Συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης ΤΟΜ7Δ για απόκτηση άδειας οδήγησης ή έκδοσης αντιγράφου
άδειας οδήγησης

Οδηγίες
1. Για την έκδοση/ αντίγραφο Άδειας Οδήγησης είναι απαραίτητο να προσκομιστούν τα ακόλουθα
στοιχεία:
Σχετική αίτηση συμπληρωμένη (έντυπο ΤΟΜ7Δ)
Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο, Ταυτότητα Ευρωπαίου Πολίτη (Yellow Slip), Άδεια
Παραμονής (Pink Slip) για αλλοδαπούς
Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 45 χιλιοστά (ύψος) Χ 35 χιλιοστά (πλάτος)
(σε περίπτωση που προσκομίσετε φωτογραφία με την αίτηση σας)
Χρηματικό ποσό (τέλος) €40
2. Για την έκδοση/ αντίγραφο Άδειας Οδήγησης οι ενδιαφερόμενοι αποτείνονται στα κατά τόπους
επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λευκωσίας (ΤΟΜ), Λεμεσού, Λάρνακας,
Αμμοχώστου και Πάφου, σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα ΚΕ.ΠΟ. του
Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
3. Για την έκδοση/ αντίγραφο της Άδειας Οδήγησης δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται ο αιτητής
αυτοπροσώπως, νοουμένου ότι η φωτογραφία είναι πιστοποιημένη από τον οικείο Κοινοτάρχη και,
ταυτόχρονα, προσκομίζεται γραπτή εξουσιοδότηση από τον αιτητή προς τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο του. Η πιστοποίηση της φωτογραφίας δεν χρειάζεται σε περίπτωση που ο αιτητής
παρουσιάζεται αυτοπροσώπως.
4. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
συμπληρώνοντας το έντυπο ΤΟΜ46Β (Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση για έκδοση επίσημου
εγγράφου) και να ζητήσουν αντίγραφο της Άδειας Οδήγησης τους καταβάλλοντας το χρηματικό
ποσό των €40.
5. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης που εκδόθηκαν πριν από την 19/1/2013 δεν έχουν υποχρέωση να
αντικαταστήσουν την άδεια οδήγησης τους γιατί είναι σε ισχύ μέχρι τις 19/1/2033 εκτός στις
περιπτώσεις που λήγουν προγενέστερα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να αντικαταστήσουν την χάρτινη
άδεια οδήγησης που κατέχουν με νέα άδεια οδήγησης καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των €40.
6. Το ονοματεπώνυμο του κατόχου στην Άδειας Οδήγησης θα καταχωρείται στα Ελληνικά και θα
μεταγλωττίζεται αυτόματα στο Ρομανικό σύστημα γραφής με Λατινικούς χαρακτήρες. Οι αιτητές
πρέπει να συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμό τους σύμφωνα με την ταυτότητα/ διαβατήριο τους.
7. Η πλαστική Άδειας Οδήγησης έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε χρόνια για τους οδηγούς αυτοκινήτου
και μοτοσικλέτας ενώ για τους οδηγούς φορτηγού και λεωφορείου πέντε χρόνια.
8. Η παράδοση των αδειών οδήγησης θα γίνεται στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΤΟΜ στα
ΚΕΠ, ΚΕ.ΠΟ. ή ταχυδρομικώς με διπλοσυστημένη αποστολή. Για την παράδοση της Άδειας
Οδήγησης δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται ο αιτητής αυτοπροσώπως, νοουμένου ότι,
προσκομίζεται γραπτή εξουσιοδότηση από τον αιτητή προς τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.
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Προδιαγραφές για τη φωτογραφία της Άδειας Οδηγού
1. Το μέγεθος της φωτογραφίας:
Η φωτογραφία πρέπει να είναι διαστάσεων 45 χιλιοστά (ύψος) Χ 35 χιλιοστά (πλάτος)
2. Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι έγχρωμη σε απλό λευκό φωτογραφικό χαρτί
έχει εκδοθεί τον τελευταίο χρόνο
είναι καθαρή και με σωστή εστίαση
είναι χωρίς σήμανση και στις δύο πλευρές (εκτός εάν η φωτογραφία θα πρέπει να πιστοποιηθεί)
είναι αναλλοίωτη από λογισμικό υπολογιστή
δείχνει ένα κοντινό πλάνο της πλήρους κεφαλής και των ώμων
3. Το εικονιζόμενο άτομο θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο, χωρίς άλλα αντικείμενα ή άτομα
βλέπει προς τα εμπρός, κοιτάζοντας κατευθείαν στην κάμερα και οι ώμοι του να είναι ευθυγραμμισμένοι
στην εικόνα
έχει μια ουδέτερη έκφραση, με το στόμα κλειστό και χωρίς γκριμάτσες στο πρόσωπο
4. Το εικονιζόμενο άτομο θα πρέπει να εμφανίζεται χωρίς να καλύπτεται το πρόσωπο
χωρίς κάλυμμα/τα της κεφαλής (εκτός αν είναι καλυμμένη για θρησκευτικούς ή ιατρικούς λόγους)
με τα μάτια ανοιχτά, χωρίς να καλύπτονται από γυαλιά ηλίου, γυαλιά μυωπίας ή τα μαλλιά
χωρίς κόκκινα μάτια από το φλας
χωρίς σκιές στην εικόνα
σε ομοιόμορφο ή με ομοιογενή χρωματισμό. (Απαιτείται φόντο ελαφρού χρώματος, κατά προτίμηση
λευκό ή γαλάζιο)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Φωτογραφίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα γίνονται δεκτές.
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