
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από φυσικά πρόσωπα 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις, για να οριστούν από το Τμήμα 
για σκοπούς ελέγχων, δοκιμών επιθεωρήσεων και ετοιμασία εκθέσεων σε σχέση με 
αλλαγές και μετατροπές σε μηχανοκίνητα οχήματα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τον 
πιο πάνω ορισμό είναι τα πρόσωπα αυτά να – 
 
(α) κατέχουν δίπλωμα τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης στον κλάδο Μηχανολογικής Μηχανικής ή διετούς τουλάχιστον 
διάρκειας σπουδών μεταλυκειακής εκπαίδευσης στον κλάδο μηχανικής 
αυτοκινήτων, 

(β) έχουν πενταετή τουλάχιστον πείρα στη μηχανική αυτοκινήτων στα οποία 
περιλαμβάνεται διετής τουλάχιστον πείρα στη μηχανική αυτοκινήτων της 
κατηγορίας για την οποία θα οριστούν˙ και 

(γ)  περάσουν με επιτυχία τη γραπτή εξέταση που διοργανώνει το Τμήμα. 
 
Τα φυσικά πρόσωπα που θα οριστούν, θα ετοιμάζουν τις πιο πάνω εκθέσεις μετά από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου. Οι ενδιαφερόμενοι θα επωμίζονται το κόστος αυτών των 
μελετών και θα τις υποβάλλουν οι ίδιοι στο Τμήμα, για σκοπούς έγκρισης προς εγγραφή 
του οχήματος ή της αλλαγής / μετατροπής που έγινε. 
 
Έντυπα αιτήσεων μπορούν να ληφθούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών (οδός Βασιλέως Παύλου 27, 2412 Λευκωσία), ή από την ιστοσελίδα του 
Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/rtd. Οι αιτήσεις θα πρέπει 
να υποβληθούν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα) στα κεντρικά 
Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Βασιλέως Παύλου 27, Παρισσινός, 
Λευκωσία ή με τηλεομοιότυπο στο 22354030 μέχρι και την Παρασκευή, 01 Μαρτίου 
2019. Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα πιστοποιητικά θα ζητηθούν κατά την εγγραφή στο 
υπό αναφορά Μητρώο. 
 
Η ύλη των εξετάσεων είναι η ακόλουθη:  
 

(α) Το εγχειρίδιο αλλαγών / μετατροπών / προσαρμογών για οχήματα κατηγορίας Μ1. 
(β) Γενικές γνώσεις για την τεχνολογία των μηχανοκίνητων οχημάτων και τη μηχανική. 
(γ) Δυνατότητα ανεύρεσης στοιχείων και πληροφοριών από τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια, 

καταλόγους κλπ. 
(δ) Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμος του 1972 όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα καθώς και οι Κανονισμοί, Διατάγματα και 
Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

(ε) Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμοι του 2005 και 2010 όπως 
τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα καθώς και οι Κανονισμοί, Διατάγματα και 
Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών. 

 
Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω Νόμοι βρίσκονται δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.  
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