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30 Ιαλνπαξίνπ, 2013 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Αρ. 2/2013 

 

Ιδησηηθά Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ, 
Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ 
 

Θέμα: Αιιαγή θαηεγνξίαο νρήκαηνο/ηύπνπ ακαμώκαηνο  
 

Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο πιεξνθνξώ όηη από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο, ζε 
πεξίπησζε: 

(α) αιιαγήο θαηεγνξίαο νρήκαηνο από ειαθξύ θνξηεγό κεραλνθίλεην όρεκα ηύπνπ “pick-up” 
ή “van” (θαηεγνξία 22 (Ν1)), ζε όρεκα κεηαθνξάο κέρξη 8 επηβαηώλ εθηόο από ηνλ νδεγό 
(θαηεγνξία 01 (Μ1)), 

(β) αιιαγήο θαηεγνξίαο νρήκαηνο από όρεκα κεηαθνξάο κέρξη 8 επηβαηώλ εθηόο από ηνλ 
νδεγό (θαηεγνξία 01 (Μ1)), ζε ειαθξύ θνξηεγό κεραλνθίλεην όρεκα ηύπνπ “pick-up” ή 
“van” (θαηεγνξία 22 (Ν1)), 

(γ) αιιαγήο ακαμώκαηνο από “pick-up” ζε “van”, 

(δ) αιιαγήο ακαμώκαηνο από “van” ζε “pick-up”, 

 

λα αθνινπζείηαη ε πην θάησ δηαδηθαζία: 
 

(i) αθνύ πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ην όρεκα 
κεηαθέξεηαη ζε Ιδησηηθό Κέληξν Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ (ΙΚΣΔΟ) γηα ηερληθό έιεγρν, 

(ii) δηελεξγείηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο, όπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Μεραλνθηλήησλ 
Ορεκάησλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκν ηνπ 2007 (Ν.1(Ι)/2007) 
θαη ζε πεξίπησζε επηηπρίαο εθδίδεηαη δειηίν επηηπρνύο ηερληθνύ ειέγρνπ, 

(iii) ζπκπιεξώλεηαη ην «Έληππν αιιαγήο θαηεγνξίαο νρήκαηνο/ηύπνπ ακαμώκαηνο» (έληππν 
ΣΟΜ154Α) θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο θαη ηνλ Τπεύζπλν Γξακκήο ηνπ 
ΙΚΣΔΟ πνπ δηεμήγαγε ηνλ έιεγρν, 

(iv) ην Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο, ην δειηίν επηηπρνύο ηερληθνύ ειέγρνπ θαη ην 
έληππν αιιαγήο θαηεγνξίαο νρήκαηνο/ηύπνπ ακαμώκαηνο πξνζθνκίδνληαη ζηα γξαθεία ηνπ 
Σκήκαηνο Oδηθώλ Μεηαθνξώλ γηα έθδνζε λένπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δγγξαθήο. 

 
2.  Σν  «Έληππν αιιαγήο θαηεγνξίαο νρήκαηνο/ηύπνπ ακαμώκαηνο» επηζπλάπηεηαη. 
 
Με ηηκή, 

  
(σηήξεο Κνιέηηαο) 
Γηεπζπληήο 
Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ 
 

Κνηλ.: Δπαξρηαθά ΚΔΜΟ 

……. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΔΡΓΩΝ 

 
EΝΣΤΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ / ΣΤΠΟΤ ΑΜΑΞΩΜΑΣΟ ΟΥΗΜΑΣΟ

 

 
Δγώ, ν / ε …………………………………………………………………………………., εγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό εγγξαθήο……………………………. Μάξθαο ……………………………………. 

Μνληέινπ ............................................... Καηεγνξίαο ..................................θαη Σύπνπ Ακαμώκαηνο 

………………………………….., δειώλσ όηη πξνέβεθα ζηηο πην θάησ αιιαγέο (εκεηώζηε Υ αλάινγα): 

   

  Αιιαγή θαηεγνξίαο νρήκαηνο από ειαθξύ θνξηεγό κεραλνθίλεην όρεκα ηύπνπ “pick-up” ή “van” 

(θαηεγνξία 22 (Ν1)), ζε όρεκα κεηαθνξάο κέρξη 8 επηβαηώλ εθηόο από ηνλ νδεγό (θαηεγνξία 01 (Μ1)).* 

   

  Αιιαγή θαηεγνξίαο νρήκαηνο από όρεκα κεηαθνξάο κέρξη 8 επηβαηώλ εθηόο από ηνλ νδεγό (θαηεγνξία 
01 (Μ1)), ζε ειαθξύ θνξηεγό κεραλνθίλεην όρεκα ηύπνπ “pick-up” (θαηεγνξία 22 (Ν1)). 

   

  Αιιαγή θαηεγνξίαο νρήκαηνο από όρεκα κεηαθνξάο κέρξη 8 επηβαηώλ εθηόο από ηνλ νδεγό (θαηεγνξία 
01 (Μ1)), ζε ειαθξύ θνξηεγό κεραλνθίλεην όρεκα ηύπνπ “van” (θαηεγνξία 22 (Ν1)). 

   

  
 

Αιιαγή ακαμώκαηνο από “pick-up” ζε “van”. 
 

   

  
 

Αιιαγή ακαμώκαηνο από “van” ζε “pick-up”. 
 

   
 

Γηεύζπλζε: …………....................................................................................…………………………. ................ 

 ………………………………………………….…….…………………………………………………...  

Ηκεξνκελία:…………………………………………….             Τπνγξαθή:…………………………………… 

*Ο αηηεηήο παξνπζηάδεη ην έληππν ΣΟΜ 119ΑΑ (ΒΔΒΑΙΩΗ γηα ηε κάδα εθπεκπόκελνπ Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα 

(CO2), ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ, γηα κεηαρεηξηζκέλν όρεκα θαηεγνξίαο Μ1, ε νπνία εθδίδεηαη από ηα  θαηά 
ηόπνπο Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ), ζην Σκήκα Σεισλείσλ γηα έθδνζε απόδεημεο 
πιεξσκήο ηπρόλ δηαθνξάο ηεισλεηαθνύ δαζκνύ ή/θαη θόξνπ θαηαλάισζεο. 
                   . 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΓΡΑΜΜΗ  

ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  

Δγώ, ν / ε …………………………………………………………………………………., Τπεύζπλνο Γξακκήο 

Σερληθνύ Διέγρνπ ηνπ Ιδησηηθνύ Κέληξνπ Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ 

(ΙΚΣΔΟ)……………..….................………………………….πηζηνπνηώ όηη έιεγμα ην όρεκα κε αξηζκό 

εγγξαθήο…………..........….………θαη δηαπίζησζα όηη ε πην πάλσ αιιαγή πιεξεί ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην αιιαγώλ / κεηαηξνπώλ / πξνζαξκνγώλ γηα νρήκαηα θαηεγνξίαο Μ1/Ν1. 

 

Ηκεξνκελία:……………………………….              Τπνγξαθή θαη θξαγίδα:………………………………… 

                   . 

Για επίζημη τρήζη (Σο μέρος ασηό ζσμπληρώνεηαι από αρμόδιο Σετνικό  
ηοσ Επαρτιακού Κένηροσ Επιθεώρηζης Μητανοκινήηων Οτημάηων) 

 
1. Απόβαξν:................ Kg    2. Δπηηξεπόκελν Μηθηό Βάξνο:................ Kg    3. Ωθέιηκν Φνξηίν:................ Kg 
 
Ηκεξνκελία:………………………….              Όλνκα θαη ππνγξαθή:…………….............…………… 

ΕΝΣΤΠΟ ΣΟΜ 154Α 


