
 

ΡΙΟ-Φεβξνπαξίνπ 2016 Αλαθνίλσζε ΠΔΙ 
 

Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ - Βαζηιέσο Παχινπ 27,  2412 Λεπθσζία 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Σν Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 
αλαθνηλψλεη φηη δέρεηαη αηηήζεηο, γηα ζπκκεηνρή ζε γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε 
Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) Αξρηθήο Δπηκφξθσζεο πος θα διεξασθούν ζηο 
Σςνεδπιακό Κένηπο «Φιλοξένια»  ζηε Λεπθσζία σο αθνινχζσο: 
 

(α)  Γηα ηελ θαηεγνξία Λεωθοπείος: 5 Αππιλίος 2016 από ηιρ 9.00 π.μ - 13.00 μ.μ 
 
(β) Γηα ηελ θαηεγνξία  Φοπηηγού:    6 Αππιλίος 2016 από ηιρ 9.00 π.μ - 13.00 μ.μ 
 

 

Έληππα αηηήζεσλ δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζηελ δηεχζπλζε 

http://rtd.mcw.gov.cy. θαζψο θαη ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ. 

Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηα ηακεία ησλ Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 18 Μαξηίνπ, 2016. 

Ωο ηέινο ζπκκεηνρήο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Σξίην Παξάξηεκα ηνπ 

πεξί ηεο Αξρηθήο Δπηκφξθσζεο θαη ηεο Πεξηνδηθήο Καηάξηηζεο ησλ Οδεγψλ Οξηζκέλσλ Οδηθψλ 

Ορεκάησλ ηα νπνία Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε Μεηαθνξά Δκπνξεπκάησλ ή Δπηβαηψλ Νφκνπ ηνπ 

2007 (Ν.3(Ι)/2007) ην πνζφ ησλ €34.17.  

Όζνη επηηχρνπλ ζηελ γξαπηή εμέηαζε ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

Νφκνπ, λα παξαθαζίζνπλ θαη λα επηηχρνπλ θαη ζε πξαθηηθή δνθηκαζία δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ, ην 

ηέινο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €34.17. 
 

εκεηψλεηαη φηη ΠΔΙ ζα πξέπεη λα έρνπλ φινη φζνη επηζπκνχλ λα νδεγνχλ: 
 

(α) Φνξηεγφ κεραλνθίλεην φρεκα με μικηό επιηπεπόμενο βάπορ 3.500 κιλών και άνω.   
 

(β) Λεσθνξείν νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. 
 

Δμαηξνχληαη θαη δελ ρξεηάδνληαη ΠΔΙ φζνη νδεγνχλ νρήκαηα ησλ νπνίσλ ε κέγηζηε επηηξεπφκελε 
ηαρχηεηα δελ ππεξβαίλεη ηα 45ρικ/ψξα,νρήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο 
ηεο Δζληθήο Φξνπξάο, ηεο Διιεληθήο Γχλακεο Κχπξνπ, ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο ή ηα νπνία 
ηίζεληαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, νρήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο ζε 
δξφκνπο γηα ιφγνπο ηερληθήο βειηίσζεο, επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο θαη λέσλ ή κεηαπνηεκέλσλ 
νρεκάησλ πνπ δελ έρνπλ ηεζεί ζε θπθινθνξία, νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαηάζηαζε 
έθηαθηεο αλάγθεο ή εξγαζίεο δηάζσζεο, νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα καζήκαηα 
νδήγεζεο απηνθηλήησλ γηα ηε ιήςε άδεηαο νδήγεζεο ή ΠΔΙ, νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
κε εκπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο θαη νρήκαηα πνπ 
κεηαθέξνπλ πιηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ νδεγνχ ηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο δελ απνηειεί 
ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ νδεγνχ. 
 

Οη ππήθννη άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαηέρνπλ Πηζηνπνηεηηθφ 

Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) ηνπ Κξάηνπο ηνπο εμαηξνχληαη απφ ηηο εμεηάζεηο απηέο. 
 

Η εμεηαζηέα χιε είλαη ε αθφινπζε: 
(α)  γηα ηελ θαηεγνξία  Λεσθνξείν, ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ ''Καηάξηηζε Οδεγψλ 

Λεσθνξείσλ - Α' Έθδνζε''. 
(β) γηα ηελ θαηεγνξία Φνξηεγφ, ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ ''Καηάξηηζε Οδεγψλ 

Φνξηεγψλ - Α' Έθδνζε''. 
Σα πην πάλσ βηβιία δηαηίζεληαη ζε βηβιηνπσιεία ζε φιεο ηηο πφιεηο.  

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

             ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
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