Οδικές Μεταφορές
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών είναι υπεύθυνο για την έγκριση τύπου
οχημάτων, την εγγραφή τους, τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, την
έκδοση και ανανέωση αδειών κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα, το Τμήμα
είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση των οδικών μεταφορών δημοσίας
χρήσης, οι οποίες αφορούν μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Εγγραφές

Τα οχήματα εγγράφονται σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία του
Τμήματος, νοουμένου ότι τηρούν όλες τις προδιαγραφές,
καταβάλλοντας το νενομισμένο τέλος. Το τέλος εγγραφής είναι
€150 για όλα τα οχήματα.

Άδειες κυκλοφορίας

Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται πριν το όχημα τεθεί σε
κυκλοφορία στους δρόμους της Κύπρου. Για τον σκοπό αυτό,
καταβάλλεται τέλος, με βάση τις εκπομπές τους διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) για αυτοκίνητα σαλούν, και με βάση την κατηγορία
και τη χρήση του οχήματος για τα υπόλοιπα. Σημειώνεται ότι για
τα βαρέα φορτηγά οχήματα το τέλος κυκλοφορίας εξαρτάται από
τον αριθμό των αξόνων και το βάρος του οχήματος.

Tο τέλος μπορεί να καταβληθεί μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση:
http://www.mcw.gov.cy/rtd.

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας απαιτείται έγκυρη
ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτου προσώπου. Η ασφαλιστική
κάλυψη είναι νομική υποχρέωση σε οποιαδήποτε στιγμή οδήγησης.

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

Τα οχήματα πρέπει να επιθεωρούνται έτσι ώστε να διαπιστωθεί η
καταλληλότητά τους, διαφορετικά η άδεια κυκλοφορίας τους
αναστέλλεται.

Τα ιδιωτικά οχήματα πρέπει να επιθεωρούνται τέσσερα χρόνια
μετά την πρώτη εγγραφή τους ως καινούρια και στη συνέχεια κάθε
δύο χρόνια, σε ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Τα
λεωφορεία και φορτηγά επιθεωρούνται στα Κέντρα Επιθεώρησης
Μηχανοκίνητων Οχημάτων του Τμήματος ένα χρόνο μετά την πρώτη
εγγραφή τους ως καινούρια και μετά κάθε χρόνο.

Άδειες Οδηγών

Οι οδηγοί όλων των τύπων μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να
είναι κάτοχοι αδειών οδήγησης, οι οποίες εκδίδονται μετά από
επιτυχία σε θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία. Οι
άδειες οδήγησης ισχύουν μέχρι την ηλικία των 70 ετών. Μετά την
ηλικία των 70, οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται κάθε 3 χρόνια,
αφού παρουσιαστεί ιατρικό πιστοποιητικό υγείας.

Επισκέπτες

Οι επισκέπτες που μεταφέρουν το όχημα τους για προσωπική χρήση
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, μπορούν να το οδηγούν
στους δρόμους της Κύπρου εφόσον το όχημα συνοδεύεται από
πιστοποιητικό εγγραφής και έγκυρη άδεια κυκλοφορίας της χώρας
προέλευσης. Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
λήξει κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Κύπρο, το
αντίστοιχο τέλος θα πρέπει να καταβληθεί ώστε να εκδοθεί
κυκλοφορίας στην Κύπρο. Το όχημα πρέπει να καλύπτεται από
ασφάλεια, η οποία να ισχύσει στην Κύπρο. Ο οδηγός θα πρέπει
επίσης να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης για την
κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.

Διεθνείς Συμβάσεις – Διμερείς Συμφωνίες

Το 1977 η Κύπρος προσχώρησε στην Τελωνειακή Σύμβαση για τη
Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων με δελτία TIR (Σύμβαση TIR
του 1959) και το 1981 στις Τελωνειακές Συμβάσεις για τη Διεθνή
Μεταφορά Εμπορευμάτων με δελτία TIR (Σύμβαση TIR του 1975).

Διμερείς συμφωνίες έχουν υπογραφεί με το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία, το
Βέλγιο, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Αρμενία, την Ιορδανία, τη
Λετονία, τη Συρία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Λευκορωσία, την
Ουκρανία, την Πολωνία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία, την
Ουγγαρία, τη Σερβία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Τσεχική
Δημοκρατία, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία, τη Σουηδία, τη
Σλοβενία, την Εσθονία και τη Λιβύη.

Μεταφορά Επιβατών και Εμπορευμάτων Οδικώς

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών εφαρμόζει ένα σύστημα, το οποίο έχει
ως στόχο να διευκολύνει τη σύσταση Περιφερειακών Εταιρειών
Λεωφορείων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών
και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος τους.

Όλα τα οχήματα δημόσιας χρήσης πρέπει να έχουν ειδική άδεια
οδικής χρήσης, η οποία εκδίδεται από την Αρχή Αδειών ή το
Συμβούλιο Οδικών Μεταφορών, οι οποίες ισχύουν για πέντε
χρόνια.

Όλοι οι οδηγοί λεωφορείων και βαρέων οχημάτων (φορτηγών) με
μικτό επιτρεπόμενο βάρος 3.5 τόνων και άνω υποχρεούνται να
κατέχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Το ΠΕΙ
αποκτάται είτε με την επιτυχία σε θεωρητική και πρακτική
δοκιμασία ή με την συμπλήρωση της Ταχύρρυθμης Αρχικής
Επιμόρφωσης, η οποία αποτελείται από 140 ώρες εκπαίδευσης σε
Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών (ΕΚΚΟ) και σε
απλοποιημένη θεωρητική δοκιμασία.

Το ΠΕΙ έχει ισχύ πέντε χρόνια και με τη λήξη του, οι οδηγοί θα
πρέπει να συμπληρώσουν 35 επιπρόσθετες ώρες εκπαίδευσης σε
Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών (ΕΚΚΟ).

Ιστοσελίδα Τμήματος Οδικών Μεταφορών: www.mcw.gov.cy/rtd

