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29 Ιανουαρίου, 2019 
 
 
(Βλ. Πίνακα Αποδεκτών) 
 
 
Θέμα: Προσχέδια ανακοινώσεων με βάση το άρθρο 18(1)(ε) για τον αναγκαίο εξοπλισμό που πρέπει 

να εγκατασταθεί -  
α) σε κάθε γραμμή τεχνικού ελέγχου οχημάτων με μικτό βάρος πέραν των 3,5 τόνων και των 

ρυμουλκούμενων τους, και 
β) σε κάθε γραμμή τεχνικού ελέγχου φορτηγών οχημάτων κατηγορίας Ν2 με μικτό βάρος μέχρι 

7,5 τόνους, λεωφορείων κατηγορίας Μ2 και Μ3 και των ρυμουλκούμενων τους. 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτω αυτόδηλη πρόσκληση και παρακαλώ για τις 
απόψεις σας εντός του χρονοδιαγράμματος που τίθεται σε αυτή. 

 

 
 
(Σωτήρης Κολέττας) 
Διευθυντής  
Τμήματος Οδικών Μεταφορών 
 
 
 
 
Κοιν.: Γενικό Διευθυντή 

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

http://www.mcw.gov.cy/rtd
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ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

Πρόσκληση για Απόψεις 
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
 
 

Προσχέδια ανακοινώσεων με βάση το άρθρο 18(1)(ε) για τον αναγκαίο εξοπλισμό που πρέπει να 
εγκατασταθεί -  

α) σε κάθε γραμμή τεχνικού ελέγχου οχημάτων με μικτό βάρος πέραν των 3,5 τόνων και των 
ρυμουλκούμενων τους, και 

β) σε κάθε γραμμή τεχνικού ελέγχου φορτηγών οχημάτων κατηγορίας Ν2 με μικτό βάρος μέχρι 
7,5 τόνους, λεωφορείων κατηγορίας Μ2 και Μ3 και των ρυμουλκούμενων τους. 

 
 

 
Τα προσχέδια αυτά τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για υποβολή τυχόν σχολίων 

ή/και απόψεων στις 25/1/2019. 
 
2. Πρόσκληση για απόψεις έχει αποσταλεί σε όλους εμπλεκόμενους φορείς που είναι σε γνώση 
του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf για σκοπούς πρόσβασης και κατάθεσης τυχόν σχολίων ή/και 
απόψεων από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. 
 
3. Με τα συνημμένα προσχέδια ανακοινώσεων καθορίζεται ο αναγκαίος εξοπλισμός που 
πρέπει να εγκατασταθεί -  

α) σε κάθε γραμμή τεχνικού ελέγχου οχημάτων με μικτό βάρος πέραν των 3,5 τόνων και των 
ρυμουλκούμενων τους, και 

β) σε κάθε γραμμή τεχνικού ελέγχου φορτηγών οχημάτων κατηγορίας Ν2 με μικτό βάρος μέχρι 
7,5 τόνους, λεωφορείων κατηγορίας Μ2 και Μ3 και των ρυμουλκούμενων τους. 

 
4. Με βάση τα πιο πάνω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα σχόλια τους 
ή/και τις απόψεις τους, εφόσον το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8/2/2019, 
ηλεκτρονικά, με τηλεομοιότυπο ή ταχυδρομικώς, χρησιμοποιώντας τις πιο κάτω διευθύνσεις : 
 
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rvenezis@rtd.mcw.gov.cy  
  
Τηλεομοιότυπο: 22354030 
  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

Βασιλέως Παύλου 27 
2412,  Έγκωμη 
Λευκωσία 
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