
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα  Οδικών  Μεταφορών του  Υπουργείου  Συγκοινωνιών  και  Έργων,  ανακοινώνει  ότι,  οι 
κάτοχοι άδειας οδήγησης Λεωφορείου και Φορτηγού που έχουν εκδοθεί πριν από τις 9.9.2008 και 
9.9.2009  αντίστοιχα,  απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση  για  αρχική  ή  ταχύρρυθμη  αρχική 
επιμόρφωση για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Οι πιο πάνω οδηγοί, προκειμένου να συνεχίσουν να οδηγούν τα οχήματα που εμπίπτουν στις πιο 
πάνω κατηγορίες θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα Περιοδικής Κατάρτισης 35 ωρών 
στα  Εγκεκριμένα  Κέντρα  Κατάρτισης  Οδηγών  (ΕΚΚΟ)  και  να  αποκτήσουν  Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  Περιοδικής  Κατάρτισης  μέχρι  τις  9.9.2014.Τα  Εγκεκριμένα 
Κέντρα Κατάρτισης Οδηγών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www  .  mcw  .  gov  .  cy  /  rtd  .

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα δικαιούνται να οδηγούν οχήματα των πιο πάνω κατηγοριών μέχρι 
την απόκτηση ΠΕΙ. Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, εξαιρούνται και δεν χρειάζονται ΠΕΙ όσοι 
οδηγούν οχήματα των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45χλμ/ώρα, 
οχήματα  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  από τις  υπηρεσίες  της  Εθνικής  Φρουράς,  της  Ελληνικής 
Δύναμης Κύπρου, της Πολιτικής Άμυνας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των δυνάμεων που 
είναι  αρμόδιες  για  την  τήρηση  της  δημόσιας  τάξης  ή  τα  οποία  τίθενται  υπό  τον  έλεγχο  των 
υπηρεσιών  αυτών,  οχήματα  που  υποβάλλονται  σε  δοκιμές  σε  δρόμους  για  λόγους  τεχνικής 
βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων οχημάτων που δεν έχουν τεθεί σε 
κυκλοφορία,  οχήματα  που  χρησιμοποιούνται  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  ή  εργασίες 
διάσωσης, οχήματα που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων για τη λήψη 
άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ, οχήματα που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικές μεταφορές επιβατών ή 
εμπορευμάτων για ιδιωτικούς σκοπούς και οχήματα που μεταφέρουν υλικό εξοπλισμό ο οποίος 
πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί  στην  άσκηση  του  επαγγέλματος  του  οδηγού  τους  υπό  την 
προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

Οι  πιο  πάνω οδηγοί  που  κατέχουν  άδεια  οδήγησης  στις  κατηγορίες  για  τις  οποίες  απαιτείται 
Επαγγελματική  Άδεια  Οδηγού,αφού  αποκτήσουν  ΠΕΙ  Περιοδικής  Κατάρτισης  θα  μπορούν  στη 
συνέχεια  να αιτηθούν στα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών,  απόκτηση 
Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού.

Σημειώνεται ότι, οδηγοί που απέκτησαν άδεια οδήγησης σε μια από τις κατηγορίες D1, D1+E, D, 
D+E και C1, C1+E, C, C+E που έχουν εκδοθεί μετά από τις 9.9.2008 και 9.9.2009 αντίστοιχα, 
προκειμένου  να  δικαιούνται  να  οδηγούν  οχήματα  των  πιο  πάνω  κατηγοριώνθα  πρέπει  να 
αποκτήσουν ΠΕΙ Αρχικής ή Ταχύρρυθμής Αρχικής Επιμόρφωσης. Για την απόκτηση ΠΕΙ Αρχικής 
Επιμόρφωσης  απαιτείται  η  επιτυχία  στις  γραπτές  εξετάσεις  για  απόκτηση  ΠΕΙ  Αρχικής 
Επιμόρφωσης  και  επιτυχία  σε  πρακτική  δοκιμασία  ενώ  για  την  απόκτηση  ΠΕΙ  Ταχύρρυθμης 
Αρχικής Επιμόρφωσης απαιτείται η παρακολούθηση μαθημάτων διάρκειας 140 ωρών σε ΕΚΚΟ 
και η επιτυχία στην γραπτή εξέταση απόκτησης ΠΕΙ Ταχύρρυθμης Αρχικής Επιμόρφωσης.

Οι  εξετάσεις  Αρχικής  Επιμόρφωσης  θα  διεξαχθούν  στις  29.9.2014  για  την  κατηγορία  του 
Λεωφορείου και στις 30.9.2014 για την κατηγορία του Φορτηγού. Για τη διαδικασία συμμετοχής σε 
αυτές έχει εκδοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση.
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