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Λευκωσία, 23 Δεκεμβρίου 2021 
 
 
 

 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα:  Γραπτή Εξέταση για Τεχνίτες Οχημάτων - Οι περί των Τεχνικών 

Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως (Αρ.2) του 2015. 
 
 
Κυρίες/οι,  
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων, θα διενεργήσει γραπτές εξετάσεις για απόκτηση άδειας τεχνίτη 
οχημάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. 
 
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το τριήμερο 5,6 και 7 Απριλίου 2022 και το τέλος 
συμμετοχής στη γραπτή εξέταση καθορίστηκε στα €34.00 για κάθε ειδικότητα.  Μπορείτε 
να βρείτε το σχετικό έντυπο αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις πατώντας εδώ. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 31 Ιανουαρίου 2022. 
 
Σας επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών. 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος,  
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Γραπτή  Εξέταση  για Τεχνίτες Οχημάτων 

 Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως (Αρ. 2) του 2015 
  
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, θα διεξαχθεί 
γραπτή εξέταση για απόκτηση άδειας τεχνίτη οχημάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της σχετικής Νομοθεσίας το τριήμερο 5,6 και 7 Απριλίου 2022. 
 
Αιτήσεις για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση, μπορούν να υποβληθούν στα 
Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών, το αργότερο μέχρι τις 31/01/2022. Το τέλος συμμετοχής στη γραπτή 
εξέταση καθορίζεται στα €34.00 για κάθε ειδικότητα. 
 
Έντυπα αίτησης για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση διατίθενται στα Κεντρικά και 
στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος  καθώς  και στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
στο πεδίο «Ανακοινώσεις - Ανακοίνωση για γραπτή εξέταση τεχνιτών οχημάτων - 
Έντυπο για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση».   
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι, για την έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων απαιτείται 
σύμφωνα με το «Δεύτερο Πίνακα» των Νόμων, η κατοχή  ακαδημαϊκών 
προσόντων, εργασιακή πείρα κάτω από αδειοδοτημένο τεχνίτη οχημάτων και σε 
ορισμένες περιπτώσεις, επιτυχία σε γραπτή εξέταση. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι, η εξεταστέα ύλη για τις ειδικότητες του ηλεκτρολόγου 
αυτοκινήτων και του μηχανικού αυτοκινήτων περιλαμβάνεται στο περί της 
Εξεταστέας Ύλης για τους Τεχνίτες Οχημάτων Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 
376/2014) και για τις υπόλοιπες ειδικότητες στο περί της Εξεταστέας Ύλης για 
τους Τεχνίτες Οχημάτων Διάταγμα του 2008 (Κ.Δ.Π. 302/2008). Τα εν λόγω 
διατάγματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση 
– ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ. 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 22800534 / 22800454. 
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