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Ανακοίνωση 
(7/10/2021) 

 

Θέμα:  Προγραμματισμός Εξετάσεων Υποψήφιων Οδηγών (πρακτική 

δοκιμασία) 

 

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει τα ακόλουθα.  

 

1. Οι εξετάσεις υποψήφιων οδηγών που θα προγραμματιστούν με βάση τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παρούσα Ανακοίνωση αφορούν ραντεβού μέχρι τις 30/6/2022. 

 

2. Η κάθε σχολή, αφού συνεννοηθεί με τους υποψήφιους οδηγούς που εκπαιδεύει, θα πρέπει 

να ετοιμάσει κατάλογο με τους εκπαιδευόμενους της καταγράφοντας τους υποψήφιους για 

τους οποίους γίνεται αίτηση για νέα εξέταση ή αλλαγή (αλλαγές γίνονται μόνο στις ίδιες 

επαρχίες).  

Οι κατάλογοι θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες για τον καθένα υποψήφιο, σύμφωνα με 

τα πιο κάτω παραδείγματα: 

Όνομα Σχολής και επαρχία Σχολής – Κατάλογος 1 – νέοι υποψήφιοι 

Α/Α Ονοματεπ

ώνυμο 

υποψήφιου 

οδηγού 

Αρ. 

Ταυτότητας 

υποψήφιου 

οδηγού 

Κατηγορία 

εξέτασης 

Επαρχία 

εξέτασης 

Σημειώνεται αν 

πρόκειται για 

επανεξέταση 

(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

Περίοδος που είναι 

επιθυμητό να διεξαχθεί η 

εξέταση (πρακτική 

δοκιμασία – 15νθήμερο) 

(π.χ.) 

Από Μέχρι 

1 ΑΑΑ 1111 Β Λευκωσία ΝΑΙ 14/2/2022 25/2/2022 

2 ΒΒΒ 2222 Γ Πάφος ΟΧΙ 14/3/2022 25/3/2022 

3 ΓΓΓ 3333 Α Λάρνακα ΟΧΙ 18/4/2022 29/4/2022 
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 Όνομα Σχολής και επαρχία Σχολής – Κατάλογος 2– αιτούμενες αλλαγές 

 Υποψήφιος Οδηγός 1                  -                 αλλαγή                                  με Υποψήφιο Οδηγό 2 

Α/Α Ονοματεπ

ώνυμο 

υποψήφιου 

οδηγού 1 

Αρ. 

Ταυτ. 

υποψ. 

οδηγού 

1 

Κατηγορία 

εξέτασης 

Ημερ. 

Εξέτασης 

Ονοματε

πώνυμο 

υποψ. 

οδηγού 

2 

Αρ. 

Ταυτ. 

υποψ. 

οδηγού 

2 

Κατηγορία 

εξέτασης 

Ημερ. 

Εξέτασης 

1 ΑΑΑ 1111 Β 28/12/2021 ΔΔΔ 4444 Β 18/2/2022 

2 ΒΒΒ 2222 Γ 7/1/2022 ΕΕΕ 5555 Γ 19/4/2022 

3 ΓΓΓ 3333 Α 5/1/2022 ΖΖΖ 8888 Α 4/3/2022 

 

 

3. Οι Σχολές θα πρέπει να ετοιμάσουν και αποστείλουν τους καταλόγους τους το συντομότερο 

και όχι αργότερα από την Κυριακή 24/10/2021. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για κάθε 

επαρχιακό είναι οι ακόλουθες: 

Λευκωσία imiltiadou@rtd.mcw.gov.cy 

Λεμεσός kkyprianides@rtd.mcw.gov.cy 

Λάρνακα maristidou@rtd.mcw.gov.cy 

Πάφος cdiogenous@rtd.mcw.gov.cy 

Αμμόχωστος maristidou@rtd.mcw.gov.cy 

 

4. Οι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό θα προβαίνουν σε προγραμματισμό των εξετάσεων 

και θα βρίσκεται σε επαφή με τη σχολή για συνεννόηση για οποιοδήποτε πρακτικό θέμα 

προκύπτει.  

5. Η νέα εξέταση θα καταχωρείται στο σύστημα από λειτουργούς του ΤΟΜ. Θα εκτυπώνεται η 

επιστολή για την εξέταση και θα ενημερώνεται η Σχολή για να την παραλάβει. Ο υποψήφιος 

θα ενημερώνεται με μήνυμα (sms). 

6. Η εξέταση δεν θα μπορεί να αλλοιωθεί από τον υποψήφιο ή την Σχολή διαδικτυακά. 
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7. Πληρωμές: 

Για τα νέα ραντεβού θα ανοιχτούν δέκα (10) μελλοντικές ημερομηνίες στις οποίες θα μπορεί 

να γίνει η πληρωμή διαδικτυακά, ώστε οι υπεύθυνοι να μπορούν μέσω του συστήματος του 

ΤΟΜ να προγραμματίσουν την ημερομηνία που θα καθοριστεί τελικά. Οι ημερομηνίες 

αυτές είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 12 – 16 Σεπτεμβρίου 2022 και 19 – 23 

Σεπτεμβρίου 2022. Οι ημερομηνίες θα είναι διαθέσιμες στο σύστημα για να γίνουν οι 

πληρωμές, από την Δευτέρα 11/10/2021, ώρα 10:00, μέχρι την Παρασκευή 22/10/2021, 

ώρα 14:00. Οι ημερομηνίες αυτές δίδονται μόνο για σκοπούς πληρωμής, δηλαδή δεν είναι 

πραγματικές ημερομηνίες κράτησης. Όταν οι υπεύθυνοι προγραμματίσουν τις ημερομηνίες 

που θα καθοριστούν οι εν λόγω ημερομηνίες θα διαγραφούν. Σημειώνεται ότι, πληρωμές θα 

γίνονται μόνο για εξέταση σε κανονική ώρα εξέτασης, όμως υπάρχει πιθανότητα να 

προγραμματιστεί η εξέταση σε ώρα εκτός κανονικού ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα 

χρειάζεται να γίνει επιπρόσθετη πληρωμή για «επίσπευση».  

 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

7/10/2021 


