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15 Ιαλνπαξίνπ, 2018 
 
 
ΤΕΦΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Αρ. 3/2018 
 
 
Ιδηωηηθά Κέληξα Σερληθνύ  
Διέγρνπ Ορεκάηωλ (Ι.Κ.Σ.Δ.Ο.), 
 
Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ  
Διέγρνπ Ορεκάηωλ, 
 
Κύξηνη, 
 
Θέμα: Γηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο θηλεηήξα / θνξκνύ θηλεηήξα ζε νρήκαηα θαηεγνξίαο Μ1/Ν1 

Αλαθέξνκαη ζην πην πάλω ζέκα θαη ζαο πιεξνθνξώ όηη ε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο 
θηλεηήξα / θνξκνύ θηλεηήξα ζε νρήκαηα θαηεγνξίαο Μ1/Ν1 είλαη ε αθόινπζε: 

 

1. Ανηικαηάζηαζη κινηηήρα ίδιων ηεχνικών χαρακηηριζηικών 

(i) Ο ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο, αληηθαζηζηά ηνλ θηλεηήξα θαη ην όρεκα κεηαθέξεηαη ζε Ιδηωηηθό 
Κέληξν Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ (Ι.Κ.Σ.Δ.Ο.) γηα ηερληθό έιεγρν γηα έθδνζε δειηίνπ 
επηηπρνύο ηερληθνύ ειέγρνπ.  Γηελεξγείηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο, όπωο θαζνξίδεηαη ζηνλ 
πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκν 
ηνπ 2007 (Ν.1(Ι)/2007).  

(ii) Αθνινύζωο, ζπκπιεξώλεηαη ην έληππν αιιαγήο θηλεηήξα ίδηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ (έληππν 
ΣΟΜ141) θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν ηνπ νρήκαηνο θαη από ηνλ 
Τπεύζπλν Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ ηνπ Ι.Κ.Σ.Δ.Ο..  

(iii) Τπνβάιινληαη ζηα θεληξηθά ή επαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ηα πην 
θάηω έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα έθδνζε λένπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δγγξαθήο: 

 Τθηζηάκελν Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

 Γειηίν επηηπρνύο ηερληθνύ ειέγρνπ από Ι.Κ.Σ.Δ.Ο. γηα ην όρεκα κε ην λέν θηλεηήξα. 

 Έληππν αιιαγήο θηλεηήξα ηδίωλ ραξαθηεξηζηηθώλ (έληππν ΣΟΜ 141) πιήξωο 
ζπκπιεξωκέλν. 

 Απόδεημε πιεξωκήο θαζνξηζκέλωλ ηειώλ, εθόζνλ ππάξρνπλ (κέρξη ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηνπ παξόληνο Δγρεηξηδίνπ ε αιιαγή γίλεηαη δωξεάλ). 
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2. Ανηικαηάζηαζη κινηηήρα διαθορεηικών ηεχνικών χαρακηηριζηικών 

(i) Ο ελδηαθεξόκελνο απνηείλεηαη γηα αίηεζε/έγθξηζε ζηα επαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο 
Οδηθώλ Μεηαθνξώλ. 

(ii) Ο ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο πξνρωξά κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα ζύκθωλα κε ηηο 
νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πην πάλω έγθξηζε. 

(iii) Σν όρεκα κεηαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε Ι.Κ.Σ.Δ.Ο. γηα ηερληθό έιεγρν γηα έθδνζε δειηίνπ 
επηηπρνύο ηερληθνύ ειέγρνπ. Γηελεξγείηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο, όπωο θαζνξίδεηαη 
ζηνλ πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ) 
Νόκν ηνπ 2007 (Ν.1(Ι)/2007). 

(iv) Αθνινύζωο, ζπκπιεξώλεηαη ην έληππν αιιαγήο θηλεηήξα δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
(έληππν ΣΟΜ140) θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν ηνπ νρήκαηνο θαη από ηνλ 
Τπεύζπλν Γξακκήο ηνπ Ι.Κ.Σ.Δ.Ο.. 

(v) Τπνβάιινληαη ζηα θεληξηθά ή επαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ηα 
πην θάηω έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα έθδνζε λένπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δγγξαθήο θαη άδεηαο 
θπθινθνξίαο: 

 Τθηζηάκελν Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

 Γειηίν επηηπρνύο ηερληθνύ ειέγρνπ από Ι.Κ.Σ.Δ.Ο. γηα ην όρεκα κε ην λέν θηλεηήξα. 

 Έληππν αιιαγήο θηλεηήξα δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (έληππν ΣΟΜ140) πιήξωο 
ζπκπιεξωκέλν. 

 

3. Ανηικαηάζηαζη κορμού κινηηήρα ιδίου ηύπου 

(i) Η αιιαγή κόλν θπιίλδξνπ/θνξκνύ θηλεηήξα δελ ζεωξείηαη αιιαγή κεραλήο, λννπκέλνπ 
όηη ην λέν θύιηλδξν/θνξκόο, είλαη ηνπ ηδίνπ ηύπνπ, θαη ρωξίο λα επεξεάδεηαη ν θπβηζκόο 
θαη ε ηππνδύλακε ηνπ θηλεηήξα. 

(ii) Σα εξγαζηήξηα ηωλ αληηπξνζώπωλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν εξγαζηήξην επηδηόξζωζεο 
νρεκάηωλ, ελεκεξώλνπλ ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ (ΣΟΜ) πξηλ ή κεηά ηελ αιιαγή 
γηα θαηαρώξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ ΣΟΜ. 

(iii) ηελ πεξίπηωζε πνπ ην λέν θύιηλδξν/θνξκόο ηνπ θηλεηήξα είλαη θαηλνύξγην θαη δελ θέξεη 
δηθό ηνπ αξηζκό αλαγλώξηζεο (αύμωλ αξηζκό θαηαζθεπαζηή), ηόηε ν αληηπξόζωπνο ή ν 
ηερλίηεο πνπ εμεηέιεζε ηελ αιιαγή, κεξηκλά γηα ηε ράξαμε ζε απηό, ηνπ ηδίνπ αξηζκνύ πνπ 
θέξεη ην πξνο αληηθαηάζηαζε θύιηλδξν/θνξκόο θαη ελεκεξώλεη ηνλ Έθνξν 
Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ γηα απηή ηελ ελέξγεηα κε ηελ ππνβνιή ηνπ εληύπνπ ΣΟΜ 182, 
δεόληωο ζπκπιεξωκέλν θαη ππνγεγξακκέλν. 

(iv) ηελ πεξίπηωζε πνπ ην λέν θύιηλδξν/θνξκόο ηνπ θηλεηήξα πξνέξρεηαη από άιιν 
θηλεηήξα (δειαδή είλαη κεηαρεηξηζκέλν) ή είλαη θαηλνύξγην θαη θέξεη ραξαγκέλν αύμωλ 
αξηζκό αλαγλώξηζεο ηόηε ν αληηπξόζωπνο ή ν ηερλίηεο πνπ εμεηέιεζε ηελ αιιαγή, 
ελεκεξώλεη ηνλ Έθνξν Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ ζπκπιεξώλνληαο δεόληωο ην έληππν 
ΣΟΜ 182. 

 
(ωηήξεο Κνιέηηαο) 
Γηεπζπληήο 
Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ 

 

Κνηλ.: Κέληξα Δπηζεώξεζεο Μεραλνθίλεηωλ Ορεκάηωλ (ΚΔΜΟ) 


