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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Τν Υπνπξγείν Μεηαθνξώλ Δπηθνηλωληώλ θαη Έξγωλ (Τκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ) 
αλαθνηλώλεη ηα αθόινπζα, ζε ζρέζε κε ηελ αλαλέωζε ηωλ ηξηκεληαίωλ αδεηώλ 
θπθινθνξίαο ηωλ νρεκάηωλ γηα ην 2018 νη νπνίεο έιεμαλ ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο: 

1. Οη άδεηεο θπθινθνξίαο αλαλεώλνληαη από ηελ Κπξηαθή 1.4.2018.  

2. Η ηειεπηαία εκεξνκελία αλαλέωζεο ηωλ ελ ιόγω αδεηώλ θπθινθνξίαο είλαη ην 
Σάββαην 9.6.2018.  

3. Οη άδεηεο θπθινθνξίαο κπνξνύλ λα αλαλεώλνληαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηώλ, έμη, θαη 
ελλέα κελώλ. 

4. Τνλίδεηαη όηη, κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία νη ελ ιόγω άδεηεο θπθινθνξίαο ζα 
αλαλεώλνληαη κέρξη ην Σάββαην 9.6.2018 τωρίς επιβάρσνση.  

5. Με βάζε ηελ ίδηα λνκνζεζία γηα αλαλεώζεηο αδεηώλ θπθινθνξίαο, πνπ ζα γίλνληαη 
κεηά από ην Σάββαην 9.6.2018, ζα επηβάιιεηαη ωο επηβάξπλζε ζηελ άδεηα 
θπθινθνξίαο ην άζξνηζκα ηνπ πνζνύ ηωλ 10 επξώ θαη πνζνύ ίζνπ κε ην δέθα ηηο 
εθαηό (10%) ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην νθεηιόκελν πνζό γηα ην 
ηξέρνλ έηνο.  

6. Ο έιεγρνο ηωλ νρεκάηωλ ζα αξρίζεη από ηελ Κπξηαθή 10.6.2018 θαη από ηελ 
εκεξνκελία απηή ε Αζηπλνκία θαη ην Τκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ζα θαηαγγέιινπλ 
όζνπο θπθινθνξνύλ νρήκαηα ρωξίο ηζρύνπζα άδεηα θπθινθνξίαο.  

7. Γηα ηελ αλαλέωζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη: 

 Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ζε ηζρύ 

 Αζθάιεηα  

8. Τν ΤΟΜ ζπκβνπιεύεη όινπο, λα θξνληίζνπλ γηα ηελ αλαλέωζε ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπο έγθαηξα θαη λα κελ πεξηκέλνπλ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο, 
γηα λα απνθεπρζεί ελδερόκελε ππεξθόξηωζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ηαιαηπωξία.  

9. Υπενθσμίζεται και τονίζεται ότι, όζνη είραλ αλαλεώζεη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ 
νρήκαηνο ηνπο γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2018 αιιά δελ πξνηίζεληαη λα ηελ 
αλαλεώζνπλ γηα ην ππόινηπν ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ 2018 ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ 
ζην Τκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ αίηεζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο, κε ηε 
ζπκπιήξωζε ηνπ εληύπνπ ΤΟΜ12.  Σε αληίζεηε πεξίπηωζε ε ππνρξέωζε γηα 
θαηαβνιή ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην ηέινο θπθινθνξίαο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη 
ωο αζηηθό ρξένο, νθεηιόκελν πξνο ηε Γεκνθξαηία. 

10. Σε πεξίπηωζε θαηαζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη νη ηδηόθηεηεο λα ππνβάιινπλ 
ζην ΤΟΜ αίηεζε αθύξωζεο εγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο (έληππν ΤΟΜ98Α) 
ζπλνδεπόκελε από ην «Πηζηνπνηεηηθό Καηαζηξνθήο» πνπ εθδίδεηαη από 
αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήηωλ νρεκάηωλ, γηα λα 
απαιιαγνύλ από ηελ ππνρξέωζε θαηαβνιήο ηειώλ θπθινθνξίαο από ηελ 
εκεξνκελία θαηαζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. 

11. Οη άδεηεο θπθινθνξίαο κπνξνύλ λα αλαλεώλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ ΤΟΜ, ηνπ ΚΔΠ, 
ζηα Δπαξρηαθά γξαθεία ηνπ Τκήκαηνο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ, ζηηο Τξάπεδεο θαη 
δηαδηθηπαθά θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  
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12. Υπελζπκίδεηαη θαη ηνλίδεηαη όηη δελ ζα ζηαινύλ εηδνπνηήζεηο πξνο ηνπο 
εγγεγξακκέλνπο ηδηνθηήηεο, γηα ηελ αλαλέωζε ηωλ αδεηώλ θπθινθνξίαο γηα ην 
δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2018. 

 
 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
             ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
          Απρίλιος, 2018 

 


