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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

KAI ΕΡΓΩΝ 

  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1425 

  

   

Αρ. φακ.: 16.11.026.004 
Τηλ.: 22 807002/170/000 
Φαξ.: 22 354030 
e-mail: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy 

 
 
30 Νοεμβρίου, 2018 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Αρ.6/2018 
 
Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού  
Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), 
 
Υπεύθυνους Γραμμής Τεχνικού  
Ελέγχου Οχημάτων. 
 
Θέμα: Κατηγορίες οχημάτων που υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο και συχνότητα των ελέγχων 

 

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι, οι κατηγορίες οχημάτων που 
υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο καθώς επίσης και η συχνότητα των περιοδικών τεχνικών 
ελέγχων ανά κατηγορία οχήματος καθορίζονται σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Α, του Πέμπτου 
Παραρτήματος, του Κανονισμού 65(2), των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμών του 1984, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν στις 5 Απριλίου 2018 (Κ.Δ.Π. 90/2018).  
 
 
Με τιμή, 
 

 
 
(Σωτήρης Κολέττας) 
Διευθυντής 
Τμήματος Οδικών Μεταφορών 
 
 
 
 
Κοιν.: Κέντρα Επιθεώρησης Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΚΕΜΟ) 

http://www.mcw.gov.cy/rtd
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 «ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κανονισμός 65 (2) 
  
 ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

  
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
  
 

Κατηγορία οχημάτων Συχνότητα ελέγχου 

1.   Μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1.  Τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία κατά 

την οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά, και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια. 

2.   Μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας N1.  

 

Τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία κατά 

την οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά, και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια. 

3.   Μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ2, 

Μ3.  

Ένα χρόνο από την ημερομηνία κατά την 

οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, 

και στη συνέχεια μία φορά κάθε χρόνο. 

4.   Μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγόριων Ν2, 

Ν3. 

 

Ένα χρόνο από την ημερομηνία κατά την 

οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, 

και στη συνέχεια μία φορά κάθε χρόνο. 

5.   Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα των 

κατηγόριων Ο3, Ο4.  

Ένα χρόνο από την ημερομηνία κατά την 

οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, 

και στη συνέχεια μία φορά κάθε χρόνο. 

 

6.  Οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1 που 

χρησιμοποιούνται ως ταξί ή ασθενοφόρα. 

Ένα χρόνο από την ημερομηνία κατά την 

οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, 

και στη συνέχεια μία φορά κάθε χρόνο. 

 

7.   Μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ1, 

Ν1 που χρησιμοποιούνται ως εκμισθούμενα 

χωρίς οδηγό. 

Δύο χρόνια από την ημερομηνία κατά την 

οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, 

και στη συνέχεια μία φορά κάθε χρόνο. 

 

8.  Οχήματα της κατηγορίας T5 που 

χρησιμοποιούνται κυρίως στο δημόσιο οδικό 

δίκτυο για επαγγελματικές οδικές μεταφορές. 

Τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία κατά 

την οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά, και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια. 

9.  Οχήματα των κατηγοριών L3e, L4e, L5e και L7e, 

με κυβισμό άνω των 125 κυβικών εκατοστών. 

Κάθε πέντε χρόνια από την ημερομηνία 

κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν για 

πρώτη φορά. 

10.Οχήματα των κατηγοριών L1e, L2e, L3e L4e, 

L5e, L6e και L7e, που χρησιμοποιούνται ως 

εκμισθούμενα χωρίς οδηγό.   

Κάθε δύο χρόνια από την ημερομηνία κατά 

την οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά. 

11. Οποιαδήποτε άλλα μηχανοκίνητα οχήματα, που 

δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. 

Όπως θα αποφασίζει εκάστοτε ο Έφορος. 

 

 

 

      6(Ι) του 2005 

45(Ι) του 2010 

Για τους σκοπούς του Πίνακα – 

«οχήματα που εμπίπτουν στις κατηγορίες Μ1,Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, 

Ο3, Ο4 και L1e, L2e, L3e L4e, L5e, L6e και L7e, έχουν την έννοια που 

καθορίζεται στον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται» 
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