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Ανακοίνωση 

Θέμα: Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες - 
Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης 
Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους 

Διακίνησης – 1η προκήρυξη (ΦΑ1) 

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 

ανακοινώνει ότι, για τους δικαιούχους προκαταρτικής έγκρισης που έχουν λάβει 

επιστολή ημερομηνίας 24.11.2022, έχει παρέλθει η περίοδος του ενός μήνα για 

αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας του οχήματος στο Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών, όπως προνοείται στην παράγραφο 8.2.1(α) του Οδηγού του υπό 

αναφορά Σχεδίου. 

2. Ως εκ τούτου, θα σταλούν εντός της εβδομάδας, επιστολές προκαταρτικής 

έγκρισης σε επιλαχόντες για την κατηγορία χορηγίας Α1 (Ζ’ Κύκλος) σε όσους 

αιτητές έχουν δηλώσει οχήματα προς απόσυρση με ημερομηνία πρώτης 

εγγραφής 24.10.2007 ή προγενέστερη.   

3. Στα πιο πάνω οχήματα δεν περιλαμβάνονται αυτά που έχουν ήδη δηλωθεί 

προς απόσυρση και στο Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων 

Οχημάτων κατά το στάδιο της Επιβεβαίωσης Πρόθεσης για Υλοποίηση της 

Έγκρισης, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 9 του Οδηγού του Σχεδίου.   

4. Σημειώνεται ότι, στις πιο πάνω προκαταρτικές εγκρίσεις που θα αποσταλούν 

στους επιλαχόντες, αναγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν 

στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (tomxorigies@rtd.mcw.gov.cy) καθώς και η 

χρονική περίοδος εντός της οποίας θα πρέπει να σταλούν, η οποία τροποποιείται 

από δύο μήνες σε ένα μήνα (από την ημερομηνία προκαταρτικής έγκρισης). Μετά 

τον έλεγχο των πιο πάνω δικαιολογητικών οι δικαιούχοι θα λάβουν επιστολή 

τελικής έγκρισης για την αίτηση τους. 

5. Ως εκ τούτου συστήνεται, να ΜΗΝ παραδώσετε το όχημα, που έχετε 

συμπεριλάβει στην αίτησή σας για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες μονάδες 

παραλαβής οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, πριν λάβετε από το Τμήμα 

Οδικών Μεταφορών τελική έγκριση για την αίτησή σας. 

6. Όσοι δικαιούχοι προκαταρκτικής έγκρισης έχουν για οποιονδήποτε λόγο 

αποφασίσει, να μην προχωρήσουν σε αγορά οχήματος, που πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στον Οδηγό του υπό αναφορά Σχεδίου, παρακαλούμε όπως, μας 

αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο να μας πληροφορούν ότι, επιθυμούν 
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την ακύρωση της αίτησης τους στην πιο πάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

17 Ιανουαρίου 2023 


