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Έντυπο ΗΜΥ.80.16 
  

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 
 

  

 

Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως 2022 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕIΑΣ ΤΕΧΝIΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Α. Στοιχεία Αιτητή: 

Επώνυμο:  ..........................................................................  Όνομα:  ...............................................................................................................  
 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: …………. 

Αρ.                 
                Αρ. Μητρώου (εάν υπάρχει): …………….. 

 
             e-mail: ……………………………………. 

 
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:  ........................................................................................................................................................    
 
……………………………………………………….Ταχ. Κώδ: ………………..  Περιοχή/Πόλη ........................................................  

 
Διεύθυνση Εργασίας:  ..................................................................................................................................................................    
 
………………………………………………………. Ταχ. Κώδ: ……………….. Περιοχή/Πόλη ........................................................  
 
Τηλ. Επικοινωνίας: Εργασίας:  ........................................... Οικίας:  ..................................  Κινητό: .............................................  

 

Β. Ειδικότητα/τες για την/τις οποία/ες αιτούμαι έκδοση της Άδειας Τεχνίτη Οχημάτων: 

Α/Α Ειδικότητα Σημειώνεται με «Χ» Α/Α Ειδικότητα Σημειώνεται με «Χ» 

α Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων  ζ Τεχνίτη ελαστικών  

β Μηχανικού αυτοκινήτων  η Τεχνίτη ευθυγράμμισης συστήματος 
διεύθυνσης 

 

γ Μηχανικού μοτοποδηλάτων 
και μοτοσικλετών 

 
θ 

*(βλέπε σημείωση στην άλλη σελίδα) 

Τεχνίτη κλιματισμού αυτοκινήτων 

 

δ Τεχνίτη αμαξωμάτων 
(φανοποιού) 

 
ι Τεχνίτη οργάνων 

 

ε Τεχνίτη αντλιών 
πετρελαιοκινητήρων 

 ια Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων  

στ Τεχνίτη βαφής  ιβ Τεχνίτη ψυγείων (ραδιατέρ)  

Γ.  Επισυνάπτονται τα ακόλουθα (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα): 

 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 45Χ35 χιλ. (ταυτότητας). 

 Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (σε ισχύ). 

 Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου κατά εργοδότη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Ακαδημαϊκά προσόντα. 

 Συμπληρωμένη η «Δήλωση Αδειοδοτημένου Τεχνίτη Οχημάτων»  

 Για πολίτες από τρίτη χώρα, αντίγραφο άδειας προσωρινής παραμονής και εργασίας στην Κύπρο από το Τμήμα 
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 

 Για Ευρωπαίους πολίτες, Βεβαίωση Εγγραφής από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 

 Απόδειξη πληρωμής του τέλους €50 για κάθε ειδικότητα που σημειώνεται πιο πάνω 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

 Τα έγγραφα που επισυνάπτω στην αίτησή μου, αναφέρονται προσωπικά στο άτομό μου 

 Οι δοθείσες πληροφορίες είναι αληθείς και ορθές και γνωρίζω ότι, η δήλωση ψευδών στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα 
 

Τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του περί της Προστασίας των 

Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης 

Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να δημοσιεύσει ή/και αναρτήσει στο διαδίκτυο 

για κάθε αδειούχο τεχνίτη οχημάτων τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6 του Νόμου. 

 
   

 ..............................................................................     
                               (Ημερομηνία) 

 ...........................................................................  
                               (Υπογραφή Αιτητή) 

 

 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

επισυνάψει στην αίτησή σας 

όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

συμπληρώσει όλα τα 

απαιτούμενα πεδία 
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* Για αίτηση έκδοσης άδειας τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα τεχνίτη κλιματισμού, παρακαλώ όπως, 

επισυνάπτεται το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από 

συστήματα κλιματισμού οχημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)307/2008, καθώς επίσης, πλήρως 

συμπληρωμένη η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Κατάρτισης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος  

 
 
 

 

 

Η αίτηση παραλήφθηκε  

από τον/την λειτουργό: 

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

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

 
            
         

                (Ονοματεπώνυμο)           (Υπογραφή)            (Σφραγίδα) 
 

 

 

Για Επίσημη Χρήση 
 

 
Εισπράχθηκε το ποσό των  €  ............................. , σύμφωνα με την ταμιακή πράξη αρ.: ......................... , Γ.Λ.18  ..................  

ημερομηνίας  .........................................................  
 

Το πιο πάνω ποσό θα πιστωθεί στο Κεφάλαιο, 21.13 – Άρθρο 688, Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία – Δικαιώματα, 
Οφειλές κλπ. 
 
 
 
Ημερομηνία: ………………………………… 
 
 
 
 

 
 
 
Ταμίας:  .................................................................  

                    (Ονοματεπώνυμο) 
 
 
 

                                      ....................................  
                          (Υπογραφή) 

                                     Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
                   
 
 
                      .......................................  

                             (Σφραγίδα)  
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