(Έντ. Τ.Ο.Μ. 7Β)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Application for a licence
YES

Do you suffer from any of the following: (Answer ALL questions below)
YES NO
1) Disease abnormality of the motor system
2) Severe cardiovascular disease
3) Diabetes
4) Severe neurological disease or condition
5) Serious mental disorder
6) Severe renal disease or condition
7) transplantation or implantation of artificial organ
8) Serious illness, disease or defect of vision
9) Serious illness, disease or abnormality of hearing
10) Dependence of controlled drugs
11) Dependence of alcoholic beverages
12) Generally from any illness, disease, disorder or addiction

(Before completing the application, consult the instructions below) PART A:

NO

INSTRUCTIONS TO APPLICANTS
A. Categories - Special categories of Motor Vehicles.
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Ελάχιστη
ηλικία

Σημειώσεις

Κατηγορία ΑΜ

Μοτοποδήλατα

17

βλέπε σημειώσεις 7, 8, 9, 17

Κατηγορία Α1

(i) Μοτοσικλέτες μέγιστου κυλινδρισμού 125 κυβικών εκατοστών, μέγιστης ισχύος
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.

18 (*17,5)

βλέπε σημειώσεις 7, 8, 9

Κατηγορία Α2

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος/βάρους
0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από όχημα με ισχύ μεγαλύτερη του διπλασίου
της ισχύος του.
(i) Μηχανοκίνητα δίκυκλα με ή χωρίς πλευρικό αμαξίδιο
(ii) Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.

20

βλέπε σημειώσεις 1, 7, 8, 9

24/22

βλέπε σημειώσεις 2, 7, 9

Κατηγορία Β1

Τετράκυκλα, με μάζα κενού οχήματος μικρότερη ή ίση των 400 kg ή, στην
περίπτωση οχημάτων για μεταφορά εμπορευμάτων, των 500 kg, μη
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών
οχημάτων με κινητήρα μέγιστης καθαρής ισχύος 15 kW.

18 (*17,5)

βλέπε σημείωση 9

Κατηγορία Β

Οχήματα με μέγιστη μάζα 3500 kg και μέχρι 8 επιβάτες (εκτός του οδηγού)

18 (*17,5)

βλέπε σημειώσεις 9, 11, 12

Κατηγορία Γ1/C1

Οχήματα με μέγιστη μάζα 3500 kg μέχρι 7500 kg (πλην εκείνων της κατηγορίας Δ)

18

βλέπε σημειώσεις 3, 9

Κατηγορία Γ/C

Οχήματα με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500 kg (πλην εκείνων της κατηγορίας Δ)

21

βλέπε σημειώσεις 3, 9, 11

Κατηγορία Δ1/D1

Οχήματα μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις εκτός της θέσης
του οδηγού, όχι όμως περισσότερες από 16 θέσεις εκτός της θέσης του οδηγού.

21

βλέπε σημειώσεις 3, 9, 12

Κατηγορία Δ/D

Οχήματα μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός
της θέσης του οδηγού.

24

βλέπε σημειώσεις 3, 9

Κατηγορία Β+Ε

Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Β
και ρυμουλκούμενο.

18 (*17,5)

βλέπε σημείωση 4

Κατηγορία Γ1+Ε/C1+E

Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Γ1
και ρυμουλκούμενο.

18

βλέπε σημειώσεις 4, 5, 10

Κατηγορία Γ+Ε/C+E

Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Γ
και ρυμουλκούμενο.

21

βλέπε σημειώσεις 4, 5, 6, 10

Κατηγορία Δ1+Ε/D1+E

Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Δ1
και ρυμουλκούμενο.

21

βλέπε σημειώσεις 4, 5, 10

Κατηγορία Δ+Ε/D+E

Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Δ
και ρυμουλκούμενο.

24

βλέπε σημειώσεις 4, 5, 6, 10

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

Κατηγορία Α

(Σημειώστε √ )
(see note 9)

Περιγραφή

ΜΕΡΟΣ Δ: TO BE COMPLETED BY APPLICANTS FOR THE VEHCILES BELOW
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(Σημειώστε √ )
LEARNER DRIVERS

NORMAL DRIVING
LICENCE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Γ1/C1

≤ 7500 kg

Γ/C

Γ1+Ε/C1+E

≤ 12000 kg

Γ+Ε/C+E

Δ1/D1

≤ (1+16)

Δ/D

Δ1+Ε/D1+E

≤ 12000 kg

Δ+Ε/D+E

Η

Ζ

Θ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
(Βλέπε σημείωση 13)

(Σημειώστε √ )

ΜΕΡΟΣ Ε: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ

PART E: COMPLETED BY ALL APPLICANTS
DECLARATION BY APPLICANTS -YES /NO
Never ordered by a court prior to sentencing display your driving licence?
Never deprived the court holding a driving licence or right to acquire a driving licence?
Cancelled or never suspended by the Superintendent of Motor Vehicles driver's licence you possess?
You realize that it is an offense to use a motor road vehicle not covered by insurance against the risk
against third parties?
You can read from a distance of 20 meters with good daylight (with glasses, if used)
the motor vehicle registration number?
You are resident in the Republic? (See note 17)
You hold a licence in another country?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

I myself ............................................... ......................... I declare that all information contained in the application is true and correct.
Signature ................................................. .................... Date ................................................. ........

Η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο δεν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες επιτρέπεται με άδεια οδήγησης
της κατηγορίας 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

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
B: Health certificate.
A health certificate is required to be submitted with the application to obtain or
renew a driving licence in the following cases:
If the application of the categories C, C + E, D, D + E, SO, SO + E, D1,
D1 + E, and special classes G, H, I (second team)
b) If you have completed the 70th year of age.
c) If the applicant with physical disabilities.

Γ: For driving licence learner driver
for the first time should be submitted:
Application for Learner Licence TOM 7B
Two recent photographs 40x35 mm size
Identity Card.
Certificate of successful pass preliminary test

Δ. driving licence for the first time
must be submitted:

Application for issue of driving licence (TOM 7B).
Two recent photographs 40x35 mm
Identity card
Certificate of successful examination.

E. For renewal of the licence or driver's licence
learner driver should be submitted to:

Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης

(Έντ. Τ.Ο.Μ. 7Β)
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ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ

Application for issue of driving licence (TOM 7B).
Two recent photographs 40x35 mm size
Identity Card.
Previous driver's licence or learner's driver's licence

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

www.cyprusdriving.net
G. Conversion of Foreign Driving Licence in Cyprus:

Application for issue of driving licence (TOM 7B).
Two recent photographs 40x35 mm size
Identity Card (for Cypriot returnees or certified liabilities) Alien Registration (for
foreigners) (original and one photocopy).
Passport (original and a photocopy of the first page with the details of the
applicant).
Foreign driving licence (original and a photocopy of all Seli-costs). (The foreign
driving licence will be sent to the competent authority of the Member their
adoption).
Translation of foreign driving licence unless the Anglo-ing or Greek. The
translation must be made by the Office for Press and Information Office or the
Embassy of the country that issued the foreign driving licence (original and a
photocopy).
The application along with all relevant documents should be presented in person at
the District Offices of the Transport Department for review and approval of the
conversion.

No. Cypriot Identity

1

Passport

2

Diplomatic Identity
Card No.

3

Military Identity
Card No.

4

Alien ID Card

5

Bases ID Card

6

Name
Surname
Date of Birth

Tel
day

United Nations
ID Card

7

European
Citizenship Identity

9

month

year

Mobile

Place of Birth
Gender

Male

1

Greek Cypriot / a

1

Female

2

Turkish Cypriot / a

2

Other / the *

3

(Σημειώστε √ )
(Σημειώστε √ )

Residence address

Mailing address

* Date Entered Cyprus
Post Code

Post Code

H: Fees Payable
Certificate for issuing driver's learner's licence

€ 10

Issue / renewal of driving licence - learner driver

€ 20

Duplicate driving licence

€ 40

Issue / renewal of driving licence

For applicants aged to 65 years
For applicants aged over 65 years

Notes:

€ 40

2) If you're 22 years old you can apply for Category A provided they possess a driving licence of category A2 for at least two years.
3) To apply for categories C1, C, D1 and D must possess driving licence for category B.
4) To apply for categories B + E, C1 + E, C + E, D1 + E and D + E must possess a driving licence of category B, C1, C, D1 and D,
respectively.
5) Driving licence for category C1 + E, C + E, D1 + E, D + E shall be required to drive vehicles in category B + E.
6) Driving licence for category C + E applies for category D + E, provided that the holder is one class sponsor licence category D.
7) Driving licence for categories A1, A2, A applies to driving category AM.
8) Driving licence for category A2 applies to vehicles of category A1 and AM.
9) Driving licence for category A applies to vehicles of categories A1, A2 and AM, in category B if and power-B1 for vehicles, for class C
applies to vehicles of category C1 and category D applies for vehicles of category D1
Driving licence for category C + E or D + E shall be driving category C1 + E or D1 + E respectively.

11)

Driving licence for category C applies to drivers of vehicles in category B and specific categories H, I, G and F.

New
Driving
Licence

Conversion
of foreign
Driving
Licence

Free

1) If you are 20 years old you can apply for category A2 provided that you have permission to drive category A1
for at least two years.

10)

√ Tick the service you require:

12) Driving licence for category D1 applies to driving category B and category specific S.
13) Driving licence valid for any group or special class for non-motorized vehicle, apply for a special category for IB respective vehicle.

Renewal of
driving
Licence

Copy of
Driving Licence

New catagory of
Driving Licence

(Βλέπε σημείωση 10-11)

INFORMATION - FOREIGN LICENCE HELD
(To be completed only if the foreign licence conversion in Cyprus)
Date of expiry
of foreign licenc

Date of issue
of foreign licence

Country of Issue

μέρα

Number of foreign
driving licence
Categories foreign driving
licence

μήνας

έτος

μέρα

Country in which
test was passed

PART C: APPLICATION FOR PERMIT - FIRST GROUP OF CATEGORIES
(Σημειώστε √ )
Normal driving
licence

Learner Licence

14) If you have any doubt about your health condition, consult your physician or ophthalmologist before completing the application.

CATEGORIES REQUESTED

15) If the licence was lost, stolen or destroyed this application should be accompanied by a solemn declaration (T.O.M. 46A).
16) If any licence altered the altered licence should be attached to this application.

Α1

17) Alien applicant must reside in Cyprus for at least one hundred eighty days and in case of non-EU presented a Certificate of Alien
Registration and permit. In case of a foreign student must also present a certificate of attendance at a school of higher education for
at least six months.

B1

18) The health certificate must be used for issuing a driving licence within three months from the date of the application.

ΑΜ

≤ 125cc
≤ 11 kW
< 0,1 kW/kg

≤ 50cc

A2

≤ 35 kW
≤ 0,2 kW/kg

A

B

≤ 3500 kg
≤ (1+8)

B+E

Στ

ΙΒ

μήνας

έτος

