στα 

κυβερνητικά Κέντρα Επιθεώρησης Μηχανοκινήτων Οχημάτων, όπου είναι εφικτό, για την 

καλύτερη τους εξυπηρέτηση. Σχετική ανακοίνωση για το θέμα αυτό έχει εκδοθεί στις 20 

Ιουλίου 2020 και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

21 Ιουλίου, 2020 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
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