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Εγκύκλιος Αρ. 05/2021

Προς όλο το προσωπικό του Τεχνικού Τομέα

Θέμα: Νέο σύστημα διαχείρισης της εξέτασης υποψηφίων οδηγών του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών

Αναφέρομαι στο ποιο πάνω θέμα και σας ενημερώνω ότι από τις 5/4/2021 τίθεται σε ισχύ, 
Παγκύπρια, το νέο σύστημα διαχείρισης της εξέτασης υποψηφίων οδηγών μέσω GPS.

2. Το νέο αυτό σύστημα χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία η οποία, μέσω GPS, καταγράφει δεδομένα 
όπως τη διαδρομή που ακολουθείται κατά την εξέταση, συνολικά το χρόνο εξέτασης, τη μέση 
ταχύτητα και την απόσταση που διανύεται και το χρόνο οδήγησης.

3. Το ποιο πάνω σύστημα, το οποίο δεν θα καταγράφει τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου 
οδηγού, θα χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την ανάπτυξη ομοιομορφίας στην εξέταση σε όλες τις 
Επαρχίες και θα βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας εξέτασης. Μέσω του εργαλείου αυτού ο κάθε 
προϊστάμενος των εξεταστών, ο Υπεύθυνος του επαρχιακού και τα κεντρικά Γραφεία θα έχουν τη 
δυνατότητα να αναλύουν με πραγματικά δεδομένα και στοιχεία, την κάθε εξέταση ή/και σύνολο 
εξετάσεων με σκοπό μέσα από τη συνεργασία και επικοινωνία να βελτιώνονται οι διαδρομές 
εξέτασης, οι διαδικασίες και γενικά ο τρόπος που γίνεται η εξέταση σε όλες τις Επαρχίες.

4. Οι Επαρχιακοί Υπεύθυνοι καλούνται όπως προβούν σε χρέωση των ταμπλετών στους 
εξεταστές. Το εγχειρίδιο χρήσης έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους Επαρχιακούς Υπεύθυνους 
για χρήση από τους εξεταστές όταν το χρειάζονται.

5. Κάθε εξεταστής πρέπει, από τις 5/4/2021 για κάθε εξέταση που διενεργεί, χρησιμοποιώντας 
το μοναδικό κωδικό που του αποστάληκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να ενεργοποιεί το 
πρόγραμμα καταγραφής πριν την εξέταση και να το απενεργοποιεί στο τέλος, όπως επεξηγήθηκε 
κατά τη σχετική εκπαίδευση. 

6. Επαναλαμβάνω ότι η χρήση του συστήματος είναι υποχρεωτική για κάθε εξέταση και 
παρακαλώ για πιστή εφαρμογή. 
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