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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Το Τµήµα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, βάσει του άρθρου 18(1)(ε) του περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων 
(Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόµου του 2007, 
ανακοινώνει ότι ο αναγκαίος εγκεκριµένος εξοπλισµός ο οποίος απαιτείται για 
χορήγηση άδειας σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., 
τροποποιείται µε την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου 13.11 
µετά την υποπαράγραφο 13.10 της παραγράφου 13 µε τίτλο «Άλλος 
εξοπλισµός και σχετικές απαιτήσεις». 
 
13.11. Σύστηµα Φωτογράφισης  
 
1,  Η σταθερή ψηφιακή µηχανή λήψης δικτύου (IP) 2 Megapixel, έγχρωµη και 
ασπρόµαυρη, ηµέρας και νύκτας, εξωτερικού χώρου θα εσωκλείεται σε 
εργοστασιακό αντιβανδαλικό περίβληµα ψηλής ανθεκτικότητας τύπου bullet  
και  πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 
 
Πρέπει να συµµορφώνεται µε το διεθνές  πρότυπο ONVIF 
Τεχνολογία Αισθητήρα: CMOS progressive 
Ελάχιστη Ευκρίνεια: 1920 (ο) x 1080 (κ) px, συνολικά 2 Megapixel 
Η ευκρίνεια θα είναι ρυθµιζόµενη από 4CIF µέχρι 1920 Χ 1080 px 
Ενσωµατωµένες Φωτοδιόδους Υπερύθρων (IR LEDs)  
Εµβέλεια IR LEDs: Τουλάχιστον 30m(±20%) 
Ευαισθησία: Έγχρωµη Λειτουργία: 0,5 Lux @ F1,8 
                       Μαυρόασπρη Λειτουργία: 0.01 Lux @F1,8 µε τα IR LEDs σε λειτουργία  
∆ιεπαφή δικτύου: 100 ΒaseT  
Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα: Ethernet, IP, HTTP, RTP 
Μέθοδοι συµπίεσης σήµατος βίντεο: H.264 ή MPEG-4 ή JPEG2000 ή MJPEG, πάντα 
συµβατό µε τους ΨΚ∆ και το Σ∆Β. 
Ποιότητα ρεύµατος βίντεο: ρυθµιζόµενη από 4CIF µέχρι 1920 Χ 1080 px 
∆υνατότητα για τοπική αποθήκευση  µέσω κάρτας SD  
Τροφοδοσία: Μέσω Power over Ethernet (PoE) ή 12VDC ή 24VAC, ±10% 
Να πληροί τις διατάξεις της κείµενης κυπριακής Νοµοθεσίας  
Εφαρµοζόµενα Πρότυπα: EN 55022  
                                          ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 
                                          ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 
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Φακός 
Τύπος Ίριδας: Με αυτόµατο έλεγχο (auto iris)  
Εστίαση Ίριδας: Ρυθµιζόµενη αποµακρυσµένα µέσω του λογισµικού  
Εστιακό µήκος φακού: περίπου (±20%) 3mm-10mm 
Προσαρµογή σε υπέρυθρο φωτισµό  ,αυτόµατη µέσω φίλτρων IR (IR Cut of Filter) 
Περίβληµα 
Τύπος Περιβλήµατος: Τύπου Bullet 
Βαθµός προστασίας έναντι εισόδου στερεών σωµατιδίων και νερού: IP65 
Βαθµός Μηχανικής Προστασίας: αντιβανδαλικό περίβληµα 
Εφαρµοζόµενα Πρότυπα: EN 55022  
                                          ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 
                                          ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 

 
 
 
2.   Το σύστηµα φωτογράφισης θα πρέπει να εγκατασταθεί µε τέτοιο τρόπο 
ώστε κάθε όχηµα που εισέρχεται στο ΙΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο να 
φωτογραφίζεται από µπροστά.  Η φωτογραφία πρέπει να περιλαµβάνει :  
 
 
α. όλο το όχηµα, όπως φαίνεται από µπροστά οριζόντια σε ύψος µατιού 1 ½ -2 
µέτρα  από το έδαφος 
 
β. την πινακίδα εγγραφής του οχήµατος η οποία πρέπει να είναι ευδιάκριτη 
 
γ. ώρα και ηµεροµηνία λήψης της φωτογραφίας 
 
3. Στο σύστηµα φωτογράφισης θα πρέπει να περιλαµβάνεται λογισµικό, 
εγκατεστηµένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το οποίο θα αποστέλλει αυτόµατα 
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε διεύθυνση που θα δοθεί από το ΤΟΜ, την 
φωτογραφία, που δεν πρέπει να υπερβαίνει  τα  2 MB, που θα λαµβάνεται για 
το προς τεχνικό έλεγχο όχηµα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρέµβασης για 
οποιοδήποτε λόγο, περιλαµβανοµένης παρέµβασης για διακοπή της 
διαδικασίας αποστολής της φωτογραφίας και παρέµβαση για επέµβαση και 
αλλοίωση της φωτογραφίας.  

 
 
 
4. Το σύστηµα φωτογράφισης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αυτόµατης 
ανίχνευσης του αριθµού εγγραφής του οχήµατος που φωτογραφίζεται (µε 
λογισµικό αυτόµατης αναγνώρισης του αριθµού εγγραφής από την πινακίδα 
του οχήµατος). 
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5. Όλα τα ΙΚΤΕΟ πρέπει να διαθέτουν το σύστηµα φωτογράφισης που 
αναφέρεται πιο πάνω µέχρι την 01/12/2015.  Από τις 02/12/2015 το σύστηµα 
θα πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο ώστε να αποστέλλεται η φωτογραφία σε 
ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δοθεί από τον ΤΟΜ σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσας ανακοίνωσης.  Στην συνέχεια το ΤΟΜ 
θα ενηµερώσει τα ΙΚΤΕΟ για την ηµεροµηνία έναρξης χρήσης της δυνατότητας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 η οποία εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να 
υπάρχει από την 01/12/2015  µαζί µε όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του 
συστήµατος. 
 
 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι µε την έναρξη χρήσης της δυνατότητας που 
αναφέρεται  στην παράγραφο 4, το σύστηµα φωτογράφισης θα ενωθεί 
πλήρως µε το µηχανογραφηµένο σύστηµα του ΤΟΜ ώστε να τηρείται η πιο 
κάτω διαδικασία : 
 
α. φωτογράφιση και αναγνώριση αριθµού εγγραφής 
 
 
β. αποστολή φωτογραφίας και δεδοµένων αριθµού εγγραφής στο σύστηµα του 
ΤΟΜ 
 
γ. άνοιγµα δυνατότητας από το σύστηµα του ΤΟΜ προς το συγκεκριµένο 
ΙΚΤΕΟ που έστειλε την φωτογραφία και τα δεδοµένα, για έναρξη τεχνικού 
ελέγχου του οχήµατος. 
 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
             ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
18 Σεπτεµβρίου, 2015 
 
 
 
 
 

 


