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 Έντυπο HMY02/2015 

          Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως 2022 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕIΑΣ ΤΕΧΝIΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Α. Στοιχεία Αιτητή: 

Επώνυμο: ........................................................................................  Όνομα: ............................................................................................................  

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής: …………………….. e-mail: …………………………….. ................................................  

Αρ. Μητρώου:  .................................  Διεύθυνση Κατοικίας:  ..........................................................................................................................   

 .....................................................................................................  Ταχ. Κώδ..:  .......................... Πόλη:  ................................................  

Διεύθυνση Εργασίας:  ......................................................................................  ...............................................................................................  

 .............................................................................  Ταχ. Κωδ.:  ..........................................  Πόλη:  ................................................................  

Αριθμός τηλεφώνου: Εργασίας:  .....................................................  Οικίας:  .....................................  Κινητό: ..............................................  

B. Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα (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»  

 Πιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης με υπογραφή και σφραγίδα Εξουσιοδοτημένου Εκπαιδευτικού οργανισμού    

 Πιστοποιητικό Ειδικής Εκπαίδευσης και βεβαίωση του κατασκευαστή για τον εκπαιδευτή                                                                                                                      

 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  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Εγώ, η/ο ................................................................................................................................................  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) 
 

 

 

 

 

 

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: ………………………………… 

 

 (Σφραγίδα)   

 

Ταμίας: …………………………………………….. (Ονοματεπώνυμο) 

 

 ……………………………………………………… (Υπογραφή) 

 

  

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

 

  


