
 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 

Ανακοίνωση 

Θέμα:  Υποβολή αιτήσεων για γραπτές εξετάσεις που θα διεξαχθούν για την 

απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εκπαιδευτή Οδηγών 

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ανακοινώνει 

ότι δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 31/05/2021, από υποψήφιους εκπαιδευτές οδηγών για τις γραπτές 

εξετάσεις που θα διεξαχθούν για την απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εκπαιδευτή Οδηγών. 

 

Υποψήφιοι οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για να παρακαθήσουν σε εξέταση με βάση 

προηγούμενες ανακοινώσεις, οι οποίες δεν διεξήχθησαν, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου 

αίτηση.  

 

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος ή χρησιμοποιώντας τους 

συνδέσμους ποιο κάτω: 

Αίτηση για εξέταση ικανότητας εκπαιδευτή οδηγών 

Πιστοποιητικό Φυσικής Ικανότητας 

Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων μαζί με τα αντίγραφα πιστοποιητικών που πρέπει να 

υποβληθούν πρέπει να σταλούν, το αργότερο μέχρι 31/5/2021, με φαξ στο 22354030.  

Η ημερομηνία της εξέτασης καθώς και ο χώρος διεξαγωγής της θα ανακοινωθούν μετά το τέλος 

της παραλαβής των αιτήσεων. 

 

Η ύλη των εξετάσεων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων είναι η ακόλουθη: 

(α) Κανόνες οδικής κυκλοφορίας, όπως καθορίζονται στην εν ισχύ νομοθεσία  που αφορά 

τα μηχανοκίνητα οχήματα. 

(β) Μηχανολογικές πτυχές που αφορούν λειτουργία του οχήματος, ενδείξεις οργάνων  και 

μηχανολογικές πτυχές που αφορούν την παρεχόμενη από το όχημα ασφάλεια 

(ενεργητική και παθητική ασφάλεια). 

(γ) Θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς και αγωγής οδηγών, προστασία περιβάλλοντος, 

πρώτες βοήθειες οδικών ατυχημάτων, παθήσεις και οδήγηση, τεχνική διδασκαλίας. 

(δ) Οι ακόλουθοι Νόμοι όπως τροποποιήθηκαν και οι Κανονισμοί, Διατάγματα και 

Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει τους: 

• Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001 [Ν.94(Ι)/2001]. 

• Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 

[Ν.112/1968]. 

• Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμος του 1972 

[Ν.86/1972]. 

 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/A87AE7B10CD32202C22586C40036E315/$file/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/A87AE7B10CD32202C22586C40036E315/$file/%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%99%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20(%CE%A4%CE%9F%CE%9C17%CE%91).pdf


 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, η ύλη των εξετάσεων για υποψήφιους εκπαιδευτές οχημάτων των 

κατηγοριών Γ, Γ+Ε, Δ και Δ+E περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: 

• Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος του 2011 [Ν.80(Ι)/2011]. 

• Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών 

Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά 

Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος του 2007 [Ν.3(Ι)2007]. 

• Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων 

Οχημάτων Νόμος του 2007 [Ν.86(Ι)2007]. 

• Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004 

[Ν.29(Ι)2004] – περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς 

οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), μόνο για τους υποψήφιους 

εκπαιδευτές οδηγών οχημάτων κατηγορίας Γ και Γ+Ε. 

 

 

Σημειώνεται ότι, για να αποκτήσει ένα πρόσωπο άδεια εκπαιδευτή οδηγών θα πρέπει να επιτύχει 

τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και στην πρακτική δοκιμασία που θα ακολουθήσει. 

 

Επιπρόσθετα, για να μπορεί ένα πρόσωπο να λάβει άδεια εκπαιδευτή οδηγών θα πρέπει να 

πληροί όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο Νόμο με αρ. Ν.112/1968 και στους Κανονισμούς 

που εκδόθηκαν δυνάμει του, τα οποία περιλαμβάνουν ότι ο υποψήφιος πρέπει να έχει 

συμπληρώσει το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας του, να είναι τουλάχιστον απόφοιτος εξατάξιου 

σχολείου μέσης εκπαίδευσης (π.χ. απόφοιτος Λυκείου) και να κατέχει άδεια οδήγησης για 

τουλάχιστον πέντε έτη για τον τύπο/κατηγορία του οχήματος για την οποία θα λάβει άδεια να 

εκπαιδεύει.  

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  

27 Απριλίου 2021 


