Κράτηση
ηµεροµηνίας για
πρακτική δοκιµασία
υποψήφιων
οδηγών µέσω
διαδικτύου.

Το Τµήµα Οδικών
Μεταφορών συνεχίζει
την πρωτοπορία και
τον εκσυγχρονισµό των
υπηρεσιών που
προσφέρει µε
διαφάνεια και στόχο τη
φιλική εξυπηρέτηση
του πολίτη.

Τµήµα Οδικών Μεταφορών

ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΥΣΗΣ. ΠΟΤΕ ΜΗΝ
ΠΙΝΕΙΣ ΑΝ ΘΑ
Ο∆ΗΓΗΣΕΙΣ.
Η κατανάλωση αλκοόλ
πριν από την οδήγηση
αυξάνει σηµαντικά τον
κίνδυνο σύγκρουσης
καθώς και την
πιθανότητα θανάτου ή
σοβαρού τραυµατισµού.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Οδηγίες κράτησης
µέσω διαδικτύου
ηµεροµηνίας
πρακτικής
δοκιµασίας για
απόκτηση άδειας
οδήγησης.

Προορισµός
η ασφαλής
επιστροφή.

Τµήµα Οδικών Μεταφορών
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Βασιλέως Παύλου 17
2412, Έγκωµη
Λευκωσία
Τηλ.: 22807000
Φαξ.: 22354030
E-mail: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

Πώς κάνω κράτηση

Πώς εξασφαλίζω τον

ηµεροµηνίας για πρακτική

αναγκαίο κωδικό πρόσβασης

δοκιµασία απόκτησης

στην εφαρµογή;

άδειας οδήγησης µέσω

Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα του Τµήµατος
Οδικών Μεταφορών στη διεύθυνση:
http://rtd.mcw.gov.cy

διαδικτύου;
• Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα του
Τµήµατος Οδικών Μεταφορών στη
διεύθυνση: http://rtd.mcw.gov.cy
• Επιλέγετε το µενού «Πληρωµή για
Εξέταση Άδειας Οδήγησης».
• Επιλέγετε το κέντρο πρακτικής
εξέτασης, την κατηγορία της άδειας
οδήγησης στην οποία επιθυµείτε να
εξεταστείτε και δηλώνετε τον
αριθµό εγγραφής του οχήµατος
µε το οποίο θα παρουσιαστείτε
στην πρακτική δοκιµασία.
• Από την οθόνη στην οποία
εµφανίζεται το ηµερολόγιο του
εξεταστικού κέντρου που ήδη έχετε
επιλέξει, επιλέγετε αρχικά την
εβδοµάδα που επιθυµείτε να
εξεταστείτε και στη συνέχεια την
ακριβή µέρα και ώρα της πρακτικής
δοκιµασίας.
• Επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες
που έχετε επιλέξει και προχωρείτε
στην πληρωµή µε τη χρήση
πιστωτικής κάρτας µέσω της
ιστοσελίδας της JCC η οποία
εµφανίζεται αυτόµατα.
• Μετά την πληρωµή εκτυπώνετε την
επιστολή κράτησης ηµεροµηνίας
πρακτικής δοκιµασίας.

Συµπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία
στην ηλεκτρονική σελίδα Εγγραφής.
Ο κωδικός χρήστη και ο κωδικός
πρόσβασης αποστέλλονται στο
ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο.

Ποιά είναι η συντοµότερη
ηµεροµηνία πρακτικής
δοκιµασίας που επιτρέπεται
να κρατήσω;
Η κράτηση ηµεροµηνίας πρακτικής
δοκιµασίας (πρώτη φορά) για απόκτηση
άδειας οδήγησης, επιτρέπεται αφού
περάσουν τουλάχιστον 21 ηµερολογιακές
ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της
άδειας οδήγησης µαθητευοµένου οδηγού
της αντίστοιχης κατηγορίας.
Σε περίπτωση αποτυχίας στην πρακτική
δοκιµασία, παρέχεται η δυνατότητα
επανεξέτασης αφού περάσουν τουλάχιστον
30 ηµερολογιακές ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποτυχίας.

Πώς µπορώ να ακυρώσω την
κράτηση που έχω κάνει;
Η ακύρωση γίνεται µέσω της επιλογής
«Ακύρωση Εξέτασης Άδειας Οδήγησης».

Πώς µπορώ να αλλάξω την
ηµεροµηνία κράτησης;
Η αλλαγή µπορεί να γίνει αφού προηγηθεί

η ακύρωση της κράτησης. Ο υποψήφιος
οδηγός αφού ακυρώσει την κράτηση που
έκανε, έχει τη δυνατότητα να κάνει νέα
κράτηση χωρίς χρέωση, µέσω της
επιλογής «Επανακράτηση εξέτασης
άδειας οδήγησης».
Σηµειώνεται ότι, παρέχεται η δυνατότητα
µόνο µίας αλλαγής ηµεροµηνίας
πρακτικής δοκιµασίας εντός
15 ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία ακύρωσης της εξέτασης.
Σε περίπτωση που επιθυµείτε και άλλη
αλλαγή πρέπει να ακυρώσετε την
τελευταία σας κράτηση και να ξεκινήσετε
τη διαδικασία από την αρχή
καταβάλλοντας ξανά το αντίστοιχο τέλος.

Μέχρι πότε µπορώ να
αλλάξω την ηµεροµηνία
κράτησης που έχω κάνει;
Η αλλαγή της καθορισµένης ηµεροµηνίας
πρακτικής δοκιµασίας είναι επιτρεπτή,
µέχρι και 15 ηµερολογιακές ηµέρες
πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία.
Πληρωτέα Τέλη:

•
•

Τέλη εξέτασης: €10,25.
Επιπρόσθετα τέλη επίσπευσης
της εξέτασης: €34,17.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε µε το Τµήµα Οδικών
Μεταφορών.

Βασιλέως Παύλου 17
2412, Έγκωµη
Λευκωσία
Τηλ.: 22807000
Φαξ.: 22354030
E-mail: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

