
Έντυπα που συµπληρώνονται από τον  
αδειούχο τεχνίτη οχηµάτων

●● ΒΒεεββααίίωωσσηη  ΣΣυυµµππλλήήρρωωσσηηςς  ΣΣυυννττήήρρηησσηηςς  ήή  //  κκααιι
ΕΕππιιδδιιόόρρθθωωσσηηςς..
Μετά από κάθε συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήµατος ο
αδειούχος τεχνίτης οχηµάτων, υπογράφει, σφραγίζει
και παραδίδει στον ιδιοκτήτη βεβαίωση συµπλήρωσης
της συντήρησης ή επιδιόρθωσης σύµφωνα µε το έντυπο
του Νόµου.

●● ΑΑρρχχεείίοο  ΦΦαακκέέλλοουυ  ΟΟχχήήµµααττοοςς..
Ο αδειούχος τεχνίτης οχηµάτων τηρεί αρχείο φακέλου
οχήµατος. Μετά από τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση
του οχήµατος συµπληρώνει στον φάκελο του συγκεκρι-
µένου οχήµατος τα πιο κάτω:
●● Αριθµό εγγραφής του οχήµατος.
●● Αριθµό πλαισίου του οχήµατος.*
●● Αριθµό µηχανής του οχήµατος.*
●● Μάρκα/Τύπο του οχήµατος.
●● Περιγραφή της τεχνικής εργασίας που έγινε στο

όχηµα. 
●● Παρατηρήσεις.
●● Όνοµα και αριθµό άδειας του τεχνίτη οχηµάτων

που διεξήγαγε τις τεχνικές εργασίες στο οχήµα.
●● Ηµεροµηνία παραλαβής και παράδοσης του οχή-

µατος στον δικαιούχο.
*συµπληρώνεται µόνο από αδειούχο τεχνίτη ειδικότητας
µηχανικού αυτοκινήτων και τεχνίτη αµαξωµάτων.

Το αρχείο φακέλου µπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική
µορφή. Έτσι, όποτε ζητηθεί από την αρµόδια Aρχή µπορεί να
δίδεται ηλεκτρονικό και εκτυπωµένο αντίγραφο.

Συντήρηση από µη αδειούχο 
τεχνίτη οχηµάτων

Κάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί να εκτελεί συντήρηση για
δικό του όφελος σε όχηµα που του ανήκει, αναλαµβάνο-
ντας τις ανάλογες υποχρεώσεις, υπόκειται δε στις ποινές
που καθορίζονται από τη νοµοθεσία για τους αδειούχους
τεχνίτες οχηµάτων.

Βοηθοί και µαθητευόµενοι 
τεχνίτες οχηµάτων

Ο αδειούχος τεχνίτης οχηµάτων µπορεί να έχει υπό την επί-
βλεψή του δύο βοηθούς ή µαθητευόµενους τεχνίτες ή ένα
βοηθό και ένα µαθητευόµενο τεχνίτη. Μπορεί, επίσης, να επι-
βλέπει, χωρίς ποσοτικό περιορισµό, µαθητές του Συστήµατος
Mαθητείας ή των Tεχνικών Σχολών Mέσης Eκπαίδευσης.

Οι βοηθοί και µαθητευόµενοι τεχνίτες, µπορούν να απα-
σχολούνται µε εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης,
αλλά την τελική ευθύνη διεκπεραίωσης της συντήρησης ή
επιδιόρθωσης έχει ο αδειούχος τεχνίτης οχηµάτων, ο οποί-
ος έχει υπό την επίβλεψή του τους εν λόγω βοηθούς και
µαθητευόµενους.

Ο µαθητευόµενος τεχνίτης οχηµάτων συµπληρώνει ηµερο-
λόγιο εργασιών το οποίο βεβαιώνεται ανά µήνα από τον επι-
βλέποντα αδειούχο τεχνίτη οχηµάτων. Στη συνέχεια, και
αφού αποκτήσει την ανάλογη πείρα στην ειδικότητά του και
πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτούνται από
τη νοµοθεσία µπορεί να αιτηθεί για απόκτηση άδειας τεχνί-
τη οχηµάτων.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών

www.mcw.gov.cy/mcw/ems
ή απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία του Τµήµατος, στο τηλέφωνο
επικοινωνίας 22800301 ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

director@ems.mcw.gov.cy
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Νοµοθετικό πλαίσιο

Σύµφωνα µε τους περί Τεχνιτών Οχηµάτων Nόµους του
2006 και 2009, η συντήρηση και η επιδιόρθωση οχήµατος
και εξαρτήµατος διεκπεραιώνεται µόνο από αδειούχο τεχνί-
τη οχηµάτων που κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήµατος
της σχετικής ειδικότητας. Η άδεια τεχνίτη οχηµάτων εκδίδε-
ται µόνο σε φυσικά πρόσωπα. Η αρµόδια Αρχή για την
εφαρµογή της νοµοθεσίας είναι ο ∆ιευθυντής του Τµήµα-
τος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών.

Ειδικότητες τεχνίτη οχηµάτων

α. Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
β. Μηχανικός αυτοκινήτων
γ. Μηχανικός µοτοποδηλάτων και µοτοσυκλετών
δ. Τεχνίτης αµαξωµάτων (φανοποιός)
ε. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων

στ. Τεχνίτης βαφής
ζ. Τεχνίτης ελαστικών
η. Τεχνίτης ευθυγράµµισης συστήµατος διεύθυνσης
θ. Τεχνίτης κλιµατισµού 
ι. Τεχνίτης οργάνων 

ια. Τεχνίτης συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων
ιβ. Τεχνίτης ψυγείων (ραδιατέρ)

Αιτήσεις για έκδοση 
άδειας τεχνίτη οχηµάτων

Η αρµόδια Αρχή δέχεται αιτήσεις για έκδοση άδειας τεχνί-
τη οχηµάτων σε µία ή περισσότερες ειδικότητες, που υπο-
βάλλεται από ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο σε ειδικό
έντυπο µε βάση τις προϋποθέσεις που προνοεί η νοµοθεσία.

Στοιχεία που υποβάλλονται µε την αίτηση

Η αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχηµάτων υποβάλλεται από
τον ενδιαφερόµενο σε ειδικό έντυπο και συνοδεύεται από:
●●. Αποδεικτικά στοιχεία ακαδηµαϊκών προσόντων, όπως

αυθεντικά διπλώµατα ή πιστοποιητικά ή πιστοποιηµένα
αντίγραφα διπλωµάτων ή πιστοποιητικών. Ανάλογα µε τα
ακαδηµαϊκά προσόντα που διαθέτει ο αιτητής, πρέπει να
συµπληρώσει και τα κατάλληλα χρόνια πείρας όπως
φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

●● Αποδεικτικά στοιχεία πείρας όπως σχετική βεβαίωση
αποδοχών από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

πιστοποιητικό αποδοχών από εργοδότη που διεξήγαγε
σχετική εργασία, αποδείξεις πληρωµής για εκτελεσθεί-
σα σχετική εργασία, ηµερολόγιο εργασιών όπως αναφέ-
ρεται στη νοµοθεσία καθώς και άλλα στοιχεία που να
στηρίζουν την αίτησή του. 

●● Όπου απαιτείται, πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις
που διοργανώνει το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών
Υπηρεσιών ή άλλος εξουσιοδοτηµένος Οργανισµός. 

●● Απόδειξη πληρωµής τέλους 25,50 ευρώ για κάθε ειδικό-
τητα  για εξέταση της αίτησης.

●● ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

Υποχρεώσεις αδειούχου τεχνίτη οχηµάτων

Κάθε αδειούχος τεχνίτης οχηµάτων υποχρεούται όπως:

●●. Εφαρµόζει και ακολουθεί την καλή µηχανική πρακτική
µε τρόπο, ώστε η συντήρηση ή η επιδιόρθωση που διεκ-
περαιώνει:

❏ να αποκλείει όσο είναι τεχνικά εφικτό, κινδύνους που
προέρχονται από τη χρήση του οχήµατος σε σχέση
µε την ασφάλεια του οδηγού, των επιβαινόντων του
οχήµατος, των χρηστών του οδικού δικτύου και της
περιουσίας και

❏ να περιορίζει την περιβαλλοντική ρύπανση  που προ-
καλείται από το όχηµα, στο βαθµό που αυτή είναι
αναπόφευκτη, λόγω της κατασκευής του οχήµατος.

●● Ακολουθεί και εφαρµόζει τα τεχνικά πρότυπα ή τους
κώδικες πρακτικής ή τις τεχνικές διαδικασίες που εκδί-
δονται µε διατάγµατα και, σε περίπτωση που µια εργα-
σία διέπεται από ειδική νοµοθεσία, εκτελεί τη σχετική
εργασία µε βάση τη νοµοθεσία αυτή.

●● Φροντίζει να ενηµερώνεται σχετικά µε νέες τεχνολογίες
που εφαρµόζονται σε οχήµατα που συντηρεί ή διορθώ-
νει και αφορούν σε χαρακτηριστικά ενεργητικής ή παθη-
τικής ασφάλειας του οχήµατος ή στην περιβαλλοντική
ρύπανση που προκαλείται από τα οχήµατα αυτά ή από
τις δραστηριότητες συντήρησης ή επιδιόρθωσης των
οχηµάτων αυτών ή των εξαρτηµάτων τους.

●● Βεβαιώνεται ότι κατέχει ή έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό
που απαιτείται, ώστε να είναι σε θέση να τηρεί τις υποχρε-
ώσεις που καθορίζονται στο Νόµο και, σε περίπτωση που
δεν κατέχει ή δεν έχει πρόσβαση στον εν λόγω εξοπλι-
σµό, αρνείται να προβεί σε συντήρηση ή επιδιόρθωση. Σε
τέτοια περίπτωση, ενηµερώνει τον ιδιοκτήτη ή το νόµιµο
κάτοχο του οχήµατος ή εξαρτήµατος και, εφόσον πάρει
την έγκριση, µπορεί να παραπέµπει ο ίδιος το όχηµα ή το
εξάρτηµα για συντήρηση ή επιδιόρθωση σε αδειούχο
τεχνίτη οχηµάτων που κατέχει ή έχει πρόσβαση στον
εξοπλισµό αυτό.

●● Αναρτήσει σε περίοπτη θέση στο χώρο εργασίας του,
την άδεια τεχνίτη οχηµάτων που κατέχει.

Ακαδηµαϊκά προσόντα υποψηφίου Πείρα και επιτυχία
σε εξετάσεις

Σύστηµα Μαθητείας- ή επιµορφωτικά 5 έτη πείρα και επιτυχία
µαθήµατα µε ύλη που ετοιµάζει το σε εξετάσεις
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (3 έτη πείρα και επιτυχία
(Απολυτήριο) σε εξετάσεις)*

Εξατάξια σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 4 έτη πείρα και επιτυχία 
(Απολυτήριο) σε εξετάσεις

(2 έτη πείρα και επιτυχία 
σε εξετάσεις)*

Τεχνική Σχολή  (Απολυτήριο  στον 3 έτη πείρα και  επιτυχία 
Κλάδο Μηχανικής** Αυτοκινήτων) σε εξετάσεις

(1 έτος πείρα και επιτυχία 
σε εξετάσεις)*

Αναγνωρισµένη Σχολή τριτοβάθµιας 2 έτη πείρα***
εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας (1 έτος πείρα)*
σπουδών/∆ίπλωµα στον Κλάδο 
Μηχανολογικής Μηχανικής

Κολλέγιο διετούς διάρκειας σπουδών 1 έτος πείρα***
στον Κλάδο Μηχανικής Αυτοκινήτων/ (1 έτος πείρα)*
∆ίπλωµα Μηχανικού Αυτοκινήτων

Πανεπιστήµιο/∆ίπλωµα στον Κλάδο 1 έτος πείρα***
Μηχανολογικής Μηχανικής (1 έτος πείρα)*

* Oι παρενθέσεις ισχύουν για τις ειδικότητες του τεχνίτη βαφής, τεχνίτη
ελαστικών, τεχνίτη ευθυγράµµισης συστήµατος διεύθυνσης, τεχνίτη
συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων και τεχνίτη ψυγείων (ραδιατέρ).

** Στην ειδικότητα του τεχνίτη ηλεκτρολόγου αυτοκινήτου, ο αιτητής πρέπει
να έχει Απολυτήριο στον Κλάδο Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων. Στην ειδικό-
τητα του τεχνίτη βαφής, ο αιτητής πρέπει να έχει Απολυτήριο σε οποιαδή-
ποτε ειδικότητα. Στην ειδικότητα του τεχνίτη οργάνων αυτοκινήτου, ο αιτη-
τής πρέπει να έχει Απολυτήριο στον Κλάδο Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων ή
Μηχανικής Αυτοκινήτων.

*** Στην ειδικότητα του τεχνίτη κλιµατισµού  ο αιτητής, επιπρόσθετα µε την
πείρα, πρέπει να παρακαθίσει σε εξετάσεις.
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