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Ανακοίνωση 

Θέμα:  Ανανέωση Αδειών Οδήγησης από Πέμπτη 7/5/2020 στα πλαίσια της 

σταδιακής επαναφοράς όλων των υπηρεσιών του Τμήματος 

 

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει ότι, από την Πέμπτη 7/5/2020 θα ξεκινήσει η 

ανανέωση αδειών οδήγησης που έχουν λήξει, με εξ’ αποστάσεως υποβολή αίτησης. Για 

το σκοπό αυτό θα πρέπει ο αιτητής να τοποθετεί φάκελο σε κιβώτιο που βρίσκεται έξω 

από το επαρχιακό Γραφείο και στο οποίο αναγράφεται η φράση «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ».  

 

1. Στο φάκελο του αιτητή θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» και θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα:  

 

α. Αίτηση ΤΟΜ 7Δ συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον ενδιαφερόμενο. 

β. Μία φωτογραφία η οποία θα σαρώνεται αν πρόκειται για κανονική άδεια οδηγού ή 

δύο φωτογραφίες αν πρόκειται για άδεια οδήγησης μαθητευομένου (δεν χρειάζεται 

πιστοποίηση και για τις δυο περιπτώσεις).  

γ. Σε περίπτωση που για την ανανέωση χρειάζεται Πιστοποιητικό Υγείας τότε θα 

υποβάλλετε το ΤΟΜ 153Ε κατάλληλα συμπληρωμένο. 

δ. Τα στοιχεία του προσώπου επαφής και ο αριθμός των αιτήσεων θα πρέπει να 

σημειώνονται στο εξωτερικό του φακέλου. 

 

2. Για την πληρωμή του τέλους έκδοσης ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ. Η 

πληρωμή θα γίνεται µε πιστωτική κάρτα. Η/Ο λειτουργός του ΤΟΜ που θα 

διεκπεραιώνει την ανανέωση, θα τηλεφωνεί στο πρόσωπο επαφής και θα του ζητά 

τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας µέσω της οποίας θα προβαίνει στη χρέωση. 

Σημειώνεται ότι η προσωρινή άδεια που εκδίδεται για χρήση μέχρι την παραλαβή της 

κανονικής πλαστικής άδειας οδήγησης δεν θα παραδίδεται ενόσω ισχύει η παρούσα 

διαδικασία.  

 

3. Όταν η άδεια οδήγησης είναι έτοιμη, επιπρόσθετα από το μήνυμα (sms) που λαμβάνει 

ο αιτητής, λειτουργός του ΤΟΜ θα ενημερώνει το πρόσωπο επαφής τηλεφωνικά για 

να επισκεφτεί το επαρχιακό Γραφείο για να την παραλάβει, αναφέροντας του τη μέρα 

και ώρα που θα πρέπει να προσέλθει στο επαρχιακό Γραφείο. 
 

 

 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/RTD/rtd.nsf/All/9FE19D004055E3DDC22578240034D9B3/$file/TOM7%CE%94.pdf
http://www.mcw.gov.cy/mcw/RTD/rtd.nsf/All/694C4518B89D5B97C225782400350046/$file/TOM%20153E.pdf
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4. Για την παραλαβή των αδειών οδήγησης θα υπάρχει ειδικός χώρος εντός του 

Επαρχιακού Γραφείου όπου το κοινό θα εισέρχεται με μάσκα και γάντια 

ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού του ΤΟΜ, ώστε να τηρούνται οι 

αποστάσεις και ο μέγιστος αριθμός ατόμων στο χώρο, όπως καθορίζονται από το 

Υπουργείο Υγείας. Αυτή η διαδικασία παράδοσης ισχύει και για άδειες οδήγησης που 

είχαν εκδοθεί πριν τις 7/5/2020 και δεν έχουν παραδοθεί.  

 

Η πιο πάνω διαδικασία ισχύει και για τις μετατροπές Αδειών Οδήγησης. 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 5/5/2020 


