
Ανακοίνωση

Θέμα:  Άδειες Οδήγησης Μοτοσικλέτας 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων, πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο ότι  στις 19 Ιανουαρίου 2013 έχει  τεθεί σε ισχύ ο περί 
Άδειας  Οδήγησης  Νόμος  79(Ι)/2012  ο  οποίος  δημοσιεύτηκε  στην  επίσημη  εφημερίδα  της 
Δημοκρατίας στις 22.6.2012.  Ο Νόμος αυτός τροποποίησε τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 
2001,  με  βάση  την  Ευρωπαϊκή  Οδηγία   2006/126/ΕΚ.   Με  βάση  τον  εν  λόγω  Νόμο  έχουν 
διαφοροποιηθεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας οδήγησης  ιδιαίτερα στις 
κατηγορίες μοτοσικλετών.

Ενόψει της τροποποίησης αυτής, επεξηγούνται ακολούθως οι σχετικές διατάξεις αναφορικά με την 
οδήγηση των μοτοσικλετών.

1. Εισαγωγή νέας κατηγορίας άδειας οδήγησης για τα μοτοποδήλατα  AM  

Με την νέα νομοθεσία, καθιερώθηκε  νέα εναρμονισμένη άδεια οδήγησης κατηγορίας AM 
που  αντικατέστησε  την  εθνική  κατηγορία  άδειας  οδήγησης  Ι  «μοτοποδήλατο»,  και 
χορηγείται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε πρακτική δοκιμασία.  

Η ελάχιστη ηλικία απόκτησης άδειας οδήγησης μαθητευομένου κατηγορίας ΑΜ είναι τα 17 
έτη.  Οι κάτοχοι μαθητικής άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ επιτρέπεται να οδηγούν τα εν 
λόγω   μοτοποδήλατα στο οδικό δίκτυο έκτος από αυτοκινητόδρομο.

2. Άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1   

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι μοτοσικλέτες με κυβισμό κινητήρα μέχρι  125 κυβικά 
εκατοστά (c.c.) με μέγιστη ισχύ 11 κιλοβάτ (kW) και με λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο 
από 0,1 κιλοβάτ ανά κιλό (kW/kg) ως επίσης και μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η 
ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 κιλοβάτ (kW).

Η ελάχιστη ηλικία απόκτησης άδειας οδήγησης μαθητευομένου κατηγορίας Α1 είναι τα 17,5 
έτη  και  της  κανονικής  άδειας  οδήγησης  της  κατηγορίας  Α1 είναι  τα  18  έτη.   Για   την 
απόκτηση  κανονικής  άδειας  οδήγησης,  ο  αιτητής  πρέπει  να  υποβληθεί  με  επιτυχία  σε 
πρακτική δοκιμασία.

Οι κάτοχοι μαθητικής άδειας οδήγησης  των κατηγοριών  Α1/ΑΜ και οι κάτοχοι κανονικής 
άδειας  οδήγησης  Α1 επιτρέπεται  να  οδηγούν  τις  εν  λόγω  μοτοσικλέτες  και  τα 
μοτοποδήλατα  κατηγορίας  ΑΜ στο  οδικό  δίκτυο.  Η  οδήγηση  μοτοποδήλατου  στον 
αυτοκινητόδρομο δεν επιτρέπεται.

3. Σταδιακή πρόσβαση σε μοτοσικλέτες μεγαλύτερης ισχύος  

Με την νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ στις 19.1.2013  έχουν εισαχθεί νέα κριτήρια όσον 
αφορά  τις  μοτοσικλέτες,  το  κατώτατο  όριο  ηλικίας  και  τα  κριτήρια  πρόσβασης  ως 
ακολούθως:

3.1 Εισαγωγή νέας κατηγορία μοτο  σικλέτας και άδειας οδήγησης Α2  

Στην κατηγορία Α2 εμπίπτουν μοτοσικλέτες με μέγιστη ισχύ 35 κιλοβάτ (kW) και με 
μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος 0.2 κιλοβάτ ανά κιλό (kW/kg).

Η ελάχιστη ηλικία απόκτησης άδειας οδήγησης στην κατηγορία Α2, καθορίζεται στα 
20 έτη νοούμενου ότι, ο αιτητής κατέχει κανονική άδεια οδήγησης της κατηγορίας 



Α1 για 2 τουλάχιστον έτη.  Για  την απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης, ο αιτητής 
πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε πρακτική δοκιμασία.  

Η οδήγηση μοτοσικλέτας της κατηγορίας  Α2 στο οδικό δίκτυο με άδεια οδήγησης 
μαθητευομένου  απαγορεύεται. Η άδεια οδήγησης μαθητευομένου κατηγορίας  Α2 
εκδίδεται για σκοπούς εκμάθησης σε ιδιωτικούς ή ειδικά διασκευασμένους χώρους. 

3.2 Κατηγορία Α

Στην  κατηγορία  Α εμπίπτουν  τα  μηχανοκίνητα  δίκυκλα  με  ή  χωρίς  πλευρικό 
αμαξίδιο  και  τα  μηχανοκίνητα  τρίκυκλα  η  ισχύς  των  οποίων  υπερβαίνει  τα  15 
κιλοβάτ (kW).

3.2.1  Υποψήφιοι οδηγοί ηλικίας 24 ετών και άνω

Η  ελάχιστη ηλικία για άμεση πρόσβαση στην κατηγορία αυτή  καθορίζεται 
στα 24 έτη.   Ο αιτητής,  για  απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορία  Α,  θα 
πρέπει  να  κατέχει  κανονική  άδεια  οδήγησης  κατηγορίας  Α1 και  να  έχει 
συμπληρώσει επτά (7) ώρες σχετικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση γίνεται σε 
ιδιωτικούς  ή  ειδικά  διασκευασμένους  χώρους  και  τεκμηριώνεται  με  την 
παρουσίαση  πριν  από  την  πρακτική  δοκιμασία,  ειδικού  εντύπου 
παρακολούθησης  των  επτά  μαθημάτων  δεόντως  συμπληρωμένο  από 
αδειούχο  εκπαιδευτή  οδηγών  της  κατηγορίας  Α.  Το  περιεχόμενο  της 
εκπαίδευσης  καθορίστηκε  με  το  Διάταγμα  του  Εφόρου  Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων Κ.Δ.Π. 492/2012  το οποίο δημοσιεύτηκε στις 30.11.2012, στην 
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Για   την  απόκτηση  κανονικής  άδειας  οδήγησης,  ο  αιτητής  πρέπει  να 
υποβληθεί με επιτυχία σε πρακτική δοκιμασία.

3.2.2 Υποψήφιοι  οδηγοί  ηλικίας  22  ετών  και  άνω  που  δεν  έχουν 
συμπληρώσει το 24 έτος της ηλικίας  τους

Η σταδιακή πρόσβαση στην κατηγορία  Α  επιτρέπεται  νοουμένου ότι,  ο 
αιτητής  έχει  αποκτήσει  πείρα τουλάχιστον  δύο  ετών  στην  οδήγηση 
μοτοσικλέτας  της  κατηγορίας  A2  (μετά  την  απόκτηση  κανονικής  άδειας 
οδήγησης) και να έχει συμπληρώσει  επτά (7) ώρες σχετικής εκπαίδευσης.  

Για   την  απόκτηση  κανονικής  άδειας  οδήγησης,  ο  αιτητής  πρέπει  να 
υποβληθεί με επιτυχία σε πρακτική δοκιμασία.

Η  οδήγηση  μοτοσικλέτας  της  κατηγορίας  Α στο  οδικό  δίκτυο  με  άδεια 
οδήγησης  μαθητευομένου  απαγορεύεται.  Η  άδεια  οδήγησης 
μαθητευομένου  κατηγορίας  Α εκδίδεται  για  σκοπούς  εκμάθησης  σε 
ιδιωτικούς ή ειδικά διασκευασμένους χώρους.

 
4. Κάτοχοι αδειών οδήγησης μαθητευόμενου που εκδόθηκε πριν τις 19.1.2013

Όλοι οι κάτοχοι άδειας οδήγησης μαθητευομένου που εκδόθηκαν πριν από την 19.1.2013 
πληροφορούνται ότι, μετά την ημερομηνία αυτή, δεν επιτρέπεται να οδηγούν μοτοσικλέτες 
ή τρίκυκλα που εμπίπτουν στις κατηγορίες  Α2 και  Α.  Δικαιούνται να οδηγούν, στο οδικό 
δίκτυο,  μόνο μοτοσικλέτες  ή  τρίκυκλα  που  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  Α1 και 
μοτοποδήλατα της κατηγορίας ΑΜ. Η οδήγηση μοτοποδήλατου στον αυτοκινητόδρομο δεν 
επιτρέπεται.


