
ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ

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

Αρ. Ταυτότητας

Ευρωπαίου Πολίτη        
9

                                                                                                                          * Ημερ. Εγκατάτασης στην Κύπρο

                    Διεύθυνση Διαμονής                                                                      Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Ταχ. Κώδικας

Σημειώστε √ για την υπηρεσία που ζητάτε:

ΕΚΔΟΣΗ                         ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                      ΑΝΑΝΕΩΣΗ                        ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ                           ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

άδειας                                                    άδειας                                                   άδειας                                    άδειας                                       άδειας

οδήγησης                                               οδήγησης                                              οδήγησης                               οδήγησης                                  οδήγησης

(Βλέπε σημείωση 15-16)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΤΕ

(Να συμπληρωθεί μόνο σε περίπτωση μετατροπής ξένης άδειας σε Κυπριακή)

Χώρα                                                                                             Ημερ. Έκδοσης                                                        Ημερ. Λήξης

Έκδοσης                                                                                        Ξένης Άδειας                                                           Ξένης Άδειας

                                                                                                     οδήγησης                                                                 οδήγησης

Αριθμός Ξένης Άδειας

οδήγησης

Κατηγορίες Ξένης Άδειας                                                                                                      Χώρα Εξέτασης

οδήγησης

ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

(Σημειώστε √ ) 

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ                               ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ                            ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α1                           ≤ 125cc                                            A2                            ≤ 35 kW                                      A
                                ≤ 11 kW                                                                           ≤ 0,2 kW/kg

                                < 0,1 kW/kg

B1                                                                                    B                              ≤ 3500 kg                                     B+E

                                                                                                                        ≤ (1+8)

ΑΜ                          ≤ 50cc                                              Στ                                                                                 ΙΒ

Όνομα

Επώνυμο

Ημ. Γέννησης                                                          
Αρ. Τηλ.

Τόπος Γέννησης

Φύλο     Άρρεν               1                          Ελληνοκύπριος/α             1

                            Θήλυ                2                          Τουρκοκύπριος/α             2

                                                                                 Άλλος/η *                       3

(Σημειώστε √ )

(Σημειώστε √ )

Ταχ. Κώδικας

Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

(Έντ. Τ.Ο.Μ. 7Δ)

μέρα μήνας έτος

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

μέρα μήνας έτος μέρα μήνας έτος

Αρ. Κιν.Τηλ.

(Χώρα)



Αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης

(Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης συμβουλευτείτε τις πιο κάτω οδηγίες)

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ

Α. Κατηγορίες – Ειδικές κατηγορίες Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

                                                                                                                Περιγραφή                                                       Ελάχιστη                     Σημειώσεις

                                                                                                                                                                                    ηλικία

Κατηγορία ΑΜ                Μοτοποδήλατα                                                                                                                        17                   βλέπε σημειώσεις 7, 8, 9, 17

Κατηγορία Α1                 (i) Μοτοσικλέτες μέγιστου κυλινδρισμού 125 κυβικών εκατοστών, μέγιστης ισχύος             18 (*17,5)      βλέπε σημειώσεις 7, 8, 9
                                       11 kW και με λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg.
                                       (ii) Μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW.

Κατηγορία Α2                 Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος/βάρους                           20                   βλέπε σημειώσεις 1, 7, 8, 9
                                       0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από όχημα με ισχύ μεγαλύτερη του διπλασίου
                                       της ισχύος του.

Κατηγορία Α                   (i) Μηχανοκίνητα δίκυκλα με ή χωρίς πλευρικό αμαξίδιο                                                       24/22              βλέπε σημειώσεις 2, 7, 9
                                       (ii) Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.

Κατηγορία Β1                 Τετράκυκλα, με μάζα κενού οχήματος μικρότερη ή ίση των 400 kg ή, στην                          18 (*17,5)      βλέπε σημείωση 9
                                       περίπτωση οχημάτων για μεταφορά εμπορευμάτων, των 500 kg, μη
                                       συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών
                                       οχημάτων με κινητήρα μέγιστης καθαρής ισχύος 15 kW.

Κατηγορία Β                   Οχήματα με μέγιστη μάζα 3500 kg και μέχρι 8 επιβάτες (εκτός του οδηγού)                          18 (*17,5)      βλέπε σημειώσεις 9, 11, 12

Κατηγορία C1                 Οχήματα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 3500 kg όχι όμως τα                     18                   βλέπε σημειώσεις 3, 9
                                       7500 kg (πλην εκείνων των κατηγοριών D ή D1)

Κατηγορία C                   Οχήματα με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500 kg (πλην εκείνων της κατηγορίας D)           21                   βλέπε σημειώσεις 3, 9, 11

Κατηγορία D1                 Οχήματα μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις εκτός της θέσης             21                   βλέπε σημειώσεις 3, 9, 12
                                       του οδηγού, όχι όμως περισσότερες από 16 θέσεις εκτός της θέσης του οδηγού.

Κατηγορία D                   Οχήματα μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός              24                   βλέπε σημειώσεις 3, 9
                                       της θέσης του οδηγού.

Κατηγορία Β+Ε               Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Β                         18 (*17,5)      βλέπε σημείωση 4
                                       και ρυμουλκούμενο.

Κατηγορία C1+E              Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας C1                       18                   βλέπε σημειώσεις 4, 5, 10
                                       και ρυμουλκούμενο.

Κατηγορία C+E               Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας C                         21                   βλέπε σημειώσεις 4, 5, 6, 10
                                       και ρυμουλκούμενο.

Κατηγορία D1+E              Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας D1                       21                   βλέπε σημειώσεις 4, 5, 10
                                       και ρυμουλκούμενο.

Κατηγορία D+E               Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας D                         24                   βλέπε σημειώσεις 4, 5, 6, 10
                                       και ρυμουλκούμενο.

Ειδική Κατηγορία Στ       Ελκυστήρες με ελαστικά                                                                                                        18                   βλέπε σημειώσεις 11, 12

Ειδική Κατηγορία Η        Ελκυστήρες με ερπύστριες                                                                                                      21                   βλέπε σημείωση 11

Ειδική Κατηγορία Ζ        Οδοστρωτήρες                                                                                                                        21                   βλέπε σημείωση 11

Ειδική Κατηγορία Θ        Μηχανοκίνητα οχήματα βαρέως τύπου.                                                                                   21                   βλέπε σημείωση 11

Ειδική Κατηγορία ΙΒ       Ηλεκτροκίνητα οχήματα                                                                                                         18                   βλέπε σημείωση 13

Η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο δεν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες επιτρέπεται με άδεια οδήγησης της κα-
τηγορίας στην οποία εμπίπτει το όχημα φορέας όπου είναι εφαρμοσμένη η υπερκατασκευή.
Μηχανοκίνητο όχημα εκτός από αυτό που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία ή σε όχημα φορέα, κατατάσσεται με βάση το μικτό του βάρος ή
τον αριθμό επιβατών του και η οδήγησή του επιτρέπεται με την άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας.

* Ελάχιστη ηλικία απόκτησης άδειας οδήγησης μαθητευομένου

(Έντ. Τ.Ο.Μ. 7Δ)ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Πάσχετε από οτιδήποτε από τα πιο κάτω: (Απαντήστε ΟΛΕΣ τις πιο κάτω ερωτήσεις)

ΜΕΡΟΣ Δ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

(Σημειώστε √ )

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ                                ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ                                 ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

C1                    ≤ 7500 kg                      C                                              C1+E                               ≤ 12000 kg                          C+E

D1                    ≤ (1+16)                        D                                              D1+E                               ≤ 12000 kg                          D+E

                                                               Η                                      Ζ                              Θ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

(Βλέπε σημείωση 13)                           (Σημειώστε √ )

ΜΕΡΟΣ Ε: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ
                                                                                                                                                                                                                  ΝΑΙ      ΟΧΙ

Διατάχθηκε ποτέ από δικαστήριο η αναγραφή καταδίκης σε προηγούμενη άδεια οδήγησής σας;

Στερηθήκατε ποτέ από δικαστήριο την κατοχή άδειας οδήγησης ή το δικαίωμα απόκτησης άδειας οδήγησης;

Ακυρώθηκε ή αναστάληκε ποτέ από τον Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων η άδεια οδήγησης που κατέχετε;

Αντιλαμβάνεστε πως είναι αδίκημα η οδική χρήση μηχανοκίνητου οχήματος που δεν καλύπτεται από ασφάλεια κατά του κινδύνου
έναντι τρίτων;

Μπορείτε να διαβάζετε από απόσταση 20 μέτρων με ικανοποιητικό φυσικό φωτισμό (με ματογυάλια, εφόσον τα χρησιμοποιείτε)
τον αριθμό εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος;

Έχετε τη συνήθη διαμονή σας στη Δημοκρατία; (βλέπε σημείωση 17)

Είστε κάτοχος άδειας οδήγησης άλλης χώρας;

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η ........................................................................................................................... δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται

στην αίτηση είναι αληθινά και ορθά.

Ημερομηνία .........................................................

Επιθυμώ όπως η παράδοση της άδειας οδήγησής μου γίνει α) στα Επαρχιακά Γραφεία:

TOM KΕΠ Ταχυδρομείου (ΚΕ.ΠΟ.)

Πόλη / Δήμος / Επαρχία:

Λευκωσίας Λεμεσού Λάρνακας                  Πάφου                 Αμμόχωστου

Πελενδρίου Πόλης Χρυσοχούς                                   β) μέσω Ταχυδρομείου (υπάρχει χρέωση €3,31)

Υπογραφή2

ΝΑΙ ΟΧΙ

1) Πάθηση από ανωμαλία του κινητικού συστήματος

2) Σοβαρή καρδιαγγειακή πάθηση

3) Σακχαρώδη διαβήτη

4) Σοβαρή νευρολογική ασθένεια ή πάθηση

5) Σοβαρή διανοητική διαταραχή

6) Σοβαρή νεφρική ασθένεια ή πάθηση

7) Μεταμόσχευση ή τεχνητή εμφύτευση οργάνου

ΝΑΙ ΟΧΙ

8) Σοβαρή ασθένεια, πάθηση ή ανωμαλία της όρασης

9) Σοβαρή ασθένεια, πάθηση ή ανωμαλία της ακοής

10) Εξάρτηση από ελεγχόμενα φάρμακα

11) Εξάρτηση από αλκοολούχα ποτά

12) Γενικά από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση,

διαταραχή ή εξάρτηση
(Σημειώστε √ )

(Βλέπε σημείωση 9)

2. Η υπογραφή να περιοριστεί στο πλαίσιο και να χρησιμοποιείτε πέννα χρώματος μπλε.

3. Η φωτογραφία να μην επικολλάται (Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στο συνοδευτικό έγγραφο).                                                                                        8/4/2016

Φωτογραφία 3



    Σημειώσεις:   1)    Αν είστε 20 ετών μπορείτε να αιτηθείτε για την κατηγορία Α2 νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1 για δύο
τουλάχιστον χρόνια.

                     2)    Αν είστε 22 ετών μπορείτε να αιτηθείτε για την κατηγορία Α νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α2 για δύο του-
λάχιστον χρόνια.

                     3)    Για να αιτηθείτε για τις κατηγορίες C1, C, D1 και Δ πρέπει να κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β.
                     4)    Για να αιτηθείτε για τις κατηγορίες Β+Ε, C1+Ε, C+Ε, D1+Ε και D+Ε πρέπει να κατέχετε άδεια οδήγησης των κατηγοριών Β, C1, C,

D1 και D, αντίστοιχα.
                     5)    Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες C1+Ε, C+Ε, D1+Ε ή D+Ε ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β+Ε.
                     6)    Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία C+Ε ισχύει και για την κατηγορία D+Ε, νοουμένου ότι ο κάτοχός της είναι και κάτοχος

άδειας οδήγησης της κατηγορίας D.
                     7)    Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α ισχύει και για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας ΑΜ.
                     8)    Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Α2 ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Α1 και ΑΜ.
                     9)    Άδεια οδήγησς που ισχύει για την κατηγορία Α ισχύει και για οχήματα των κατηγοριών Α1, Α2 και ΑΜ, για την κατηγορία Β ισχύει

και για οχήματα κατηγορίας Β1, για την κατηγορία C ισχύει και για οχήματα κατηγορίας C1 και για την κατηγορία D ισχύει και για
οχήματα κατηγορίας D1

                     10)    Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες C+Ε ή D+Ε ισχύει και οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας C1+Ε ή D1+Ε αντίστοιχα.
                     11)    Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία C ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και των ειδικών κατηγοριών

Η, Θ, Ζ και Στ.
                     12)    Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία D1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και της ειδικής κατηγορίας

Στ.
                     13)    Άδεια οδήγησης που ισχύει για οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία για μη ηλεκτροκίνητο όχημα, ισχύει για την ειδική κατηγορία

ΙΒ για αντίστοιχο όχημα.
                     14)    Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας συμβουλευτείτε τον παθολόγο ή οφθαλμίατρό σας πριν τη

συμπλήρωση της αίτησης.
                     15)    Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης χάθηκε, κλάπηκε ή καταστράφηκε η παρούσα αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση

(Τ.Ο.Μ. 46Β).
                     16)    Σε περίπτωση που οποιαδήποτε άδεια οδήγησης αλλοιώθηκε θα πρέπει η αλλοιωμένη άδεια να επισυνάπτεται στην παρούσα

αίτηση.
                     17)    Αλλοδαπός αιτητής θα πρέπει να διαμένει στην Κύπρο για εκατό ογδονταπέντε τουλάχιστο μέρες και σε περίπτωση μη κοινοτικού να πα-

ρουσιάζεται το Πιστοποιητικό Εγγραφής Αλλοδαπού και η άδεια παραμονής. Σε περίπτωση αλλοδαπού φοιτητή θα πρέπει να παρουσιάζεται
επίσης πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

                     18)    Το πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς έκδοσης άδειας οδήγησης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία εκ-
δοσής του.

Πιστοποιητικό έκδοσης άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού                                                                                                                      €    10

Έκδοση/ανανέωση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού                                                                                                                            €    20

Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης                                                                                                                                                                €    40

Έκδοση/ανανέωση άδειας οδήγησης                                                      Για αιτητές ηλικίας μέχρι 65 χρονών                                                   €   40

                                                                                                              Για αιτητές ηλικίας μεγαλύτερης των 65 χρονών                           ΔΩΡΕΑΝ

Η. Πληρωτέα τέλη:

B. Πιστοποιητικό υγείας.

Πιστοποιητικό υγείας απαιτείται να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για

απόκτηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν η αίτηση αφορά τις κατηγορίες C, C+Ε, D, D+Ε, CΙ, CΙ+Ε, D1,

D1+Ε, και ειδικές κατηγορίες Ζ, Η, Θ (δεύτερη ομάδα).

β) Αν έχετε συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας σας.

γ) Σε περίπτωση αιτητή με σωματική αναπηρία.

Γ. Για έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού
για πρώτη φορά θα πρέπει να υποβάλλονται:

• Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού,

(ΤΟΜ 7Δ).

• Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 45Χ35 χιλ.

• Δελτίο Ταυτότητας.

• Πιστοποιητικό επιτυχούς προεξέτασης.

Δ. Για έκδοση άδειας οδήγησης  για πρώτη φορά θα
πρέπει να υποβάλλονται:

• Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Δ).

• Σε περίπτωση που θα προσκομίσετε μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

να είναι διαστάσεων 45Χ35 χιλ.1

• Δελτίο Ταυτότητας.

• Πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης.

Ε. Για ανανέωση άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μα-
θητευόμενου οδηγού θα πρέπει να υποβάλλονται:

• Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Δ).

• Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων 45Χ35 χιλ.1

• Δελτίο Ταυτότητας.

• Προηγούμενη άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευόμενου οδη-

γού.

Ζ. Μετατροπή Άδειας Οδήγησης από ξένη σε Κυπριακή:

• Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Δ).

• Σε περίπτωση που θα προσκομίσετε μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

να είναι διαστάσεων 45Χ35 χιλ.1

• Δελτίο Ταυτότητας (για Κύπριους Επαναπατριζόμενους ή Πιστοποιητικό

Εγγραφής Αλλοδαπού (για αλλοδαπούς) (πρωτότυπο και μία φωτοτυ-

πία).

• Διαβατήριο (πρωτότυπο και μια φωτοτυπία της πρώτης σελίδας με τα

στοιχεία του αιτητή).

• Ξένη άδεια οδήγησης (πρωτότυπη και μια φωτοτυπία όλων των σελίδων).

(Η ξένη άδεια οδήγησης αποστέλλεται στην Αρμόδια Αρχή του Κράτους έκδο-

σής της).

• Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης εκτός εάν είναι στην Αγγλική

ή Ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση πρέπει να γίνεται από το Γραφείο

Τύπου και Πληροφοριών ή από την Πρεσβεία της χώρας που έκδωσε

την ξένη άδεια οδήγησης (πρωτότυπη και μια φωτοτυπία).

• Η αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται

αυτοπροσώπως στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εξεταστών Οδη-

γών, για σχετικό έλεγχο και έγκριση της μετατροπής.

1. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το συνοδευτικό έγγραφο
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