
                                                                                                                                                                             (Έντ. ΤΟΜ 16) 
                                                                                                                                                                                               (Έντ. Τύπου “ΣΤ”) 

 

 
           ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΕΡΓΩΝ 
   ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 
 

Αριθμός άδειας εκπ. οδηγών …………….     Αριθμός απόδειξης ………………   Ημερομηνία έκδοσης …….………. 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΔΗΓΩΝ 

 
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος 112 του 1968 και Κανονισμοί του 1972 

(Κανονισμός 15(Ι).) 
 

1. Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………………………… 
 (Με κεφαλαία γράμματα) 
 
2. Διεύθυνση ……………………………………………..………………………………………….  

………………………………………………………………………………. Τ.Κ. ……………… 

 
3. Αριθμός Δελτίου ταυτότητας ……………………………………………………………………………..………………… 
 
4. Ημερομηνία γέννησης …………………………………………………. Τηλ. Επικοινωνίας …………….……………… 
 
5. Σ τ ο ι χ ε ί α   ά δ ε ι α ς   ο δ η γ ο ύ: 
 
 (α)  Αριθμός ……………………… (β)  Κατηγορία/ες …………..………… (γ)  Ημερ. λήξης ……….…………. 
 
6. Αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή οδηγών ………………….………………………… 

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

7. Νόσοι ή φυσικές αναπηρίες ……………………………………………………………………………….……………….. 
 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΜΟΝΟ: 
 
8. Σ τ ο ι χ ε ί α   ά δ ε ι α ς   ε κ π α ι δ ε υ τ ή   ο δ η γ ώ ν : 
 
(α)  Αριθμός ……………………… (β)  Κατηγορία/ες …………………… (γ)  Ημερ. λήξης ………….………. 
 
Δηλώνω ότι, από όσα γνωρίζω και πιστεύω, όλα τα παρεχόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι σωστά. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ημερομηνία …………………………………………….. Υπογραφή ………………………………………………… 
_________________________________________________________________________________________ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 1. Ο αιτητής πρέπει: 
  (α)  να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, και 

(β)  να είναι κάτοχος άδειας οδηγού τα πέντε τουλάχιστο τελευταία χρόνια για τον τύπο του οχήματος για  τον οποίο 
ζητά την έκδοση της άδειας.  

(γ)  να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή οδηγών. 
       (Στην περίπτωση πρώτης έκδοσης της άδειας.) 
 
 2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με: 
  (α)   Δύο φωτογραφίες (μέγεθος διαβατηρίου) 

(β)  Πιστοποιητικό Φυσικής Ικανότητας (έντυπο τύπου “Z” που εκδίδεται από Κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό). 
(γ)   Πιστοποιητικό Καλού Ηθικού Χαρακτήρα (έντυπο τύπου “B” που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας). 
(δ)   Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

  (ε)   Ληγμένη άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Οδηγών, και 
(στ)   Τέλη € 5.13 (πέντε ευρώ και δεκατρία σεντ).  

 
 

Φωτογραφία 
 


