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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Σν Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, κε βάζε ηνλ 
πεξί Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκν ηνπ 2007, 
όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα, αλαθνηλώλεη όηη δέρεηαη αηηήζεηο, γηα ζπκκεηνρή ζε 
γξαπηέο εμεηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμνπζηνδόηεζε ππεπζύλσλ γξακκήο ηερληθνύ ειέγρνπ. 
 
Ο ρξόλνο θαη ν ρώξνο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζα θαζνξηζηνύλ κε αλαθνίλσζε πνπ ζα εθδόζεη ην 
Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα 
ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο. 
 
Έληππα αηηήζεσλ δηαηίζεληαη ζηα επαξρηαθά θαη ηα θεληξηθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ 
Μεηαθνξώλ θαζώο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ζηελ δηεύζπλζε http://rtd.mcw.gov.cy.  
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηα θεληξηθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, 
Βαζηιέσο Παύινπ 27, Παξηζζηλόο, Λεπθσζία ή κε ηειενκνηόηππν ζην 22354030, ην αξγόηεξν κέρξη 
θαη ηελ Παξαζθεπή, 9 επηεκβξίνπ 2016. 
 
εκεηώλεηαη πσο ε εγθπξόηεηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ επηηπρίαο, πνπ θαηέρνπλ πξόζσπα ηα νπνία 
ππνβιήζεθαλ ζηελ «εηδηθή εμέηαζε», πνπ δηελεξγήζεθε από ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, γηα 
ζθνπνύο ηνπ ζπκβνιαίνπ κε αξ. 1/2001/ΣΟΜ, πνπ έιεμε ηελ 31 Ιαλνπαξίνπ 2007, παύεη λα ηζρύεη θαη 
σο εθ ηνύηνπ όινη νη ελδηαθεξόκελνη νη νπνίνη επηζπκνύλ λα εμνπζηνδνηεζνύλ θαη λα εγγξαθνύλ ζην 
«Μεηξών Τπεπζύλσλ Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ», ζα πξέπεη λα πεηύρνπλ ζηε λέα 
εμέηαζε. 
 
Οη ππνςήθηνη, ζα εμεηαζηνύλ ζε ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ πνπ ξπζκίδεη 
ηνλ ηερληθό έιεγρν κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία Ιδησηηθώλ Κέληξσλ Σερληθνύ 
Διέγρνπ Μεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαζώο θαη ζε βαζηθέο / πξαθηηθέο γλώζεηο κεραληθήο 
απηνθηλήηνπ. Οη εμεηαδόκελνη ζα αλακέλεηαη λα είλαη γλώζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σερληθνύ Διέγρνπ 
Ορεκάησλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο ζα εμεηαζηνύλ ζηα αθόινπζα: 

 Γλώζε ησλ ζεκείσλ πξνο έιεγρν θαη ησλ ιόγσλ αζηνρίαο γηα θάζε ζεκείν (Σερληθό Δγρεηξίδην 
θαη Σερληθέο Οδεγίεο). 

 Γπλαηόηεηα ζπζρέηηζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ κεραλεκάησλ κε ηα ζεκεία ειέγρνπ. 

 Αλαγλώξηζε ησλ δηάθνξσλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 Βαζηθέο / Πξαθηηθέο γλώζεηο γηα ηνλ ζθνπό θαη ην έξγν ησλ δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ θαη 
ζπζηεκάησλ ηνπ απηνθηλήηνπ, αληίιεςε ηεο επηθηλδπλόηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ηπρόλ θζνξά 
ζε βαζηθά ζπζηήκαηα όπσο πέδεζε, ζύζηεκα δηεύζπλζεο θιπ. 

 Γεληθέο γλώζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ησλ απηνθηλήησλ θαη ηε κεραληθή. 

 Γπλαηόηεηα αλεύξεζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ από ηερληθά έληππα, θαηαιόγνπο θιπ. 

 Καιή γλώζε ηνπ πεξί Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ 
Διέγρνπ) Νόκνπ ηνπ 2007. 

 
Σνλίδεηαη όηη, γηα λα εμνπζηνδνηεζεί έλα πξόζσπν σο Τπεύζπλνο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ ζα 
πξέπεη, εθηόο από ηελ επηηπρία ζηελ εμέηαζε λα πιεξνί ηα αλαγθαία πξνζόληα ππεύζπλνπ γξακκήο 
πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ Έθνξν Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ (βι. ζπλεκκέλε Γλσζηνπνίεζε – 
Κ.Γ.Π. 203/2007 εκεξ. 4.5.207). 
 
Τπνςήθηνη πνπ επηζπκνύλ παξνρή δηεπθνιύλζεσλ θαηά ηελ εμέηαζε (π.ρ. παξάηαζε ρξόλνπ 
εμέηαζεο), ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθό αίηεκα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ. 
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