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Εγκύκλιος Αρ. 09 / 2021
Προς όλο το προσωπικό
του Τμήματος Οδικών Μεταφορών
(και των κοινοποιημένων μέσω των προϊσταμένων τους)
Θέμα:

Άδειες Οδήγησης – απαιτήσεις για άδεια παραμονής και αποδεικτικού για εξάμηνη διαμονή
στη Δημοκρατία

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ ότι η σχετική εγκύκλιος με αρ. 32/2020
ημερομηνίας 9/9/2020 έχει εφαρμοστεί ικανοποιητικά, σε μεγάλο βαθμό, όμως από τη μέχρι σήμερα
εμπειρία που αποκτήθηκε, διαφάνηκε ότι ορισμένες πρακτικές χρήζουν βελτίωσης, ώστε η εν λόγω
εγκύκλιος να εφαρμόζεται όσο το δυνατό ενιαία και ομοιόμορφα, τόσο σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο
του Τμήματος όσο και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τα Κέντρα Πολιτών (ΚΕΠΟ).
2.
Σε σχέση με την υποχρέωση για προσκόμιση έγκυρης και ισχύουσας άδειας παραμονής
(πρωτότυπης και όχι αντίγραφο) από τον ίδιο τον αιτητή, αυτό συνεχίζει να ισχύει. Για το θέμα
αυτό έχουμε ενημερωθεί πρόσφατα από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ότι δεν
εκδίδουν πλέον τις βεβαιώσεις που αναφέρθηκαν στη διευκρινιστική εγκύκλιο της 32/2020
ημερομηνίας 20/10/2020. Ως εκ τούτου για σκοπούς απόδειξης της ύπαρξης της άδειας παραμονής
θα πρέπει να παρουσιάζεται, σε κάθε περίπτωση έκδοσης/επανέκδοσης άδειας, μαθητικής και
κανονικής, το εκάστοτε πρωτότυπο αποδεικτικό μόνιμης παραμονής στην Δημοκρατία (άδεια
παραμονής του Τ.Α.Π.Μ. για πολίτες τρίτων χωρών (pink slip) ή το έντυπο «MEU1», «MEU2» ή
«MEU3» ή CAP 105 (σφραγίδα στο διαβατήριο) ανάλογα με την περίπτωση, που εκδίδεται σε
πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.
Σε σχέση με την εξέταση για τον έλεγχο της εξάμηνης παραμονής στη Δημοκρατία, έχει
παρατηρηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια ανομοιομορφία και ειδικότερα μια δυσκολία στην
εφαρμογή της παραγράφου 4(ε) της εγκυκλίου 32/2020. Για το θέμα αυτό επαναλαμβάνω την
δυνατότητα που έχει ο κάθε λειτουργός που εξετάζει μια αίτηση, ενδεχομένως και με την βοήθεια
του προϊσταμένου του, να κάνει αποδεκτά και άλλα αποδεικτικά και τεκμήρια (εκτός από
λογαριασμούς κοινής ωφελείας και βεβαίωση πληρωμών εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων), που
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δεικνύουν ότι ο αιτητής πράγματι ζούσε στην Κύπρο για περίοδο 6 μηνών εντός του τελευταίου
έτους. Διευκρινίζεται ότι η εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων για τον έλεγχο της εξάμηνης
παραμονής στη Δημοκρατία, γίνεται για κάθε συναλλαγή ενός αιτητή με το Τμήμα.

4.
Πιο κάτω παρατίθενται κάποια παραδείγματα περιπτώσεων, που θα γινόταν αποδεκτό ότι ο
αιτητής εύλογα αναμένεται ότι διαμένει στην Κύπρο για 6 μήνες εντός του τελευταίου έτους. Τα πιο
κάτω παραδείγματα δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο.
Παράδειγμα 1
Πρόσωπο ηλικίας 22 ετών παρουσιάζεται για προεξέταση / ανανέωση / έκδοση / εξέταση
άδειας οδήγησης. Το πρόσωπο αυτό μιλά άπταιστα ελληνικά και μάλιστα στην κυπριακή
διάλεκτο και παρουσιάζει το/α απολυτήριο/α από το/α σχολείο/α που φοίτησε στην Κύπρο.
Είναι φανερό ότι ο αιτητής έζησε για πολύ καιρό στην Κύπρο. Για σκοπούς πλήρους
επιβεβαίωσης του γεγονότος ότι ζει για 6 μήνες εντός του τελευταίου έτους στην Κυπριακή
Δημοκρατία, ο λειτουργός μπορεί να ζητήσει και άλλα πιο απλά τεκμήρια όπως για
παράδειγμα οποιοδήποτε λογαριασμό τράπεζας (περιλαμβανομένου και visa, τρεχούμενου
κ.λ.π) στην οποία να φαίνεται η κίνηση του λογαριασμού για 6 μήνες εντός του έτους ή να
είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΣΥ ή ένα λογαριασμό κινητού τηλεφώνου (εντός του εξαμήνου)
με κυπριακό αριθμό.
Παράδειγμα 2
Προεξέταση / ανανέωση / έκδοση / εξέταση άδειας οδηγού υποψήφιας η οποία δηλώνει ότι
είναι σύζυγος και μητέρα αλλά δεν εργάζεται και ούτε έχει στο όνομα της λογαριασμούς
κοινής ωφελείας. Μπορεί να ζητηθεί αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου, μπορεί να
προσκομίσει τους λογαριασμούς που είναι στο όνομα του συζύγου της, εάν έχει παιδιά σε
σχολείο μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση φοίτησης των παιδιών της στο σχολείο. Τα
αποδεικτικά που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα επίσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε από μόνα τους είτε ως ενισχυτικά / επιβεβαιωτικά για τα τεκμήρια που
παρουσιάζει.
Παράδειγμα 3
Προεξέταση / ανανέωση / έκδοση / εξέταση άδειας οδηγού φοιτητή σε πανεπιστήμιο
/κολλέγιο που δεν έχει λογαριασμούς κοινής ωφελείας στο όνομα του. Μπορεί να ζητηθεί η
βεβαίωση φοίτησης στο πανεπιστήμιο/κολλέγιο η οποία εκδόθηκε εντός του τελευταίου
έτους και, ως ενισχυτικά, λογαριασμός τηλεφώνου με κυπριακό αριθμό ή κατάσταση
λογαριασμού τράπεζας (περιλαμβανομένου και visa, τρεχούμενου κ.λπ) στην οποία να
φαίνεται η κίνηση του λογαριασμού για 6 μήνες εντός του έτους, όπως αναφέρθηκε και στα
πιο πάνω παραδείγματα.
Παράδειγμα 4
Προεξέταση / ανανέωση / έκδοση άδειας οδηγού / εξέταση εξαρτώμενων υπηρετούντων
στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου ή στις Βρετανικές Βάσεις ή στα Ηνωμένα Έθνη κ.λπ.
Μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση από την προϊστάμενη αρχή του γονέα/συζύγου, στην
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οποία αναγράφεται ότι είναι εξαρτώμενοι μέλους της ΕΛΔΥΚ ή της SBA κ.λπ., και από πότε
είναι εγκατεστημένοι μόνιμα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Παράδειγμα 5
Προεξέταση / ανανέωση / έκδοση / εξέταση άδειας οδηγού συνταξιούχου Βρετανού πολίτη ο
οποίος ενοικιάζει σπίτι και διαμένει μόνιμα στην Δημοκρατία αλλά δεν έχει εργαστεί ποτέ
στην Κύπρο. Μπορεί να προσκομίσει λογαριασμούς κοινής ωφελείας (νερό / ηλεκτρισμό)
μαζί με το ενοικιαστήριο έγγραφο. Εάν δεν έχει στο όνομα του λογαριασμούς κοινής
ωφελείας μπορεί να προσκομίσει λογαριασμό τηλεφώνου με κυπριακό αριθμό ή κατάσταση
του τραπεζικού λογαριασμού (περιλαμβανομένου και visa, τρεχούμενου κ.λπ) στην οποία να
φαίνεται η κίνηση του λογαριασμού για 6 μήνες εντός του έτους μαζί με το ενοικιαστήριο
έγγραφο ή/και απόδειξη εμβάσματος προς τον ιδιοκτήτη του υποστατικού για το ενοίκιο ή/και
για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος / νερού.

5.
Ανάλογος τρόπος εξέτασης, ο οποίος ουσιαστικά επιδιώκει να διασφαλίσει στο κατά το
δυνατό ότι ο αιτητής διαμένει στη Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες
περιπτώσεις όπως για παράδειγμα όταν κάποιος ή κάποια αναφέρει ότι ζει με τον/την σύντροφο του
ή με συγγενείς/φίλους και δεν εργάζεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρόλο που ο αιτητής δεν
παρουσιάζει πιστοποιητικά όπως λογαριασμούς κοινής ωφελείας ή κοινωνικές ασφαλίσεις, θα
πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα να προσκομίσει αποδεικτικά με βάση τα οποία ουσιαστικά να
πείσει, ότι δεν διαμένει ως ένα «φανταστικό πρόσωπο» στην Κύπρο.
Για παράδειγμα –
έχει τραπεζικό λογαριασμό; Μπορεί να προσκομίσει κατάσταση του τραπεζικού
λογαριασμού (περιλαμβανομένου και visa, τρεχούμενου κ.λ.π) στην οποία να φαίνεται η
κίνηση του λογαριασμού για 6 μήνες εντός του έτους,
είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΣΥ; Μπορεί να προσκομίσει τη συμφωνία με τον προσωπικό του
γιατρό,
έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID; Μπορεί να προσκομίσει το πιστοποιητικό
εμβολιασμού του,
έχει τηλέφωνο με κυπριακό αριθμό; Μπορεί να προσκομίσει λογαριασμό τηλεφώνου ενός
μήνα εντός των τελευταίων 6 μηνών του έτους,
φοιτά σε σχολείο/κολλέγιο/πανεπιστήμιο; Μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση φοίτησης εντός
του τελευταίου έτους,
καθώς και οποιοδήποτε συνδυασμό αποδεικτικών κριθεί αναγκαίο από τον λειτουργό που
εξετάζει την υπόθεση (πάντοτε κατ’ αναλογία και στο μέτρο του λογικού), όπως αναφέρονται
πιο πάνω.

6.
Για να βελτιωθεί η προσπάθεια για ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή του θέματος της
εξέτασης της εξάμηνης παραμονής θα παρακαλούσα τους προϊστάμενους των επαρχιακών
Γραφείων του Τμήματος αλλά και των ΚΕΠ και ΚΕΠΟ να στέλνουν στο Τμήμα κατά καιρούς
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περιληπτικά και ομαδοποιημένα διάφορες ειδικές περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν, ώστε αυτές να
κοινοποιούνται και στους υπόλοιπους.

(Γιάννης Νικολαΐδης)
Διευθυντής
Τμήματος Οδικών Μεταφορών
Κοιν.:

Γενικό Διευθυντή, Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (για ΚΕΠ)
Αν. Διευθυντή Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (για ΚΕΠΟ)
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