
Αίτηση για εξέταση άδειας οδήγησης

(Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης συμβουλευτείτε τις σημειώσεις που φαίνονται στο πίσω μέρος)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Αρ. Κυπριακής
Ταυτότητας 1

Αρ. Διαβατηρίου 2

Αρ. Διπλωματικής
Ταυτότητας 3

Αρ. Στρατιωτικής
Ταυτότητας 4

Αρ. Ταυτότητας
Αλλοδαπού 5

Αρ. Ταυτότητας
Βρετ. Βάσεων 6

Αρ. Ταυτότητας
Ηνωμένων Εθνών 7

Ταυτότητας
Ευρωπαίου Πολίτη

9

Συμπληρώστε ανάλογα

Όνομα

Επώνυμο

Ημ. Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Αρ. Τηλ.
Αρ. Κιν. Τηλ.

Φύλο
Άρρεν 1 Ελληνοκύπριος/α 1

Θήλυ 2
Τουρκοκύπριος/α 2

Άλλος/η* 3
(Σημειώστε √ )

(Σημειώστε √ )

Διεύθυνση Διαμονής

Ταχ. Κώδικας

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

μέρα μήνας έτος

Ταχ. Κώδικας

Για εξέταση

ΑΜ ≤ 50 cc

≤ 125 cc
Α1 ≤ 11 kW

< 0,1 kW/kg

A2 ≤ 35 kW
≤ 0,2 kW/kg

A

B1

B ≤ 3500 kg
≤ (1+8)

B+E

Γ1/C1 ≤ 7500 kg

Γ/C

Γ1+E/C1+E ≤ 12000 kg

Γ+E/C+E

Δ1/D1 ≤ (1+16)

Δ/D

Δ1+E/D1+E ≤ 12000 kg

Δ+E/D+E

Στ

Η

Ζ

Θ

IB

(Σημειώστε √ στις ανάλογες κατηγορίες)

(Έντ. Τ.Ο.Μ. 25Β)



ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Σας στέρησε ποτέ το δικαστήριο από το δικαίωμα να κατέχετε Λευκωσίας
ή να αποκτήσετε άδεια οδήγησης ή ο Έφορος ακύρωσε, ανέστειλε Λεμεσού
ή αρνήθηκε να σας παραχωρήσει άδεια οδήγησης. Λάρνακας

ΠάφουΝΑΙ ΟΧΙ

(Σημειώστε √ ) (Σημειώστε √ )

Αρ. Εγγραφής οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί στην εξέταση

Πιστοποιητικό καταλληλότητας οχήματος – ημερομηνία λήξης

Πιστοποιητικό ασφάλειας οχήματος – ημερομηνία λήξης

Τύπος οχήματος (δηλώστε αν είναι αυτόματο)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΚΑΜΙΑ (Σημειώστε √ σε περίπτωση που δεν έχετε καμία)

Εγώ ο υποφαινόμενος .......................................................................................................... δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην αίτηση είναι αληθινά και ορθά.

Υπογραφή αιτητή ...................................................................................................................................     Ημερομηνία ..................................................

Σημειώσεις:

1. Τα τέλη για κάθε αίτηση για εξέταση για απόκτηση άδειας οδήγησης είναι 20 ευρώ (€ 20).
2. Τα τέλη για εξέταση εκτός κανονικού ωραρίου (υπερωρία) είναι τριάντα τέσσερα ευρώ και δεκαεπτά σεντ (€ 34,17).
3. Η εξέταση γίνεται στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο καθημερινά.
4. Σας συμβουλεύουμε να υποβάλετε την αίτησή σας έγκαιρα γιατί υπάρχει πάντα κατάλογος αναμονής.
5. Αναφέρετε την ημέρα ή τις ημέρες της εβδομάδας που είναι εύκολο να εξεταστείτε. Συμβουλεύεστε να αναφέρετε όσο το δυνατό πιο πολλές ημέρες της

εβδομάδας για να μπορεί να ρυθμιστεί η εξέτασή σας ευκολότερα και να αποφύγετε την καθυστέρηση.
6. Το όχημα με το οποίο θα εξεταστείτε, πρέπει να είναι κατάλληλο από μηχανικής πλευράς, αδειούχο και να ανήκει στην κατηγορία που επιθυμειτε να εξε-

τασθείτε, θα πρέπει να έχει επίσης ειδικό πιστοποιητικό ασφαλείας το οποίο να σας καλύπτει για τους σκοπούς της εξέτασης. Το πιστοποιητικό αυτό είναι
επιπρόσθετο της ασφάλειας που πρέπει να κατέχετε για την κυκλοφορία του οχήματός σας. Το πιστοποιητικό ασφάλειας, το πιστοποιητικό εγγραφής και
το πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος θα πρέπει να παρουσιάζονται την ημέρα της εξέτασης.

7. Το όχημα το οποίο θα εξεταστείτε πρέπει να φέρει πινακίδες με το ψηφίο Ε μπροστά και πίσω και το χειρόφρενο θα πρέπει να ευρίσκεται στο κέντρο του
οχήματος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθει από τον εξεταστή σε περίπτωση ανάγκης.

8. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από άδεια οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού και δελτίο ταυτότητας.
9. Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να παρουσιάζετε τη μαθητική σας άδεια, το δελτίο ταυτότητας και σε περίπτωση αλλοδαπού το πιστοποιητικό εγγρα-

φής αλλοδαπού, την άδεια παραμονής και το διαβατήριο.
10. Η ημερομηνία εξέτασης για πρώτη φορά απόκτησης άδειας οδήγησης ορίζεται τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την απόκτηση μαθητικής άδειας οδηγού για

την κατηγορία Β.
11. Η εξέταση χωρίζεται σε θεωρητική και πρακτική εξέταση. Αν ο αιτητής αποτύχει στη θεωρητική εξέταση αποκλείεται και από την πρακτική.
12. Το πιστοποιητικό ικανότητας που εκδίδεται σε περίπτωση επιτυχίας κατά την εξέταση έχει ισχύ δώδεκα μήνες.
13. Σε περίπτωση αποτυχίας νέα εξέταση μπορεί να ορίζεται μετά από ένα μήνα.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

HMEPA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣΗμερομηνία λήξης
άδειας οδήγησης
μαθητευόμενου οδηγού

μέρα μήνας έτος

Ημερομηνία
τελευταίας εξέτασης

μέρα μήνας έτος


