
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014  Ν. 188(Ι)/2014 

188(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

60(Ι) του 2006 

95(Ι) του 2009 

44(Ι) του 2012. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των 

Τεχνιτών Οχημάτων Νόμους του 2006 έως 2012 (οι οποίοι στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 

2006 έως 2014. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

  (α)  Με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου «εξ 

επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων», με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

   “«εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων» σημαίνει το φυσικό 

πρόσωπο, το οποίο πριν την 7η Απριλίου 2006 ασκούσε 

επάγγελμα της ειδικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 8 του 

παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των τεχνιτών συστημάτων 

υγραεριοκίνησης·»∙ και 

   

  (β)  με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

    

   “«εκπαιδευτικός οργανισμός» σημαίνει νομικό πρόσωπο που 

υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για σκοπούς 

εξουσιοδότησης για την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος 
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καθώς και για τη διοργάνωση σχετικών εξετάσεων και τη 

χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης∙ 

 

«εκπαιδευτικό πρόγραμμα» σημαίνει πρόγραμμα που 

προσφέρεται από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό για 

σκοπούς χορήγησης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης και το 

οποίο πληροί τις απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται με σχετικό 

διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14∙ 

 

«εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός» σημαίνει 

εκπαιδευτικό οργανισμό που έχει εξουσιοδοτηθεί από την 

αρμόδια αρχή για την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος, 

καθώς και για τη διοργάνωση σχετικών εξετάσεων και τη 

χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης, όπως 

καθορίζεται με σχετικό διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 14· 

 

«πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης» σημαίνει πιστοποιητικό 

που χορηγείται από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό σε 

πρόσωπα μετά από παρακολούθηση εκπαιδευτικού 

προγράμματος και επιτυχία σε εξέταση· 

 

«πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης» σημαίνει πιστοποιητικό που 

χορηγείται από κατασκευαστή συστήματος μετά από εκπαίδευση 

στην εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση συγκεκριμένου 

συστήματος και πληροί τις απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται 

με σχετικό διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14· 

 

«πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού» 

σημαίνει πιστοποιητικό που  χορηγείται από την αρμόδια αρχή σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό∙ 
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«σύστημα υγραεριοκίνησης» σημαίνει ειδικό σύστημα υγραερίων 

(LPG) εκ των υστέρων τοποθέτησης, που εγκαθίσταται σε 

μηχανοκίνητο όχημα με στόχο τη χρήση υγραερίων στο σύστημα 

πρόωσής του·”. 

    

Αντικατάσταση 

του άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται, με το ακόλουθο νέο άρθρο 

3: 

   

 «Συντήρηση 

και επιδιόρθωση 

οχήματος και 

εξαρτήματος 

μόνο από 

αδειούχο τεχνίτη 

οχημάτων. 

3. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 17, 

συντήρηση και επιδιόρθωση οχήματος και εξαρτήματος 

καθώς και εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση 

συστημάτων υγραεριοκίνησης αναλαμβάνεται και 

διεκπεραιώνεται µόνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που 

κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος της σχετικής 

ειδικότητας: 

   

   Νοείται ότι, οι τεχνίτες συστημάτων υγραεριοκίνησης 

δύνανται να εγκαθιστούν, συντηρούν και επιδιορθώνουν 

συστήματα υγραεριοκίνησης για τα οποία κατέχουν 

πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και τα οποία 

αναγράφονται στην ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   
  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (1): 

   

   «(1) Η αρμόδια αρχή δέχεται αίτηση από ενδιαφερόμενο φυσικό 

πρόσωπο για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων σε μια ή 
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περισσότερες ειδικότητες.»∙ και 

   

  (β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά την 

παράγραφο (γ), της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ) και με την 

αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (δ) και (ε) αυτού, σε 

παραγράφους (ε) και (στ), αντίστοιχα: 

   

 

 

 

 
 

    

 

 

Πέμπτος 

Πίνακας, 

 Τύπος Ι. 

«(δ) αν απαιτείται, με βάση το άρθρο 5 πιστοποιητικό 

βασικής εκπαίδευσης καθώς και πιστοποιητικό ειδικής 

εκπαίδευσης, το οποίο εκδίδεται κατά τον Τύπο Ι του 

Πέμπτου Πίνακα,». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

5.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται, από το ακόλουθο νέο 

άρθρο 5: 

  
 «Προϋποθέσεις 

χορήγησης άδειας 

τεχνίτη οχημάτων 

και 

πιστοποιητικού 

εξουσιοδότησης 

εκπαιδευτικού 

οργανισμού. 

31(Ι) του 2008. 

76(Ι) του 2010. 

5. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 6 και 9Α 

αντίστοιχα και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί 

Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 

2008 και του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων 

Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 

Υπηρεσιών Νόμου του 2010, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η αρμόδια αρχή χορηγεί- 

   

  
 

 

Δεύτερος 

Πίνακας. 

(α)  άδεια τεχνίτη οχημάτων, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος κατέχει τα προσόντα που 

καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα ή είναι 

εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων και 

εφόσον αυτός έχει συμπληρωμένο  το 
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δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του· 

και 

    

   (β) πιστοποιητικό εξουσιοδότησης 

εκπαιδευτικού οργανισμού, εφόσον ο 

εκπαιδευτικός οργανισμός πληροί τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται σε 

σχετικό διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει 

του άρθρου 14: 

    

      Νοείται ότι οι διατάξεις του περί 

Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου του 2008 και του περί 

της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παροχών 

Υπηρεσιών και της Ελεύθερης 

Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου του 

2010, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, 

εφαρμόζονται και στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό εκπαιδευτικού οργανισμού.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

6.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση στον 

πλαγιότιτλο αυτού και στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «Τύπος ΙΙ» (δεύτερη 

γραμμή), με τις λέξεις «Τύπος Ι». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

7.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (2): 
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   «(2) Για ανανέωση της άδειας τεχνίτη οχημάτων καταβάλλεται 

τέλος δεκαεπτά ευρώ (€17,00) για κάθε ειδικότητα: 

 

  Νοείται ότι, η άδεια τεχνίτη οχημάτων ανανεώνεται εφόσον 

συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες 

εκδόθηκε.»· 

   

  (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού· και 

   

  (γ) με την αναρίθμηση των εδαφίου (4) και (5) αυτού, σε εδάφια (3) 

και (4), αντίστοιχα. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

8.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο 

τέλος της παραγράφου (ιβ) αυτού του σημείου της τελείας με άνω τελεία και 

με την προσθήκη, αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιγ):  

       

 «(ιγ) τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

9.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7): 

 

«(7) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην ειδικότητα του τεχνίτη 

συστημάτων υγραεριοκίνησης.». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου 9Α στο 

βασικό νόμο. 

10.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 9 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 9Α: 

  
 «Εξουσιοδότηση 

εκπαιδευτικού 

οργανισμού και 

μέτρα που  

λαμβάνει η  

9Α.-(1) Εκπαιδευτικός οργανισμός εξουσιοδοτείται από την 

αρμόδια αρχή για την παροχή εκπαιδευτικού 

προγράμματος, τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων και τη 

χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης, μετά από 
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αρμόδια αρχή. αίτησή του, που συνοδεύεται από την καταβολή τέλους 

εξακοσίων ευρώ (€600): 

    

   Νοείται ότι, σε περίπτωση μη εξουσιοδότησης του 

εκπαιδευτικού οργανισμού, το τέλος δεν επιστρέφεται. 

  

  

 

 

Έκτος Πίνακας, 

Τύπος Ι. 

     (2) Στους εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς χορηγείται πιστοποιητικό εξουσιοδότησης 

εκπαιδευτικού οργανισμού που εκδίδεται κατά τον Τύπο Ι 

του Έκτου Πίνακα. 

   
       (3) Η αρμόδια αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να 

θέτει όρους και περιορισμούς στην εξουσιοδότηση του 

εκπαιδευτικού οργανισμού. 

   

       (4) Η εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού  ισχύει 

για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του 

πιστοποιητικού εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού 

και σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός 

οργανισμός επιθυμεί να εξουσιοδοτηθεί για νέα περίοδο 

τεσσάρων (4) ετών, θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση 

τρεις (3) τουλάχιστο μήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος 

του πιστοποιητικού εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού 

οργανισμού. 

   

       (5) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να αναστείλει ή 

ανακαλέσει  την εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού 

στις ακόλουθες περιπτώσεις, αλλά και σε άλλες 

περιπτώσεις, κατά την κρίση της: 

   

   (α) Εάν δεν συνεχίζουν να ικανοποιούνται οι 
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προϋποθέσεις βάσει των οποίων 

εξουσιοδοτήθηκε ο εκπαιδευτικός οργανισμός, 

    

   (β)  εάν ο εκπαιδευτικός οργανισμός δεν τηρεί τις 

υποχρεώσεις του, και 

    

   (γ)  σε περίπτωση καταδίκης του 

εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτικού οργανισμού 

από αρμόδιο δικαστήριο για διάπραξη ποινικού 

αδικήματος. 

    

       (6) Η εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού παύει 

να ισχύει αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

   

   (α)  Σε περίπτωση συνεταιρισμού, εάν ο 

συνεταιρισμός διαλυθεί, 

    

   (β)  σε περίπτωση εταιρείας, εάν εκδοθεί γι’ αυτήν 

διάταγμα ή απόφαση διάλυσης ή εάν 

τερματιστούν με άλλο τρόπο οι δραστηριότητές 

της, και 

    

   (γ)   με αίτηση του εξουσιοδοτημένου 

εκπαιδευτικού οργανισμού. 

   

       (7) Ο εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός δεν 

μπορεί να εκχωρήσει την εξουσιοδότησή του σε τρίτο 

πρόσωπο. 

   

       (8) Η αρμόδια αρχή δύναται να μην αποδέχεται ως 

έγκυρα πιστοποιητικά βασικής εκπαίδευσης, εάν, κατά την 
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κρίση της, το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή και 

της εξέτασης δεν είναι ικανοποιητικό ή για οποιοδήποτε 

άλλο αιτιολογημένο λόγο τον οποίο κοινοποιεί στον 

εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό:  

   

   Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια αρχή 

μπορεί να καθορίζει διορθωτικά και αντισταθμιστικά μέτρα, 

έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά τα πιστοποιητικά. 

   

       (9) Η αρμόδια αρχή, κατά την κρίση της, μπορεί να 

ζητήσει από τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό 

να επαναλάβει εξέταση  για τους ακόλουθους λόγους:  

   

   (α)  Εάν το επίπεδο της εξέτασης δεν είναι 

ικανοποιητικό,  

    

   (β)  εάν δεν έχει διασφαλισθεί το αδιάβλητο της 

εξέτασης, και 

    

   (γ)  για άλλο αιτιολογημένο λόγο: 

   

   Νοείται ότι, οι λόγοι για τους οποίους η αρμόδια 

αρχή αποφασίζει την επανάληψη της εξέτασης 

κοινοποιούνται στον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό 

οργανισμό. 

   

       (10) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ζητήσει την 

επανάληψη της εξέτασης μπορεί - 

   

   (α)  να ετοιμάσει η ίδια το εξεταστικό δοκίμιο,  
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   (β)  να ζητήσει από τον εξουσιοδοτημένο 

εκπαιδευτικό οργανισμό να υποβάλει 

συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων/απαντήσεων 

για να επιλέξει τις ερωτήσεις που θα συνθέτουν 

το εξεταστικό δοκίμιο, και 

    

   (γ)  να επιβλέψει η ίδια την εξέταση. 

   

       (11) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει διορθωμένα 

εξεταστικά δοκίμια για έλεγχο.».  

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

11.   Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

    

   «(β)(i)  ακολουθεί και εφαρμόζει τα τεχνικά πρότυπα ή τους 

κώδικες πρακτικής ή τις τεχνικές διαδικασίες που 

εκδίδονται με διατάγματα δυνάμει του άρθρου 14 του 

παρόντος Νόμου και, στην περίπτωση που μια εργασία 

διέπεται από ειδική νομοθεσία εκτελεί τη σχετική 

εργασία με βάση τη νομοθεσία αυτή· και   

 

(ii) εγκαθιστά συστήματα που συμμορφώνονται με την 

κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία· και»· 

   

  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (3): 

   

   «(3) Αδειούχος τεχνίτης οχημάτων, μετά από κάθε 
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Πρώτος Πίνακας,  

Τύπος ΙΙ. 

συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος και κάθε 

εγκατάσταση ή συντήρηση ή επιδιόρθωση συστήματος 

υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή 

στο νόμιμο κάτοχο ή αντιπρόσωπό τους, βεβαίωση 

κατά τον Τύπο ΙΙ του Πρώτου Πίνακα: 

    

    Νοείται ότι, η βεβαίωση αυτή μπορεί να δίνεται 

και υπό τύπο σφραγίδας σε βιβλίο συντήρησης του 

οχήματος.»· και 

   

  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (5): 

   

 

 

 
 

  

 
 
Τρίτος Πίνακας. 

«(5)  Αδειούχος τεχνίτης οχημάτων τηρεί αρχείο 

φακέλων οχημάτων, στους οποίους περιέχονται τα 

στοιχεία που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα για κάθε 

όχημα, για το οποίο διεκπεραίωσε τη συντήρηση ή την 

επιδιόρθωση ή την εγκατάσταση συστήματος: 

   

      Νοείται ότι, η τήρηση του αρχείου είναι ευθύνη 

του ιεραρχικά υπεύθυνου των εργασιών του 

συνεργείου, στο οποίο γίνεται η συντήρηση ή η 

επιδιόρθωση ή η εγκατάσταση συστήματος και στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει ιεραρχικά υπεύθυνος, του 

κάθε αδειούχου τεχνίτη οχημάτων, που εργάζεται στο 

συνεργείο.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

12.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, της λέξης «τα», 

αμέσως πριν από τις λέξεις «τεχνικά πρότυπα» (πρώτη γραμμή)·  

   

  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, της λέξης «την», 

αμέσως πριν από την λέξη «ύλη» (πρώτη γραμμή)· 

   

  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, της λέξης «τις» 

αμέσως πριν από τη λέξη «κατηγορίες» (πρώτη γραμμή)· 

   

  (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, της λέξης «τις» 

αμέσως πριν από τη λέξη «κατηγορίες» (πρώτη γραμμή) και με 

τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος αυτής· 

   

  (ε) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού, της λέξης «τα» 

αμέσως πριν από τη λέξη «εξαρτήματα» και με την 

αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της εν λόγω 

παραγράφου, με κόμμα· και 

   

  (στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων (στ) και (ζ): 

   

   «(στ) τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού βασικής 

εκπαίδευσης και πιστοποιητικού ειδικής εκπαίδευσης, τις 

απαιτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και τη 

διδακτέα και εξεταστέα ύλη, και 

   

   (ζ) τις προϋποθέσεις εξουσιοδότησης εκπαιδευτικών 

οργανισμών, τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές εξουσίες της 

αρμόδιας αρχής καθώς και άλλα συναφή θέματα.». 

      

Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

13. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο 
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του βασικού 

νόμου. 

εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «Πρόσωπο» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις 

«Νομικό ή φυσικό πρόσωπο». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου.  

14.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται, από το ακόλουθο νέο 

άρθρο 17: 

   
 «Μεταβατικές 

διατάξεις. 

17.-(1) Αιτήσεις για την έκδοση άδειας τεχνίτη 

υγραεριοκίνησης θα γίνονται δεκτές από την 1η Δεκεμβρίου 

2015. 

   

  

 

 

Τέταρτος  

Πίνακας. 

    (2)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) μέχρι 

και την 30ή Νοεμβρίου 2016, κάθε πρόσωπο το οποίο 

κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στον Τέταρτο 

Πίνακα και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος 

της ηλικίας του μπορεί να αναλαμβάνει και να 

διεκπεραιώνει εγκατάσταση, συντήρηση ή επιδιόρθωση 

συστημάτων υγραεριοκίνησης. 

   

      (3) Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2015, η αρμόδια αρχή 

χορηγεί άδεια σε εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων που 

υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων.». 

   

Αντικατάσταση 

του Πρώτου 

Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

15. Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο 

νέο Πρώτο Πίνακα: 
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« 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

ΤΥΠΟΣ Ι 

[Άρθρο 6(1)] 

Κυπριακή 

 

Δημοκρατία 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
 

 
                   Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως 2014 
 

 

      ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑ   ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗ   ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

 

ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΤΤΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟ 

 

Αριθμός μητρώου: 
 

Αριθμός ταυτότητας: 
 

Ειδικότητα/ες: 

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

 

Η παρούσα άδεια λήγει στις: 

 

Ημερομηνία: 

 

 

                                                               (Υπογραφή)    ………………………………… 

 Σφραγίδα                                                  (Όνομα) 

                                                                                                 Αρμόδια Αρχή 

                                                                                                   Διευθυντής 

                                                                              Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών         
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ΤΥΠΟΣ ΙΙ 
[Άρθρο 10(3)] 

 

Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως 2014 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

_________________________________ 

 

Με την παρούσα εγώ ο/η 

……………………………………………………………………………………..…………………………….. 

που κατέχω άδεια τεχνίτη οχημάτων ειδικότητας ………………………………………………………….  

με αριθμό μητρώου………………………………………………………….………………………………… 

Βεβαιώνω ότι: 

(α) Έχω συμπληρώσει την συντήρηση/επιδιόρθωση του οχήματος/εξαρτήματος με αριθμό εγγραφής: 

…………………………………… 

(β)   Έχω συμπληρώσει την εγκατάσταση/συντήρηση/επιδιόρθωση συστήματος υγραεριοκίνησης σε 

όχημα με αριθμό εγγραφής: ……………………. 

 

Σύντομη περιγραφή: 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Παρατηρήσεις / Προειδοποιήσεις: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………….                ………………………………………     

………………………………….. 

         Υπογραφή                                          Ημερομηνία                                    Σφραγίδα αδειούχου   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 
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Τροποποίηση του 

Δεύτερου Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

16. Ο  Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στο τέλος αυτού αμέσως μετά το σημείο 12 του 

ακόλουθου νέου σημείου 13: 

 

« 13. Ειδικότητα: Τεχνίτης συστημάτων υγραεριοκίνησης  

 Ακαδημαϊκά προσόντα 

υποψηφίου 

Πείρα και πιστοποιητικά  

 Εξατάξια Σχολή ή Τεχνική 
Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο)  

4 έτη πείρα, πιστοποιητικό 
βασικής εκπαίδευσης και 
πιστοποιητικό ειδικής 
εκπαίδευσης τεχνίτη 
συστημάτων υγραεριοκίνησης 

 

 Τεχνική Σχολή 

(Απολυτήριο στον κλάδο 
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων ή 
μηχανικής αυτοκινήτων) 

2 έτη πείρα, πιστοποιητικό 
βασικής εκπαίδευσης και 
πιστοποιητικό ειδικής 
εκπαίδευσης τεχνίτη 
συστημάτων υγραεριοκίνησης 

 

 Αναγνωρισμένη σχολή 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
τριετούς διάρκειας σπουδών/ 
Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανική 

1 έτος πείρα, πιστοποιητικό 
βασικής εκπαίδευσης και 
πιστοποιητικό ειδικής 
εκπαίδευσης τεχνίτη 
συστημάτων υγραεριοκίνησης 

 

 Κολλέγιο διετούς τουλάχιστον 
διάρκειας σπουδών στον 
κλάδο μηχανικής 
αυτοκινήτων/ Δίπλωμα 
Μηχανικού Αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα, πιστοποιητικό 
βασικής εκπαίδευσης και 
πιστοποιητικό ειδικής 
εκπαίδευσης τεχνίτη 
συστημάτων υγραεριοκίνησης 

 

 Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον 
κλάδο μηχανολογικής 
μηχανικής 

1 έτος πείρα, πιστοποιητικό 
βασικής εκπαίδευσης και 
πιστοποιητικό ειδικής 
εκπαίδευσης τεχνίτη 
συστημάτων υγραεριοκίνησης 

 
 

 
 
». 
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Αντικατάσταση του Τρίτου  

Πίνακα του βασικού νόμου. 

17. Ο  Τρίτος Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται, από τον 

ακόλουθο νέο Τρίτο Πίνακα: 

 
    

«  
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

[Άρθρο 10(5)] 
 

Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως 2014 
 

Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο οχήματος που τηρεί ο αδειούχος τεχνίτης οχημάτων 

για  

(α) οχήματα των οποίων διεκπεραίωσε τη συντήρηση/επιδιόρθωση και  

(β) συστήματα των οποίων  διεκπεραίωσε τη εγκατάσταση /συντήρηση/επιδιόρθωση  

______________________________________ 

 

1)  Αριθμός  εγγραφής του οχήματος. 

2)  Αριθμός  πλαισίου του οχήματος*. 

3)  Αριθμός  μηχανής του οχήματος*. 

4)  Μάρκα / Τύπος του οχήματος. 

5) Είδος / Μάρκα / Τύπος συστήματος ** 

6)  Περιγραφή της τεχνικής εργασίας που έγινε στο όχημα. 

7)  Παρατηρήσεις. 

8)  Όνομα και αριθμός  άδειας του τεχνίτη οχημάτων που διεξήγαγε τις τεχνικές εργασίες 

επί του οχήματος. 

9)  Ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης του οχήματος στο δικαιούχο. 

 
Τα πιο πάνω στοιχεία μπορούν να τηρούνται σε μηχανογραφημένη βάση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, εφόσον το λογισμικό που χρησιμοποιείται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
παράγει εφεδρικό ηλεκτρονικό αντίγραφο των στοιχείων της καθημερινής εργασίας και 
ένα εκτυπωμένο αντίγραφο των στοιχείων αυτών, οποτεδήποτε ζητηθεί τούτο από την 
αρμόδια αρχή. 

_____________________________________ 

* Συμπληρώνεται µόνο από αδειούχο τεχνίτη ειδικότητας μηχανικού αυτοκινήτου και 
τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιό). 

 
** Συμπληρώνεται ανάλογα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 
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Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

προσθήκη Τέταρτου, 

Πέμπτου και Έκτου 

Πίνακα. 

18.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

τον Τρίτο Πίνακα αυτού, των ακόλουθων νέων Πινάκων:  

 

«ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρο 17) 

 

 

Ελάχιστα Ακαδημαϊκά προσόντα 

υποψηφίου 

Άδεια τεχνίτη οχημάτων και 

πιστοποιητικά 

Εξατάξια Σχολή ή Τεχνική Σχολή 

Μέσης Εκπαίδευσης (Απολυτήριο) 

Κάτοχος άδειας τεχνίτη οχημάτων στις 

ειδικότητες Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων ή 

Μηχανικού Αυτοκινήτων, πιστοποιητικό 

βασικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικό 

ειδικής εκπαίδευσης τεχνίτη συστημάτων 

υγραεριοκίνησης 
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ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

ΤΥΠΟΣ Ι 
[Άρθρο 4(δ)] 

 
Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως 2014 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Ειδικότητα: 

 

Α. Στοιχεία Κατόχου Πιστοποιητικού: 

 

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

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:  .......... ………………………. 

Αρ. μητρώου Άδειας Τεχνίτη Οχημάτων (όπου ισχύει): ……………..…………………………. 

Ακαδημαϊκά προσόντα: ………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης του εκπαιδευτικού προγράμματος:………………………………….. 

Διεύθυνση .........................................................................................................   Τ.Κωδ.:  …………..  

Αριθμός τηλεφώνου: εργασίας: ……………….   Οικίας: ………………………Κινητού:………………… 

Β. Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου Εκπαιδευτικού Οργανισμού 

 

Ονομασία Εξουσιοδοτημένου Εκπαιδευτικού Οργανισμού:…………………………………………………………………. 

Αριθμός εξουσιοδότησης: …………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού εξουσιοδότησης:………………………. 

Σημειώσεις 

1) Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται στο πιο πάνω πρόσωπο μετά από παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος 

και επιτυχία σε σχετική εξέταση. 

2) Με το παρόν πιστοποιητικό βεβαιώνεται η ικανότητα του πιο πάνω προσώπου να αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει την 

εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση συστήματος υγραεριοκίνησης. 

 

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

Σφραγίδα Εξουσιοδοτημένου                                                         (Όνομα) 

Εκπαιδευτικού Οργανισμού                                                                                                     Διευθυντής 

                                                                                                               Εξουσιοδοτημένου Εκπαιδευτικού Οργανισμού 
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ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

ΤΥΠΟΣ Ι 
[Άρθρο 9Α(2)] 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

 
Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως 2014 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

       
 
 

Με το παρόν εξουσιοδοτείται  ………………………………………………………, 

με αριθμό μητρώου εγγραφής …………………………………….….., 

που εδρεύει στη διεύθυνση ……………………………………………………………………, 

ως εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός για την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος, τη 

διοργάνωση σχετικών εξετάσεων και τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης στην 

ειδικότητα ………………………… 

Ημερομηνία έκδοσης: …………….……. 

Ημερομηνία λήξης: …………………… 

 

 

                                                                         (Υπογραφή)    ………………………………… 

 Σφραγίδα                                                           (Όνομα) 

                                                                                                             Αρμόδια Αρχή 

                                                                                                                Διευθυντής 

                                                                                             Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

 

 


