
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Σελίδα 1 από 3 

 

 

 

Ανακοίνωση 
(6/7/2021) 

 
Θέμα: Εγγραφή στο Διαδικτυακό Σύστημα Κράτησης ημερομηνίας 

και ώρας εξέτασης για τις Σχολές Οδηγών 
 

 

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

 

 
A. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα δέχεται αιτήσεις από τις 6/7/2021 μέχρι τις 

13/7/2021 για Εγγραφή των Σχολών Οδήγησης στο Διαδικτυακό Σύστημα 
Κράτησης για ημερομηνία και ώρα εξέτασης 

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναγκάστηκε να διακόψει τη διαδικτυακή υπηρεσία κράτησης 

ημερομηνίας για πρακτική δοκιμασία, μέχρι να προβεί στις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές ώστε 

να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του συστήματος. 

Το νέο σύστημα έχει παραδοθεί στο Τμήμα και έχουν γίνει οι έλεγχοι σε αυτό για να διασφαλιστεί 

ότι το νέο σύστημα λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία το 

συντομότερο και με την ολοκλήρωση της εγγραφής των Σχολών Οδήγησης.  

** Ο αριθμός κωδικών που δικαιούται να δημιουργήσει κάθε σχολή, ισούται με τον αριθμό των 

μόνιμα εργοδοτούμενοι αδειούχων εκπαιδευτών οδηγών από την σχολή συν ένα (1) επιπρόσθετο 
άτομο. Σε περίπτωση που μια σχολή εργοδοτεί μόνο ένα αδειούχο εκπαιδευτή οδηγών τότε 
δικαιούται ακόμα ένα επιπρόσθετο άτομο (δηλαδή σύνολο 3 κωδικούς πρόσβασης) 

 
Β. Εγγραφή Ενδιαφερόμενου 

1. Έχει δημιουργηθεί νέα φόρμα εγγραφής που αφορά τα άτομα που θα είναι 

εξουσιοδοτημένα από τις σχολές να προβαίνουν σε κρατήσεις για ραντεβού για την άδεια 

οδηγού 
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2. Στο πρώτο στάδιο εισάγονται τα στοιχεία της εταιρείας ή του ιδιοκτήτη της Σχολής όπως 

αυτά είναι καταχωρημένα στο Αρχείο του ΤΟΜ: 

 
 

 
3. Ακολούθως θα γίνει εγγραφή του ατόμου:  
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4. Ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να καταχωρήσει το προσωπικό του  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί 
με τον κωδικό πρόσβασης του: 
 

 
 

5. Ο ενδιαφερόμενος κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής του θα παραλάβει στο ηλεκτρονικό του 
ταχυδρομείο το κωδικό χρήστη. Ο κωδικός πρόσβασης θα είναι αυτός που θα δηλωθεί πιο πάνω. 

 

 
 

Για την εγγραφή στο διαδικτυακό σύστημα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
του ΤΟΜ ή να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο πιο κάτω: 

 
https://rtd.mcw.gov.cy/WebPhase1/drivingschoolregistration?lang=gr 

 

 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

6/7/2021 
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