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 προσωπικά στοιχεία

Ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα)

1 1 0

Όνομα                             Επώνυμο                             

2

3

4

5

6

● για μεταφορά επιβατών επί κομίστρω κατ' επιβάτην

♦ με υπεραστικό ταξί 07

● για μεταφορά επιβατών επί μισθώσει

♦ με αγροτικό ταξί 08

♦ με αστικό ταξί 09

● για ιδιωτικό λεωφορείο (εμπορικής ή άλλης επιχείρησης) 05

ΠΡΟΣΟΧΗ 

▪ αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες δε θα παραλαμβάνονται.

Εταιρείας (για εταιρείες)

(Αν αφορά εταιρεία)

(Αν αφορά φυσικό πρόσωπο)

Σημειώστε την οδική χρήση και το όχημα δημόσιας χρήσης για τα οποία υποβάλλετε την αίτηση σας

Όνομα Εταιρείας

στοιχεία αιτούμενης άδειας

Γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και σημειώνετε   √  στα  □ 

                                                       Ταχ. Κώδικας

Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ)

Διεύθυνση αλληλογραφίας

● 

   Ημ/νία γέννησης

Αν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια επικοινωνήστε με τα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών της πόλης σας.

Αριθμός

[άρθρα 5(6), 9, 11, 11Α, 16Α και 18 του Νόμου 9/82]

Αριθμός τηλεφώνου/τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ)

Ονοματεπώνυμο

Ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail:

Για Επίσημη Χρήση 

Αίτηση για νέα Άδεια Οδικής 

Χρήσης (ΑΟΧ)

Οι σημειώσεις θα σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε ορθά την αίτηση. Δίνουν επίσης 

πληροφορίες για τον περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμο 9 του 1982 

(Ν.9/82) με βάση τον οποίο χορηγούνται οι ΑΟΧ.

ΤΟΜ 178
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● για ιδιωτικό λεωφορείο (πολύτεκνης οικογένειας) 14

● για μεταφορά φορτίου 14

♦ 12

● για διεθνείς μεταφορές για ίδιο λογαριασμό

♦ με φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα (εμπορικής ή άλλης επιχείρησης) 13

7

Λευκωσίας 1 Λάρνακας 4 Πάφου 6

Αμμοχώστου 3 Λεμεσού 5 7

8

9

● 

● 

● 

● 

● 

♦ από αφετηρία

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

♦ από τέρμα

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Πόλης Χρυσοχούς

Αν υποβάλλετε την αίτηση για να σας χορηγηθεί ΑΟΧ αγροτικού ταξί συμπληρώστε την κοινότητα/ες (χωριό/ά) και την

επαρχία της οποίας επιθυμείτε να εξυπηρετείτε τις σχετικές μεταφορικές ανάγκες (Βλ. Σημειώσεις 6 και 7)

Αγροτική κοινότητα Επαρχία

Διεύθυνση

ώρες εκκίνησης:

Αν υποβάλλετε την αίτηση για να σας χορηγηθεί ΑΟΧ αστικού ταξί σημειώστε την αστική τροχαία περιοχή στην οποία

επιθυμείτε να ασκείτε το μεταφορικό επάγγελμα.

αφετηρία

διαδρομή (συμπληρώστε την πλήρη 

τέρμα

διαδρομή που ακολουθεί το όχημα)

Αν υποβάλλετε την αίτηση για να σας χορηγηθεί ΑΟΧ υπεραστικού ταξί, ή ιδιωτικού λεωφορείου (για σκοπούς

επιχείρησης), συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που αφορούν τις μεταφορικές ανάγκες τις οποίες σκοπεύετε να

εξυπηρετείτε (Άρθρα 9 και 11 αντίστοιχα του Νόμου 9/82) (Βλ. Σημειώσεις 6 και 7)

χώρος στάθμευσης

με μεταφορέα "Γ"
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● 

10

11

● 

● 
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

12

13 Ναι Οχι

14
● 

♦

● 

♦

♦

♦

♦

αριθμοί ΑΟΧ που κατέχετε

το μικτό βάρος του, και

τον τύπο του (Βλ. Σημείωση 9)

Είναι ήδη εγγεγραμμένο το όχημα το οποίο επιθυμείτε να αδειοποιηθεί;

Αν ναι συμπληρώστε τον αριθμό εγγραφής του

Συμπληρώστε τα στοιχεία του οχήματος για το οποίο υποβάλλετε την αίτηση. (Βλ. Σημείωση 8)

τον αριθμό των καθήμενων επιβατών του (εκτός του οδηγού)

Αν υποβάλλετε την αίτηση για να σας χορηγηθεί ΑΟΧ οχήματος διεθνών οδικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό

συμπληρώστε στον πιο κάτω χώρο τις μεταφορικές ανάγκες που σκοπεύετε να εξυπηρετείτε (Άρθρο 18 του Νόμου 9/82) (Βλ.

Σημειώσεις 6 και 7)

Θέσεις

Αν υποβάλλετε την αίτηση για να σας χορηγηθεί ΑΟΧ Μεταφορέα "Γ" συμπληρώστε το είδος της επιχείρησης που ασκείτε

και για την οποία υποβάλλετε την αίτηση καθώς και τους αριθμούς των ΑΟΧ που τυχόν κατέχετε σε σχέση με την ίδια

επιχείρηση (Άρθρo 16Α του Νόμου 9/82) (Βλ. Σημειώσεις 6 και 7)

Κιλά

αν είναι επιβατικό (λεωφορείο ή ταξί):

αν είναι φορτηγό:

συμπληρώστε, στον πιο κάτω χώρο, τις μεταφορικές ανάγκες που σκοπεύετε να εξυπηρετείτε.

                                                  Ταχ. Κώδικας

Αν υποβάλλετε την αίτηση για να σας χορηγηθεί ΑΟΧ αστικού ή αγροτικού ταξί συμπληρώστε στον πιο κάτω χώρο τη

διεύθυνση του χώρου στάθμευσης από την οποία σκοπεύετε να ασκείτε το μεταφορικό επάγγελμα (Άρθρο 9 του Νόμου 9/82) 

είδος επιχείρησης

το ωφέλιμο φορτίο  του,

το απόβαρο του,
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Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

(με κεφαλαία)

Θέση στην εταιρεία

(σε περίπτωση εταιρείας)

Εξουσιοδοτώ το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και/ή την Αρχή Αδειών όπως για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας που φαίνεται 

στον τίτλο της παρούσας αίτησης διατηρούν σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού μου χαρακτήρα 

κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, τα οποία έχουν 

δηλωθεί στο παρόν έντυπο.                                                                                                                                                           

έλεγχος

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει τα ακόλουθα έγγραφα, που απαιτούνται για να εξεταστεί η αίτηση σας 

Πιστοποιητικό αξιωματούχων της εταιρείας σας (μόνο για εταιρείες και μόνο αν υπήρξαν αλλαγές σ'αυτό που έχετε 

ήδη δώσει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών)

Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι η ΑΟΧ, που τυχόν μου χορηγηθεί, θα ακυρωθεί αν παραλείπω να εκτελώ την οδική χρήση ή

οποιωνδήποτε από τους όρους της.

Ημερομηνία

Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία (στην περίπτωση εταιρείας το πιστοποιητικό να 

αναφέρεται στον κατά νόμο υπεύθυνο της)

Πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας (μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση για να αποκτήσουν ΑΟΧ "ιδιωτικού 

λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας") (Άρθρο 11Α του Νόμου 9/82)

  (Βλ. Σημειώσεις 3, 11, 12 και 13).

Καταστατικό της εταιρείας (μόνο για εταιρείες και μόνο αν υπήρξαν αλλαγές σ'αυτό που έχετε ήδη δώσει στο  Τμήμα 

Οδικών Μεταφορών)

δήλωση

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν στην αίτηση αυτή είναι αληθινές. Αντιλαμβάνομαι ότι η άδεια μπορεί να ανακληθεί

αν οποιαδήποτε πληροφορία που έδωσα είναι ψευδής.

(Βλ. Σημείωση 10).

  (σε περίπωση εταιρείας)

Σφραγίδα              

Δηλώνω επίσης ότι σε περίπτωση που θα εγκριθεί η αίτηση μου αυτή, θα ασκώ, ή σε περίπτωση εταιρείας, αυτή θα ασκεί τις

μεταφορές ως κύριο επάγγελμα (Άρθρο 5 του Νόμου 9/82). (Η δήλωση δεν ισχύει για όσους υποβάλλουν αίτηση για να τους

χορηγηθεί ΑΟΧ αγροτικού ταξί, ιδιωτικού λεωφορείου, μεταφορέα "Γ").
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

α.

β.

γ.

δ.

ε.

12.

13.

14.

15.

Η αίτηση είναι μηχανογραφημένη και τα στοιχεία που καταχωρούνται σ'αυτή μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για το λόγο

αυτό συμβουλεύεστε να συμπληρώνετε όλα τα ζητούμενα στοιχεία με μελάνι (στυλό) καθαρά και ευανάγνωστα.

Συμπληρώστε τον τύπο του φορτηγού οχήματος π.χ. αν είναι ενίαιο, ρυμουλκό, βυτιοφόρο, πλατφόρμα κτλ 

Η χορήγηση Άδειας Οδικής Χρήσης (ΑΟΧ) διέπεται από τις πρόνοιες της περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νομοθεσίας

(Νόμος Αρ.9 του 1982 και Κανονισμοί).

Σημειώσεις

Η αίτηση σας πρέπει να υποβάλλεται μέσα στις προθεσμίες που θέτει η Αρχή Αδειών και δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο. Αν η

αίτηση υποβάλλεται για μια από τις κατηγορίες για τις οποίες δεν τίθενται προθεσμίες για την υποβολή τους, θα πρέπει να την

υποβάλετε τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την ημερομηνία από την οποία ζητάτε να αρχίσει να ισχύει η ΑΟΧ.

Αν δεν επισυνάψετε τα ζητούμενα έγγραφα, η εξέταση της αίτησης σας θα καθυστερήσει.

Η Αρχή Αδειών μπορεί να ανακαλέσει την ΑΟΧ για έναν από τους ακόλουθους λόγους [Βλέπε άθρο 5(11) του Νόμου 9/82]:

Όταν αυτή λήφθηκε με δόλο ή με ψευδείς παραστάσεις ή με απόκρυψη ουσιαστικού γεγονότος ή γιατί δεν εκπληρώθηκαν οι

όροι για τους οποίους παραχωρήθηκε.

Αν σε μερικά σημεία δεν σας επαρκεί ο χώρος που παραχωρείται μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού το

οποίο να συμπληρώσετε κατάλληλα και επισυνάψετε στην αίτηση αυτή.

Το μέρος αυτό (Ερ.14) θα πρέπει να συμπληρωθεί έστω κι' αν δε γνωρίζετε το όχημα που θα χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση

που εγκριθεί η αίτηση σας θα πρέπει να αδειοποιήσετε όχημα που τα στοιχεία του θα συνάδουν με αυτά που θα δώσετε, στο

μέρος αυτό, διαφορετικά η έγκριση που θα σας δοθεί δε θα υλοποιηθεί και θα πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση στην Αρχή Αδειών.

Αν συχνά ή συστηματικά παραβιάζονται από τον κάτοχο της ΑΟΧ οι όροι της.

Αν συχνά ή συστηματικά παραβιάζονται από τον κάτοχο της ΑΟΧ οι διατάξεις της νομοθεσίας για τη Ρύθμιση των Οδικών

Μεταφορών είτε με άλλο όχημα του ίδιου ιδιοκτήτη.

Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση σας και να εξεταστεί πρέπει απαραίτητα να υπογραφεί στο μέρος δήλωση. Η δήλωση να

υπογραφεί από τον αιτητή. Αν η αίτηση γίνεται εκ μέρους εταιρείας να υπογραφεί από τον κατά νόμο υπεύθυνο της.

Όταν συμπληρώσετε και υπογράψετε την αίτηση σας θα πρέπει να την υποβάλετε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών της πόλης σας.

Δώστε σαφείς, λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες.

Αν ο κάτοχος της παραλείπει να εκτελεί την οδική χρήση για την οποία παραχωρήθηκε η ΑΟΧ για χρονική περίοδο δύο

μηνών, εκτός αν αυτός εξασφάλισε έγκριση της Αρχής Αδειών για την παράλειψη αυτή ˙και 

Όταν οι συνθήκες με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η ΑΟΧ άλλαξαν ουσιωδώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ η ΑΟΧ παύει να ισχύει πέντε μήνες μετά την λήξη της. Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση σας για ανανέωση της

θεωρείται ως αίτηση για τη χορήγηση νέας ΑΟΧ και η Αρχή Αδειών μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση σας. Γι αυτό

ζητάτε ανανέωση της ΑΟΧ πριν αυτή λήξει.

Κάθε πρόσωπο που κάνει ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει έγγραφα και πληροφορίες τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή σε ουσιώδη

στοιχεία τους, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή ή σε φυλάκιση ή και στις

δύο αυτές ποινές.

Για ανανέωση της ΑΟΧ ή σε περίπτωση που μελλοντικά θελήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην ΑΟΧ, που τυχόν σας χορηγηθεί, θα

πρέπει να υποβάλετε αίτηση συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο (ζητήστε το από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του

Τμήματος Οδικών Μεταφορών).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμο μπορείτε να αποτείνεστε στα κατά

τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στα τηλέφωνα: 22807000 Λευκωσίας, 25870426 ή 25840453

Λεμεσού , 24813419 ή 24813437 Λάρνακας, 23815165 Αμμοχώστου, 26821335 ή 268213447 Πάφου.


