
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΟΜ 138

Αρχική Επιμόρφωση και Περιοδική Κατάρτιση Οδηγών Για Επίσημη Χρήση Μόνο:

Ημερομ. υποβολής αίτησης: ............ /.......... / ............

Αρχικά λειτουργού που παρέλαβε την αίτηση: ............

Παρατηρήσεις: .............................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Να συμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα

ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

1

2

3

4

5

6

7

8

Πλήρες όνομα φορέα 

(δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα)

Αριθμός: 1. Ταυτότητα   2. Εταιρείας

Άτομο επικοινωνίας 

(για νομικά πρόσωπα)

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Τηλέφωνο:  1. Σταθερό   2. Κινητό

Τηλεομοιότυπο

Διεύθυνση ηλεκτρ.ταχυδρομείου

Ιστοσελίδα

1. 2.

Οδός:

Αριθμός: Ταχ.κωδ.:

Πόλη:

1. 2.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΕΚΚΟ)

 Η αίτηση αυτή αφορά τον περί Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών 
Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή 
Επιβατών Νόμο του 2007 (Νόμος 3(Ι) του 2007). Συμβουλεύεστε όπως πριν από τη συμπλήρωση της 
αίτησης, μελετήστε την πιο πάνω νομοθεσία και τις ελάχιστες απαιτήσεις (όρους) για την ίδρυση ΕΚΚΟ 
που έχουν εκδοθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

 Η αίτηση αυτή για να γίνει δεκτεί και να μην επιστραφεί ως μη υποβληθείσα θα πρέπει να περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες και συνοδευτικά στοιχεία που απαιτούνται.

 Αν χρειαστείτε οποιδήποτε βοήθεια μπορείτε να αποταθείτε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.  

Επώνυμο:

Όνομα:

www.

@



ΜΕΡΟΣ B: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

9     Όνομα κέντρου κατάρτισης οδηγών

       Διεύθυνση κέντρου κατάρτισης οδηγών Οδός:

Αριθμός:

Ταχ.κωδ.:

Πόλη:

10

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

11     Προγράμματα που προτίθεστε να οργανώνετε (σημειώστε  � )

       

α)  Προγράμματα Ταχύρρυθμης Αρχικής Επιμόρφωσης

για τις κατηγορίες οχημάτων:

       

(i) C, C+E, C1 και C1+E

(ii) D, D+E, D1 και D1+E

β)  Προγράμματα Περιοδικής Κατάρτισης για τις κατηγορίες οχημάτων:

       

(i) C, C+E, C1 και C1+E

(ii) D, D+E, D1 και D1+E

Η αίτηση σας θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα στα οποία θα παρέχονται διευκρινήσεις 

για τα διδασκόμενα μαθήματα, το προτεινόμενο σχέδιο εκτέλεσης των προγραμμάτων και τις 

προτεινόμενες μεθόδους διδασκαλίας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δοθούν για κάθε ένα 

από τα προγράμματα και κατηγορίες οχημάτων που έχετε σημειώσει πιό πάνω.

12    Γλώσσες διδασκαλίας (σημειώστε  � ):    Ελληνική                                  Τουρκική

       
ΜΕΡΟΣ Δ: ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

13    Επιβεβαιώστε ότι διαθέτετε (σημειώστε  � )

       

Κατάλληλη πολεοδομική άδεια για τους χώρους όπου θα πραγματοποιούνται 
τα θεωρητικά μαθήματα (να επισυναφθεί αντίγραφο πολεοδομικής άδειας)

Κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων
(να επισυναφθεί αντίγραφο αρχιτεκτονικού σχεδίου)

Κατάλληλους χώρους διαλειμμάτων

Κατάλληλους χώρους υγιεινής και πρώτων βοηθειών

Κατάλληλο εξοπλισμό στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους 
διαλειμμάτων

Κατάλληλη σήμανση των αιθουσών διδασκαλίας, των χώρων υγιεινής, του 
κιβωτίου πρώτων βοηθειών, των εξόδων κινδύνου, των πυροσβεστήρων και 
των σχεδιαγραμμάτων διαφυγής       

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(στ)
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ΜΕΡΟΣ Ε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Για κάθε ένα από τα θέματα που αναφέρονται πιο κάτω, σημειώστε τα ονόματα των διδασκόντων που 
θα παραδίδουν τη θεωρητική εκπαίδευση. Για κάθε έναν από τους διδάσκοντες θα πρέπει  να 
επισυναφθεί βιογραφικό σημείωμα, στον τύπο του εντύπου που επισυνάπτεται της αίτησης αυτής 
(Παράρτημα Α)

14     

Θέμα 1.1: Γνώση των χαρακτηριστικών του συστήματος μετάδοσης της κίνησης για βελτιοποίηση της χρήσης του

Θέμα 1.2: Γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων ασφαλείας με στόχο τον έλεγχο

του οχήματος, την ελαχιστοποιήση της φθοράς του και την πρόληψη δυσλειτουργιών 

Θέμα 1.3: Δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμου

Θέμα 1.4: Ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης 

του οχήματος

Θέμα 1.5: Εξασφάλιση της ασφάλειας και της άνεσης των επιβατών

Θέμα 1.6: Ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης 

του οχήματος

Θέμα 2.1: Γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου

Θέμα 2.2: Γνώση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών εμπορευμάτων
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Θέμα 3.1:Ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά ατυχήματα

Θέμα 3.2:Ικανότητα πρόληψης της εγκληματικότητας και της διακίνησης λαθρομεταναστών

Θέμα 3.3: Ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων

Θέμα 3.5: Ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Για όλα τα μαθήματα πλην αυτών της περίθαλψης τραυματιών και παροχής πρώτων βοηθειών:

Για όλα τα μαθήματα περίθαλψης τραυματιών και παροχής πρώτων βοηθειών:

Θέμα 3.6: Συμπεριφορά η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της εταιρείας

Θέμα 3.7: Γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και οργάνωση της
αγοράς

Θέμα 3.8: Γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος της οδικής μεταφοράς επιβατών και οργάνωση της αγοράς

Θέμα 2.3: Γνώση του κανονιστικού πλαισίου της μεταφοράς επιβατών

Θέμα 3.4: Συνειδητοποίηση της σημασίας της φυσικής και πνευματικής ικανότητας
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ΜΕΡΟΣ Ζ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δηλώστε κατά πόσον έχουν ετοιμαστεί σημειώσεις με βάση την επίσημη εξετατέα ύλη, στις οποίες 

καταγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος (σημειώστε  � )

19     

ΝΑΙ             (να επισυναφθούν όλες οι σχετικές σημειώσεις)                             ΟΧΙ                               

Αναφέρετε οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό θα χρησιμοποιείται κατά τη διαδασκαλία των 
μαθημάτων

20     

ΜΕΡΟΣ Η: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σημειώστε το μέγιστο αριθμό οδηγών (για την περιοδική κατάρτιση) και 
υποψήφιων οδηγών (για την ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση) που θα 
μπορούν συμμετέχουν σε κάθε σειρά μαθημάτων που προτίθεστε να 
διοργανώνετε

21     

Αναφέρετε οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις και/ή περιορισμούς γι τη συμμετοχή οδηγών και 
υποψήφιων οδηγών  στα μαθήματα που προτίθεστε να διοργανώνετε

22     

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι ορθές και ότι η αίτηση έχει 
συμπληρωθεί από εμένα. Έχω καταγράψει όλα τα στοιχεία που μου έχουν ζητηθεί και έχω επισυνάψει 
όλα τα προβλεπόμενα από την αίτηση έντυπα. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή 
παράλειψη θα έχει ως συνέπεια την άμεση απόρριψη της αίτησης αυτής.

ΔΗΛΩΣΗ

επώνυμο όνομα

υπογραφή

ημερομηνία                    

Εξουσιοδοτώ το Τμήμα Οδικών Μεταφορών όπως για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας που φαίνεται 

στον τίτλο της παρούσας αίτησης διατηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο κατά την έννοια του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 

138(Ι)/2001) . 
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Σημειώστε πιο κάτω τα ονόματα των εκπαιδευτών που θα παραδίδουν το έργο της πρακτικής 
κατάρτισης. Για κάθε έναν από τους εκπαιδευτές θα πρέπει να επισυναφθεί (α) βιογραφικό 
σημείωμα, στο τύπο του εντύπου που επισυνάπτεται της αίτησης αυτής (Παράρτημα Β), και (β) 
πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης ότι διαθέτουν τις διδακτικές και 
παιδαγωγικές ικανότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα των «Όρων για την ίδρυση και 
λειτουργία ΕΚΚΟ».

15     

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

16    

       

Σημειώστε πιο κάτω τα στοιχεία των οχημάτων που θα χρησιμοποιούνται για την πρακτική 

εξάσκηση των οδηγών και υποψήφιων οδηγών.

Για πρακτική εξάσκηση στις κατηγορίες οχημάτων D, D+E, D1 και D1+E

Αρ. κυκλοφορίας οχημάτων ‘D’ και/ή ‘D1’ (να επισυναφθούν αντίγραφα των Πιστοποιητικών Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων)

Αρ. κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων ‘Ε’ (να επισυναφθούν αντίγραφα των Πιστοποιητικών Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων)

Για πρακτική εξάσκηση στις κατηγορίες οχημάτων C, C+E, C1 και C1+E

Αρ. κυκλοφορίας οχημάτων ‘C’ και/ή ‘C1’ (να επισυναφθούν αντίγραφα των Πιστοποιητικών  Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων)

Αρ. κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων ‘Ε’ (να επισυναφθούν αντίγραφα των Πιστοποιητικών  Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων)

17    

       

Σε περίπτωση που μέρος της πρακτικής εξάσκησης θα πραγματοποιείται σε ειδικό γήπεδο, 
σημειώστε πιο κάτω τη διεύθυνση του συγκεκριμένου χώρου.

18    

       

Σε περίπτωση που μέρος της πρακτικής εξάσκησης θα πραγματοποιείται σε προσομοιωτή/ές 
υψηλής τεχνολογίας, σημειώστε πιο κάτω τα σχετικά στοιχεία. Να επισυναφθεί έντυπο του 
κατασκευαστή στο οποίο να αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του κάθε 
προσομοιωτή. 

Για πρακτική εξάσκηση στις κατηγορίες οχημάτων D, D+E, D1 και D1+E

Όνομα κατασκευαστή, μοντέλο και λεπτομερείς προδιαγραφές προσομοιωτή (να επισυναφθεί το εγχειρίδιο του κατασκευαστή)

Για πρακτική εξάσκηση στις κατηγορίες οχημάτων C, C+E, C1 και C1+E

Όνομα κατασκευαστή, μοντέλο και λεπτομερείς προδιαγραφές προσομοιωτή (να επισυναφθεί το εγχειρίδιο του κατασκευαστή)
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1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Ταυτότητας  

 

Αριθμός Κοιν.Ασφαλίσεων

Ημερομηνία Γέννησης

Υπηκοότητα

Επάγγελμα

Διεύθυνση

Σταθερό Τηλέφωνο

Κινητό Τηλέφωνο

Διεύθυνση ηλεκτρ.ταχυδρομείου

Οδός:

Αριθμός: Ταχ.κωδ.:

Πόλη:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(να συμπληρωθεί από τον διδάσκοντα ιδιόχειρα)

ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ:

Α

Β

 

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι @

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Σημειώστε  �  στις γλώσσες που γνωρίζετε και για τις οποίες διαθέτετε το απαιτούμενο επίπεδο για 

διδασκαλία του θέματος που έχετε δηλώσει πιο πάνω. Νοείται ότι για τη μητρική σας γλώσσα δεν 
είναι απαραίτητη η προσκόμιση οποιωνδήποτε πιστοποιητικών επιτυχίας σε εξετάσεις.

Ελληνική

Τουρκική

πιστοποιήση

πιστοποιήση
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης

 

 

Α

Β

 

από

 

 

μέχρι

 

 

κλάδος

 

 

Ανώτερη / Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

 

 

από

 

 

μέχρι

 

 

πτυχίο / τίτλος σπουδών

 

 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πιστοποιητικά Εξετάσεων

 

 

έτος

 

 

Α

Β

 

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

 

έτος
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5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ

Όνομα Εργοδότη

 

 

από

 

 

μέχρι

 

 

θέση / καθήκοντα

 

 

6. ΠΕΙΡΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο διδάσκετε

 

 

από

 

 

μέχρι

 

 

αντικείμενο διδασκαλίας

 

 

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι ορθές και ότι η αίτηση έχει 
συμπληρωθεί από εμένα. Έχω καταγράψει όλα τα στοιχεία που μου έχουν ζητηθεί και έχω επισυνάψει 
όλα τα προβλεπόμενα από την αίτηση έντυπα. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή 
παράλειψη θα έχει ως συνέπεια την άμεση απόρριψη της αίτησης αυτής.

ΔΗΛΩΣΗ

επώνυμο όνομα

υπογραφή

ημερομηνία                    

Εξουσιοδοτώ το Τμήμα Οδικών Μεταφορών όπως για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας που φαίνεται 

στον τίτλο της παρούσας αίτησης διατηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο κατά την έννοια του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 

138(Ι)/2001) . 

   /            /
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Το Βιογραφικό Σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, 
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων τα οποία επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των πληροφοριών που 
έχουν συμπληρωθεί (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(να συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτή ιδιόχειρα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟς ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (σημειώστε  �  ):

(i) C, C+E, C1 και C1+E     (ii) D, D+E, D1 και D1+E

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Ταυτότητας  

 

Αριθμός Κοιν.Ασφαλίσεων

Ημερομηνία Γέννησης

Υπηκοότητα

Επάγγελμα

Διεύθυνση

Σταθερό Τηλέφωνο

Κινητό Τηλέφωνο

Διεύθυνση ηλεκτρ.ταχυδρομείου

Οδός:

Αριθμός: Ταχ.κωδ.:

Πόλη:

Α

Β

 

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι @

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Σημειώστε  �  στις γλώσσες που γνωρίζετε και για τις οποίες διαθέτετε το απαιτούμενο επίπεδο για 

διδασκαλία του θέματος που έχετε δηλώσει πιο πάνω. Νοείται ότι για τη μητρική σας γλώσσα δεν 
είναι απαραίτητη η προσκόμιση οποιονδήποτε πιστοποιητικών επιτυχίας σ εξετάσεις.

Ελληνική

Τουρκική

πιστοποιήση

πιστοποιήση
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3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Σημειώστε  �  ανάλογα με το αν είστε εκπαιδευτής οδηγών ή επαγγελματίας οδηγός.

Εκπαιδευτής Οδηγών

 

 

Α

 

Επισυνάψτε τα ακόλουθα έγγραφα

 

 

Αντίγραφα των Αδειών Εξάσκησης Επαγγέλματος 
Εκπαιδευτή Οδηγών για τρία έτη, όπου οι κατηγορίες 
οχημάτων να περιλαμβάνουν αυτήν για την οποία 
προτίθεστε να παραδίδετε πρακτική εξάσκηση.

Πιστοποιητικό από κατάλληλο οργανισμό, στον οπoίο 
έχετε παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης 
διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών, των θεμάτων 3.1, 3.3 
και 3.5 (εκτός των μαθημάτων περίθαλψης τραυματιών 
και παροχής πρώτων βοηθειών) του Παραρτήματος Ι 
του Νόμου 3(Ι) του 2007.

( i )

(ii)  

Επαγγελματίας Οδηγός

 

 

B

 

Επισυνάψτε τα ακόλουθα έγγραφα

 

 

Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

Βεβαίωση προηγούμενης πείρας στην εκπαίδευση 
άλλων οδηγών της κατηγορίας οχήματος για την οποία 
προτίθεστε να παραδίδετε πρακτική εξάσκηση.

Αντίγραφο Επαγγελματικής Άδειας

Πιστοποιητικό από κατάλληλο οργανισμό, στον οποίο 
έχετε παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης 
διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών, των θεμάτων 3.1, 3.3 
και 3.5 (εκτός των μαθημάτων περίθαλψης τραυματιών 
και παροχής πρώτων βοηθειών) του Παραρτήματος Ι 
του Νόμου 3(Ι) του 2007.

( i )

( i i)

(iii)

(iv)  
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Το Βιογραφικό Σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, 
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων τα οποία επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των πληροφοριών που 
έχουν συμπληρωθεί (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο)

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι ορθές και ότι η αίτηση έχει 
συμπληρωθεί από εμένα. Έχω καταγράψει όλα τα στοιχεία που μου έχουν ζητηθεί και έχω επισυνάψει 
όλα τα προβλεπόμενα από την αίτηση έντυπα. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή 
παράλειψη θα έχει ως συνέπεια την άμεση απόρριψη της αίτησης αυτής.

ΔΗΛΩΣΗ

επώνυμο όνομα

υπογραφή

ημερομηνία                    

Εξουσιοδοτώ το Τμήμα Οδικών Μεταφορών όπως για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας που φαίνεται 

στον τίτλο της παρούσας αίτησης διατηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο κατά την έννοια του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 

138(Ι)/2001) . 

   /            /
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