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Εισαγωγή  Εισαγωγή  

Από τις 19 Ιανουαρίου 2013, όλες οι νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τύπου και διαστάσεων "πιστωτικής
κάρτας", µε τυποποιηµένη ευρωπαϊκή µορφή και χαρακτηριστικά ασφάλειας.ρ ς , µ ηµ η ρ ή µ ρφή χ ρ ηρ φ ς

Η νέα ευρωπαϊκή άδεια θα αντικαταστήσει σταδιακά τα πάνω από 110
διαφορετικά χάρτινα και πλαστικά µοντέλα που επί του παρόντος
χρησιµοποιούνται από περισσότερους από 300 εκατοµµύρια οδηγούς σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εντάσσεται σε ευρύτερη δέσµη µέτρων µε στόχο την ενίσχυση της ελεύθερης
κυκλοφορίας, την αντιµετώπιση της πλαστογράφησης και τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τυποποιηµένη ευρωπαϊκή µορφή της άδειας Τυποποιηµένη ευρωπαϊκή µορφή της άδειας 
οδήγησηςοδήγησηςοδήγησηςοδήγησης

Όλες οι νέες άδειες οδήγησης θα εκδίδονται µε τη νέα µορφή, τύπου
«πιστωτικής κάρτας», µε φωτογραφία του κατόχου και τυποποιηµένες
πληροφορίες που θα αναγνωρίζονται εύκολα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.ηρ φ ρ ς γ ρ ζ η η ρ ή η

Οι υφιστάµενες άδειες οδήγησης παραµένουν σε ισχύ µέχρι τις 19/1/2033.
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Ενισχυµένα χαρακτηριστικά  ασφάλειαςΕνισχυµένα χαρακτηριστικά  ασφάλειας

Η νέα άδεια οδήγησης περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που 
καθορίζονται στην Οδηγία 2006/126/ΕΚ και τα οποία είναι ικανά να 
αποτρέπουν την παραχάραξη τηςαποτρέπουν την παραχάραξη της. 

Αυτά αφορούν τα ακόλουθα:
• το κυρίως σώµα των καρτών δεν αντιδρά στις υπεριώδεις ακτίνες·το κυρίως σώµα των καρτών δεν αντιδρά στις υπεριώδεις ακτίνες
• σχέδιο ασφαλείας του φόντου, προορισµένο να ανθίσταται στην παραποίηση

µε σάρωση, εκτύπωση ή αντιγραφή, που περιέχει περίπλοκες γραφικές
παραστάσεις σε δύο τουλάχιστον ειδικούς χρωµατισµούς το οποίοπαραστάσεις σε δύο τουλάχιστον ειδικούς χρωµατισµούς το οποίο
περιλαµβάνει µικροσκοπική γραφή·

• µεταβλητά οπτικά στοιχεία που παρέχουν επαρκή προστασία κατά της
αντιγραφής και αλλοίωσης της φωτογραφίας·γρ φής ης ης φ γρ φ ς

• εγχάραξη µε ακτίνες λέιζερ·
• στο πεδίο της φωτογραφίας, το σχέδιο ασφαλείας του φόντου και η

φωτογραφία αλληλεπικαλύπτονται εντός του περιθωρίου του (φθίνον σχέδιο).

Στη νέα άδεια οδήγησης υπάρχουν επιπλέον ακόµη 7 χαρακτηριστικά
ασφάλειας τα οποία είναι επιλογή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
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ττακτική ανανέωσης των αδειώνακτική ανανέωσης των αδειών

Οι νέες άδειες οδήγησης θα πρέπει να ανανεώνονται για τους οδηγούς -ς ς ήγη ης ρ γ ς ηγ ς
● Οµάδας Α, (αυτοκινήτων και µοτοσικλετών) κάθε 15 χρόνια,
● Οµάδας Β, (λεωφορείων και φορτηγών) κάθε 5 χρόνια και για
την ανανέωση είναι αναγκαία η ιατρική εξέταση.

Η ανανέωση αφορά διοικητική πράξη, για την οποία δεν απαιτείται καµία
συµπληρωµατική δοκιµασία.

Η ανανέωση εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία της άδειας, οι φωτογραφίες κλπ.
έ ί δή ά λ ί ύπαραµένουν επίκαιρα, επειδή τα χαρακτηριστικά ασφαλείας επικαιροποιούνται

τακτικά µε βάση τις νέες τεχνολογίες.
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Άδειες Οδήγησης που εκδόθηκαν πριν από τις Άδειες Οδήγησης που εκδόθηκαν πριν από τις 
19/1/2013 Πό έ θ ύ19/1/2013 Πό έ θ ύ19/1/2013. Πότε πρέπει να αντικατασταθούν19/1/2013. Πότε πρέπει να αντικατασταθούν

Οι κάτοχοι αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν πριν από την 19/1/2013 δενχ ήγη ης η ρ η
έχουν υποχρέωση να τις αντικαταστήσουν γιατί παραµένουν 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 την καταβολή του τέλους των 40 ευρώ.
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Υποβολή αιτήσεων και  παράδοσης  αδειών Υποβολή αιτήσεων και  παράδοσης  αδειών 
οδήγησης νέου τύπουοδήγησης νέου τύπουοδήγησης νέου τύπουοδήγησης νέου τύπου

Αιτήσεις για έκδοση νέου τύπου άδειες οδήγησης υποβάλλονται στα:Αιτήσεις για έκδοση νέου τύπου άδειες οδήγησης υποβάλλονται στα:
• Επαρχιακά Γραφεία του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών 
• Κέντρα Εξυπηρέτησης του πολίτη σε όλες τις πόλεις.  

Οι άδειες  οδήγησης  µετά την έκδοση τους θα παραδίδονται στους 
κατόχους τους:

• στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Τµήµατος Οδικώνστα κατά τόπους επαρχιακά  γραφεία του Τµήµατος Οδικών            
Μεταφορών και  

• ταχυδροµικώς µε  διπλοσυστηµένη αποστολή.

Έκδοση αδειών οδήγησης:
Γίνεται σε εργαστήριο του εξωτερικού 
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Κύρια Χαρακτηριστικά της Άδειας ΟδηγούΚύρια Χαρακτηριστικά της Άδειας Οδηγού
Μελάνες Μελάνες µεταβλητών µεταβλητών 

χρωµάτωνχρωµάτων
Μεταβλητές Μεταβλητές 
παραστάσεις παραστάσεις 
λέιζερλέιζερ

Ειδικά Ειδικά ολογραφήµαταολογραφήµατα

ΥπέρυθραΥπέρυθρα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικάΨΨηφιακό ηφιακό υδατόσηµο στο φόντουδατόσηµο στο φόντοηφηφ ηµ φηµ φ

Απτικά Απτικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
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ΦωτογραφίεςΦωτογραφίες

Η φωτογράφηση των αιτητών θα γίνεται από το προσωπικό του Τµήµατος ΟδικώνΗ φωτογράφηση των αιτητών θα γίνεται από το προσωπικό του Τµήµατος Οδικών
Μεταφορών και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη ταυτόχρονα µε την
υποβολή της αίτησης για έκδοση νέας άδειας οδήγησης.

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης γα έκδοση αδείας οδήγησης µε
προσκόµιση φωτογραφίας η οποία πρέπει να συνάδει µε συγκεκριµένεςρ µ η φ γρ φ ς η ρ µ γ ρ µ ς
προδιαγραφές, θα σαρώνεται και θα φυλάσσεται σε ηλεκτρονική µορφή.
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Προδιαγραφές ΦωτογραφιώνΠροδιαγραφές Φωτογραφιών

Η φωτογραφία θα πρέπει να -
• είναι διαστάσεων 45 χιλιοστά ύψος

Το εικονιζόµενο άτοµο θα πρέπει -
• να εµφανίζεται µόνο χωρίς άλλα• είναι διαστάσεων 45 χιλιοστά ύψος

και 35 χιλιοστά πλάτος
• είναι έγχρωµη σε απλό λευκό 

φωτογραφικό χαρτί

• να εµφανίζεται µόνο χωρίς άλλα
αντικείµενα ή άτοµα

• να βλέπει προς τα εµπρός
κοιτάζοντας κατευθείαν στην κάµεραφ γρ φ χ ρ

• έχει εκδοθεί τον τελευταίο χρόνο
• είναι καθαρή και µε σωστή εστίαση
• χωρίς σήµανση και στις δύο όψεις

ζ ς η µ ρ
και οι ώµοι του να είναι
ευθυγραµµισµένοι στην εικόνα.

• να έχει µια ουδέτερη έκφραση και µε
ό λ ό ί άχωρίς σήµανση και στις δύο όψεις 

(εκτός εάν η φωτογραφία θα είναι  
πιστοποιηµένη)

• είναι αναλλοίωτη από λογισµικό 

το στόµα κλειστό, χωρίς γκριµάτσες
στο πρόσωπο.

υπολογιστή
• δείχνει ένα κοντινό πλάνο της 

πλήρους κεφαλής  και των ώµων 
του αιτητήτου αιτητή
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Προδιαγραφές Φωτογραφιών (Συνέχεια)Προδιαγραφές Φωτογραφιών (Συνέχεια)

Το εικονιζόµενο άτοµο πρέπει να εµφανίζεται:
– χωρίς να καλύπτεται το πρόσωπο,

– χωρίς κάλυµµα/τα της κεφαλής (εκτός αν είναι καλυµµένη για χ ρ ς µµ ης φ ής ( ς µµ η γ
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 και
– σε οµοιόµορφο φόντο ή µε οµοιογενή χρωµατισµό.  (Απαιτείται φόντο 

ελαφρού χρώµατος, κατά προτίµηση λευκό ή πολύ ανοιχτό γκρίζο)
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Οι  Άδειες Οδήγησης µου εκδόθηκαν  µετά  τις 19/1/2013  Οι  Άδειες Οδήγησης µου εκδόθηκαν  µετά  τις 19/1/2013  
θα α α ασ αθού ∆ΩΡΕΑΝ ε ς έο ύ ο άδε εςθα α α ασ αθού ∆ΩΡΕΑΝ ε ς έο ύ ο άδε εςθα αντικατασταθούν ∆ΩΡΕΑΝ  µε τις νέου τύπου άδειεςθα αντικατασταθούν ∆ΩΡΕΑΝ  µε τις νέου τύπου άδειες

Το Τµήµα Οδικών Μεταφορών θα ενηµερώσει γραπτώς τους κατόχους των
άδειων οδήγησης µε ηµεροµηνία έκδοσης µετά τις 19/1/2013 ώστε να
προσέλθουν στα κατά τόπους γραφεία του Τµήµατος ή των ΚΕΠ για ναπροσέλθουν στα κατά τόπους γραφεία του Τµήµατος ή των ΚΕΠ για να
εκδώσουν ∆ΩΡΕΑΝ την πλαστική άδεια οδήγησης τους.

Επαναλαµβάνεται και τονίζεται ότι, η αντικατάσταση των συγκεκριµένων άδειων
οδήγησης θα γίνεται ∆ΩΡΕΑΝ επειδή οι κάτοχοι τους κατέβαλαν ήδη στο
Τµήµα το τέλος των 40 ευρώ για τη πλαστική άδεια οδήγησης και θα
ενηµερωθούν µε επιστολή πότε να αποταθούν για την αντικατάστασης της για
αποφυγή συνωστισµού και ταλαιπωρίας των κατόχων.
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Προσωρινή Άδεια ΟδήγησηςΠροσωρινή Άδεια Οδήγησης

• H προσωρινή αδεία οδήγησης έχει χρονική  
ισχύ ενός µηνόςισχύ ενός µηνός. 

• Η προσωρινή άδεια θα παρέχει το δικαίωµα 
στο κάτοχο της να οδηγά µόνο στο έδαφος 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί, µεταξύ της 
ηµεροµηνίας παραγγελίας µέχρι την 
ηµεροµηνία παραλαβής της πλαστικής 
άδειας οδήγησης.

26 Ιουνίου 2015 14



Άδεια Οδήγησης ΜαθητευοµένουΆδεια Οδήγησης Μαθητευοµένου

Οι µαθητικές άδειες οδήγησης θα εξακολουθούν να εκδίδονται στηνΟι µαθητικές άδειες οδήγησης θα εξακολουθούν να εκδίδονται στην 
υφιστάµενη τους µορφή και θα είναι χάρτινες.
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