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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ" 'Αρ. 968 της 20 ϊς ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 

'Αριθμός 189 
ΟΙ περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων -(Έκπαίδευσις Όδηγών) Κανονισμοί 

τοΟ 1972, κατατεθέντες εις την Βουλή ν των 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες 
ύπ' αυτής, δημοσιεύονται ώς έτροηοποιήθησαν εις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμψώνως ω έδαφίω (2) του άρθρου 5 του περί Μηχα
νοκινήτων 'Οχημάτων (Έκπαίδευσις Όδηγών) Νόμου ταυ 1968 ('Αρ. 112/68). 

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 
ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί δυνάμει τοϋ άρθρου 5 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δια του εδαφίου (Ι) τοϋ 
άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων (Έκπαίδευσις Όδηγών) 
Νόμου χορηγούμενος αύτω εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κα
νονισμούς :— 

Ι. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ως οί περί Μηχανοκινήτων Συνοπτικός 
'Οχημάτων (Έκπαίδευσις Όδηγών) Κανονισμοί τοϋ 1972. τίτλος. 

ΜΕΡΟΣ Ι.—ΠΡΦΟΊΜΙΟΝ 
2.—(Ι) Έν τοις παροΰσι Κανονισμοίς, έκτος εάν άλλως προκύπτη 'Ερμηνεία. 

εκ τοϋ κειμένου :— 
«Νόμος» σημαίνει τους περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων

1 (Έκπαί ιΐ2τοθΐ968 
δευσις Όδηγών) , Νόμους τοϋ 1968. και 1972· 20τοΰΐ972. 

«οϊ περί Μηχανοκινήτων Όχημάτιρν Κανονισμοί» σημαίνει τους 
περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων Κανονισμούς 1959 εως 1970 και Εφημερίς 
περιλαμβάνει οιουσδήποτε κανονισμούς τροποποιοϋντας ή άντι κυβερνήσεως 
καθιστώντας τούτους. ?
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20.7.1959, 
Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Tpftov: 

7.10.1965 
31. 3.1966 
15.12.1966 
3. 7.1967 
4. 8.1967 
4. 8.1967 
(Άρ. 2) 

11. 8.1967 
17. 5.1966 
26. 7.1968 
25. 4.1969 
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(2) Οϊ εν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς, μή άλλως καθοριζόμενοι δροι, 
κέκτηνται οϊαν έννοιαν άπέδωκεν αύτοΐς ό Νόμος. 

ΜΕΡΟΣ II.—ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Διορισμοί 3· Ό "Εφορος Μηχανοκινήτων Όχημάτων, εν τη ενασκήσει τών 
•Αναπληρωτών εξουσιών, άτινας περιβέβληται ώς 'Αρχή 'Αδειών, εν τη έννοια του 
•Εφόρων. άρθρου 2 (Ι) τοΌ Νόμου, δύναται να δρίση Άναπληρωτάς 'Εφόρους, 

προς ενα<χκησιν τοιούτων καθηκόντων καΐ εξουσιών δυνάμει τών πα
ρόντων Κανονισμών, ώς ήθελε, δι* επί τούτω διατάγματος του εκάστοτε 
αναθέσει αύτοΐς. 

Μητρώα, 
Κ.λ.ΤΤ. 

Αίτησις 
εκδόσεως 
αδείας 
λειτουργίας 
σχολής 
οδηγών. 
Πρώτος 
Π1ναξ. 
Τύπος «Α». 

Πρώτος 
Πίναζ. 
Τύπος «Β». 
Δεύτερος 
ΠΙναξ. 

Κεφ. 154. 

Κεφ. 454. 

4. Ή "Αρχή 'Αδειών θέλει μεριμνήσει δια τήν τήρησιν τών ακολούθων 
μητρώων καΐ αρχείου, εν ώ τύπω ήθελεν εκάστοτε προς τούτο ορίσει— 

(α) ενός Μητρώου Σχολών Όδηγών, έν ώ θέλουν καταχωρισθή 
άπασαι αϊ κατά νόμον λειτουργοϋσαι Σχολαί "Οδηγών 

(β) ενός Μητρώου Εκπαιδευτών Όδηγών, έν ώ θέλουν κατα
χωρισθη άπαντες οϊ κατά νόμον ασκούντες το επάγγελμα 
του έκπαιδευτοΰ όδηγών. 

(γ) ενός Αρχείου, διαλαμβάνοντος φάκελλον δι* έκάστην κατά 
νόμον λειτουργούσαν σχολήν όδηγών καΐ δι* ένα έκαστον 
κατά νόμον ασκούντα το επάγγελμα του έκπαιδευτοΰ όδηγών 
έν τοίς ώς εϊρηται φακέλλοις καταχωρίζονται αί κατά τάς 
προνοίας τών Κανονισμών 5 και 16 τών παρόντων Κανονισμών 
υποβαλλόμενοι αιτήσεις και τά συνοδεύοντα ταύτας πιστο
ποιητικά, ώς καΐ παν έτερον συναφές εγγραφον. 

ΜΕΡΟΣ III.—ΣΧΟΛΑΙ ΟΔΗΓΩΝ 

5.^1) Παν πρόσωπον ή οργανισμός μετά ή άνευ νομικής προσω
πικότητος, κατέχων τά ύπό τοΰ Νόμου απαιτούμενα προσόντα, δστις 
επιθυμεί νά τω χορηγηθή άδεια λειτουργίας σχολής όδηγών, δέον 
δπως υποβολή τη "Αρχή 'Αδειών αΤτησιν έν τω τύπω «Α» τοΰ συνημ
μένου τοις παροΰσι Κανονισμοϊς Πίνακος, ή έν οίωδήποτε έτέρω τύπω 
ώς ήθελεν ή 'Αρχή 'Αδειών εκάστοτε καθορίσει, έμπεριέχουσαν τά έν 
αΰτώ καθοριζόμενα στοιχεία. 

{2) Μετά τής αιτήσεως δέον δπως συνυποβληθή και πιστοποιητικόν 
καλού ηθικού χαρακτήρος τοΰ αΐτητοΰ ή έν περιπτώσει οργανισμού 
εκάστου τών εχόντων τήν εΰθύνην τών επιχειρήσεων τοΰ οργανισμού 
προσώπων. 

(3) Τά προβλεπόμενα έν τη παραγράφω (2) πιστοποιητικά κάλου 
ηθικού χαρακτήρος εκδίδονται ύπό τοΰ 'Αρχηγού τής 'Αστυνομίας 
έν τώ τύπω «Β» τοΰ συνημμένου τοις παροΰσι Κανονισμοΐς Πρώτου 
Πίνακος, τη καταβολή τών νενομισμένων τελών, ώς ταύτα καθορίζονται 
έν τω συνημμένω τοίς παροΰσι Κανονισμοίς Δευτέρω Πίνακι νοου
μένου δτι το πρόσωπον δι* δ Ι*καοτον πιστοποιητικόν εκδίδεται δεν 
κατεδικάσθη— 

(α) κατά τά τελευταία πέντε έτη δι' οιονδήποτε τών ακολούθων 
αδικημάτων:— 
(i) Παράβασίν τίνα τοΰ Κανονισμού 60 τών περί Μηχανοκινή

των 'Οχημάτων Κανονισμών 
(ϋ) παν αδίκημα κατά παράβασίν τών διατάξεων τών άρθρων 

144 2ως 177, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, τοΰ 
Ποινικού Κωδικός· 

(iii) άνθρωποκτονίαν έξ αμελείας κατά παράβασίν τών διατά
ξεων τοΰ άρθρου 210 τοΰ Ποινικού Κωδικός· 
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(iv) πάν έτερον αδίκημα δια το όποιον προβλέπεται ποινή 
φυλακίσεως πέραν των δώδεκα μηνών. 

(β) κατά τα τελευταία τρία έτη, δι' οιονδήποτε τών ακολούθων 
αδικημάτων :— 
(i) Έπικίνδυνον όδήγησιν κατά παράβασιν τοΰ άρθρου 5 κεφ. 332 και 

τοϋ περί Μηχανοκινήτων Ό χ η μ ά τ ω ν και Τροχαίας Κινή Νόμοι 
σεως Νόμου Κεφ. 332. 2 5 / 5 9 

18/63 
4/64 
8/64 
3/65 
40/65 
52/68 
96/70. 

(ϋ) όδήγησιν υπό την έπήρρειαν οινοπνευματωδών ποτών. 

6.—Πάσα σχολή οδηγών δέον δ π ω ς διατηρή έπαγγελματικήν στέγην, Έπαγγελμα
διαθέτουσαν αΐθουσαν διδασκαλίας και τον κάτωθι όριζόμενον έξο ™<ή στέγη καΐ 

ν
 J Γ 1 Γ ' εξοπλισμός 

πλισμον— σχολών 
(α) Μηχανικόν έκπαιδευτικόν έξοπλισμόν συνιστάμενον εκ τών δδηγών. 

ακολούθων :— 
(ί) Τετρακύλινδρον τουλάχιστον μηχανήν με τομάς δι' ων 

να έμφαίνηται ή λειτουργία τών εμβόλων 
(ϋ) μηχανισμόν συνήθους τύπου συμπλέκτου με τομήν δι' ής 

νά έμφαίνηται ό τρόπος λειτουργίας του· 
(iii) μηχανισμόν τροχοπεδών, συνήθους τύπου υδραυλικών, 

με τομήν εϊς εν τύμπανον τοϋ τροχοΰ ϊνα έμφαίνηται ή 
λειτουργία του συστήματος· 

(β) μαυροπίνακα* 
(γ) πίνακα σημάτων τροχαίας ή σήματα τροχαίας τοΰ ανεγνω

ρισμένου μεγέθους· 
(δ) σχεδιαγράμματα ή έτερα βοηθήματα δια την διδασκαλίαν της 

λειτουργίας τών τροχοπεδών και τοϋ συμπλέκτου : 

Νοείται δτι πάσα σχολή ήτις έλειτούργει δια περίοδον τουλάχιστον 
δώδεκα μηνών προ της ημερομηνίας ενάρξεως 'ισχύος τών παρόντων 
Κανονισμών υποχρεούται νά έφοδιασθή δια τοϋ ω ς άνω έξοπλισμόΰ 
εντός εξαμήνου άπό της ρηθείσης ημερομηνίας. 

7.—(Ι) Ή άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών εκδίδεται εν τω τύπω ΤύποςκαΊ 
«Δ» τοϋ συνημμένου τοις παροϋσι Κανονισμοΐς Πρώτου. Πίνακος. διάρκεια 

Ισχύος 
αδείας 
λειτουργίας 
σχολής 
οδηγών. 

(2) Ή Ισχύς της οϋτω χορηγούμενης αδείας εΐναι ετησία, έκτος Πρώτος 
εάν προηγουμένως αϋτη άνακληθή ή άνασταλή συμφώνως ταΐς έπι Πίναξ. 
τούτω διατάξεσι τοϋ Νόμου. ' ' τύπος«Δ». 

8.—(Ι) Ή επωνυμία, ύφ' ην θέλει λειτουργήσει ή σχολή οδηγών 'Επωνυμία 
δέον δ π ω ς καταχωρηθή εν τη 'αιτήσει, τη υποβαλλομένη προς εκδοσιν ??ο λ ς 

της αδείας λειτουργίας αυτής. ηγων" 
(2) Ή 'Αρχή 'Αδειών δύναται κατά το δοκοϋν νά άρνηθή νά παράσχη 

τήν αϊτουμένην άδειαν ύπό τήν καταχωρηθεΐσαν εν τη αιτήσει έπω
νυμίαν, εφ' δσον ή τοιαύτη επωνυμία προσομοιάζει προς έτέραν ύφ' 
ην ήδη λειτουργεί ετέρα σχολή οδηγών ή είναι παραπλανητική ή εφ" 



Δ.Π. 189/72 560 

"Εκδοοις 
άδειας 
λειτουργίας 
σχολές 
οδηγών. 

Πρώτος 
ΠΙναξ. 

Τύπος «Π». 

Δεύτερος 
Π(ναξ. 

Έπιθεώρησις 
σχολών 
δδηγών. 

Πρώτος 
Πίναξ. 
Τύπος «Γ». 

Δεύτερος 
ΠΙναξ. 

'Εκπαιδευτι

κά οχήματα. 

δσον ενδέχεται νά προκαλέση σύγχυσιν ή περιέχει τάς λέξεις ώς 
«Ακαδημία», «Ανωτάτη», «Εθνική», «Παγκυπρία», ή εν οιαδήποτε 
ετέρα περιπτώσει, καθ' ή ν ή 'Αρχή Άδειων ήθελε κρίνει άπευκταίαν 
τήν έγγραφήν της σχολής ύπό τοιαύτην έπωνυμίαν. 

9.^(1) ΠρΙν ή ή 'Αρχή 'Αδειών προβή εις τήν εκδοσιν αδείας λει
τουργίας σχολής οδηγών δέον δπως διακρίβωση το αληθές τών εν 
τη αιτήσει περιεχομένων στοιχείων και ίκανοποιηθη δτι δ ύποβαλών 
τήν αΐτησιν συγκεντροΐ άπαντα τά ύπό τοΟ Νόμου απαιτούμενα προ
σόντα, προς τούτοις δε δτι πληρούνται και αί λοιπαί νόμιμοι προϋπο
θέσεις διά τήν εκδοσιν τοιαύτης αδείας· έπι τω σκοπώ τούτω θέλει 
διατάξει έπιθεώρησιν του οϊκήματος δπερ θά στέγαση τήν σχολήν καί 
του εν αύτώ εξοπλισμού, ύπό επιθεωρητού επί τούτω οριζομένου ύπ' 
αυτής εκ τών εξεταστών οδηγών, ίνα διασφαλισθή δτι ταύτα είναι 
κατάλληλα δια τον σκοπόν, δι' δν μέλλουν νά χρησιμοποιηθώσι. Έφ' 
δσον ή οΟτω διενεργηθείσα έπιθεώρησις ήθελε κριθή ικανοποιητική, 
εκδίδεται πιστοποιητικόν καταλληλότητος της Σχολής, εν τω τύπω 
«Γ» του συνημμένου τοις παροΰσι Κανονισμοΐς Πρώτου Πίνακος. 

(2) Έφ' δσον ή 'Αρχή 'Αδειών ήθελεν ίκανοποιηθη περί τών ανωτέρω 
προβαίνει εις τήν εκδοσιν τής αιτουμένης αδείας, τη καταβολή τών 
νενομισμένων τελών, ώς ταύτα καθορίζονται εν τω συνημμένω τοις 
παροΰσι Κανονισμοΐς Δευτέρω Πινάκι και εγγράφει ταύτην εν τω 
Μητρώω Σχολών Όδηγών. 

10.—(Ι) Ή 'Αρχή 'Αδειών δύναται κατά πάντα χρόνον, οφείλει δε 
εν πάση περιπτώσει πριν ή προβή εϊς τήν εκδοσιν αδείας λειτουργίας 
οιασδήποτε σχολής όδηγών, νά διάταξη έπιθεώρησιν τής ύπό τής σχολής 
χρησιμοποιούμενης επαγγελματικής στέγης καί του έν αύτη εξοπλισμού, 
προς διακρίβωσιν τής καταλληλότητος αυτών διά τοιαύτην χρήσιν. 

(2) Ή έπιθεώρησις δυνάμει τής παραγράφου (Ι) διενεργείται ύπό 
τοΰ δυνάμει του κανονισμού 9 οριζομένου επιθεωρητού δστις, έφ' δσον 
δεν ήθελεν ίκανοποιηθη διά τήν καταλληλότητα του οικήματος και τοΰ 
έν αύτώ χρησιμοποιουμένου εξοπλισμού, διατάσσει τήν διενέργειαν 
τών αναγκαίων επισκευών, προσθηκών ή αναπροσαρμογών, ίνα το 
οίκημα και ό εξοπλισμός καταστώσι κατάλληλα διά τήν χρήσιν, δι' ην 
προώρισται. 

(3) Έφ' δσον ό επιθεωρητής ήθελεν ίκανοποιηθη διά τήν καταλληλό
τητα τοΰ οικήματος και τοΰ έν αύτώ χρησιμοποιουμένου εξοπλισμού 
ή δτι διενηργήθησαν αί άναγκαΐαι έπισκευαί, προσθήκαι ή άναπροσαρ
μογαΐ κατά τάς παρασχεθείσας ΰπ' αύτοΰ έντολάς, εκδίδει πιστοποιη
τικόν καταλληλότητος τής σχολής, έν τω τύπω «Γ» τω συνημμένω 
τοις παροΰσι Κανονισμοΐς Πρώτω Πίνακι έν φ καθορίζεται καί ή ημε
ρομηνία διεξαγωγής τής επιθεωρήσεως. Το τοιούτον πιστοποιητικόν 
δέον δπως κατά πάντα χρόνον εΰρίσκηται άνηρτημένον εντός τοΰ 
οίκήματος τής σχολής. 

(4) Έφ* δσον ή 'Αρχή 'Αδειών ήθελεν ίκανοποιηθη δτι το πιστο
ποιητικόν καταλληλότητος σχολής όδηγών άπωλέσθη, ήλλοιώθη, 
παρεποιήθη ή κατέστη δυσανάγνωστον, δύναται, τή καταβολή τών 
νενομισμένων τελών, ώς ταύτα καθορίζονται έν τω συνημμένω τοις 
παροΰσι Κανονισμοΐς Δευτέρω Πίνακι, νά προβή είς τήν εκδοσιν 
διπλογράφου πιστοποιητικού. 

11.—(Ι) Εις πασαν σχολήν όδηγών δέον δπως ανά πάντα χρόνον 
εΰρίσκηται ανηρτημένος εις περίοπτον μέρος κατάλογος έμφαίνων 
τά ύπό τής σχολής χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά οχήματα. 

(2) Πάν ,τοιοϋτον έκπαιδευτικόν δχημα δέον δπως φέρη ευκρινώς 
έπ' αΰτου διακριτικόν σήμα ώς ήθελεν εκάστοτε καθορίσει ή 'Αρχή 
'Αδειών. 

/ 
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(3) Δι* εγγράφου έπι τούτου γνωστοποιήσεως της ή Αρχή 'Αδειών 
δύναται κατά πάντα χρόνον, οφείλει δε εν πάση περιπτώσει άνά έξά
μηνον, να ύποβάλη τα υπό τών σχολών οδηγών χρησιμοποιούμενα 
εκπαιδευτικά οχήματα εϊς έπιθεώρησιν, προς διακρίβωσιν της καταλ
ληλότητος αυτών διά τοιαύτην,, χρήσιν, κατά τον εν τη γνωστοποιήσει 
καθωρισμένον χρόνον και τόπογ. Ή τοιαύτη επιθεώρησες δέον δπως 
διενεργήται εντός 24 ωρών άπρ της υποβολής του οχήματος προς 
έξέτασιν. 

(4) Ή έτπθεώρησις δυνάμει της παραγράφου (3) διενεργείται υπό 
επιθεωρητού επί τούτω οριζομένου ΰπό της 'Αρχής Άδειων, εκ τών 
επιθεωρητών μηχανοκινήτων οχημάτων, δστις, εφ* δσον δεν ήθελεν 
ίκανοποιηθή διά την καλή ν καΐ ασφαλή κατάστασιν τοΟ οχήματος, προς 
τούτοις δε δτι πληρούνται αϊ προϋποθέσεις της παραγράφου (S) του 
εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 3 του Νόμου, διατάσσει τήν ιδιενέργειαν τών 
αναγκαίων επισκευών και αναπροσαρμογών, ϊνα το όχημα καταστή 
ασφαλές και κατάλληλον διά τήν χρήσιν δι* ην προώρισται. 

(5) Έφ* δσον ό επιθεωρητής ήθελεν ίκανοποιηθή ως προς τήν καλή ν 
και ασφαλή κατάστασιν τοΰ οχήματος ή δτι διενηργήθησαν αί άναγκαΐαι 
έπισκευαι ή άναπροσαρμογαι κατά τάς παρασχεθείσας ΰπ' αύτοΰ, ώς 
εν τοίς ανωτέρω, έντολάς, εκδίδει πιστοποιητικόν καταλληλότητος Πρώτος 
τού οχήματος, εν τω τύπω «Ε» τοΰ συνημμένου τοις παροΰσι Κανό Πίναξ. 
νισμοΐς Πρώτου Πίνακος, εν ώ καθορίζεται και ή ημερομηνία διεξαγωγής Τύπος«Ε». 
τής επιθεωρήσεως. Το τοιούτον πιστοποιητικόν δέον δπως εΰρίσκηται 
εντός τοΰ οχήματος, ό χρησιμοποιών δε το όχημα εκπαιδευτής, έφ' 
δσον ήθελε κληθή προς τούτο ύπό αστυνομικού έν στολή, οφείλει δπως 
παρουσιάζη τούτο προς έξέλεγξιν. 

(6) Έφ' δσον ή 'Αρχή 'Αδειών ήθελεν ίκανοποιηθή δτι το πιστοποιη
τικόν καταλληλότητος εκπαιδευτικού οχήματος άπωλέσθη, ήλλοιώθη, 
πάρεποιήθη ή κατέστη δυσανάγνωστο ν, δύναται, τη καταβολή τών 
νενομισμένων τελών, ώς ταύτα καθορίζονται έν τω συνημμένω τοις 
παροΰσι Κανονισμοϊς Δευτέρω Πίνακι, νά προβή εις τήν εκδοσιν διπλό Δ ύ̂τερος 
γράφου πιστοποιητικού. Πιναξ. 

(7) 'Από τής ημερομηνίας τής καθοριζομένης έν τή παραγράφω (3) 
απαγορεύεται ή χρήσις οιουδήποτε εκπαιδευτικού οχήματος, επη
ρεαζόμενου ΰπό τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως, προ τής εκδόσεως 
πιστοποιητικού καταλληλότητος συμφώνως προς τάς διατάξεις τής 
παραγράφου (5). 

(8) Ή δυνάμει τοΰ παρόντος Κανονισμού εκδιδομένη γνωστοποίησις 
κοινοποιείται καθ* 6ν τρόπον ή 'Αρχή 'Αδειών ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

12. Πάσα Σχολή υποχρεούται δπως τηρή βιβλίον, έν ω καταχωρί Βιδλίον 
ζονται οί παρ' αυτή εκπαιδευόμενοι οδηγοί, τό δνομα και ή διεύθυνσις τηρούμενον 
αυτών, στοιχεία τής αδείας μαθητευομένου, ην ούτος κατέχει, ή κατη
γορία τοΰ οχήματος, δι* δ ούτος εκπαιδεύεται, αί ώραι πρακτικής και 
θεωρητικής διδασκαλίας αυτών, ώς καί τό όνομα τοΰ έκπαιδευτοΰ 
ενός εκάστου εξ αυτών. 

13. Πάσα.αλλαγή επαγγελματικής στέγης οιασδήποτε δυνάμει τών 'Αλλαγή 
παρόντων Κανονισμών λειτουργούσης σχολής οδηγών δέον δπως d^aYVe^OTl
κοινοποιήται τή 'Αρχή 'Αδειών. κης στέγης. 

ΜΕΡΟΣ IV—ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΙ ΟΔΗΓΩΝ 

. 14.—(Ι) Πάσα Σχολή 'Οδηγών δέον δπως άπασχοΛή ενα ή πλείονας Έκπαιδειπαί 
έκπαιδευτάς οδηγών, κατέχοντας αδειαν εξασκήσεως τοΰ επαγγέλματος δδπνΩν· 
τοΰ έκπαιδευτοΰ οδηγών, έκδοθεΐσαν κατά τάς διατάξεις τών ^παρόντων 
Κανονισμών. 

σχολών 
οδηγών. 
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Αίτησις 
δι* Μκδοσιν 
άδειας 
εξασκήσεως 
τοΰ επαγγέλ
ματος τοΰ 
έκπαιδευτοΰ 
οδηγών. 
Πρώτος 
Πίναξ. 
Τύπος «ΣΤ». 

Πρώτος 
Πίναξ. 
Τύπος«Β s 

Δεύτερος 
Πίναξ.

Κεφ. 154. 

Κεφ. 154. 

Κεφ. 332 και 
Νόμοι 
2 5 / 5 9 

2 / 6 2 
1 8 / 6 3 

4 / 6 4 
8 / 6 4 
•3/65 

4 0 / 6 5 
5 2 / 6 8 
9 6 / 7 0 . 

Πρώτος 
Πίναξ. 
Τύπος «Ζ». 

(2) 'Εντός της σχολής οδηγών δέον δπως κατά πάντα χρόνον εύρί
σκηται ανηρτημένος, εϊς περίοπτον μέρος, κατάλογος εμφαίνω ν τα 
ονόματα τών παρά τη σχολή απασχολουμένων εκπαιδευτών, άντίγραφον 
τοΰ οποίου δέον δπως αποστέλλεται εις την 'Αρχήν 'Αδειών. 

,(3) Πάσα αλλαγή έκπαιδευτοΰ οιασδήποτε δυνάμει τών παρόντων 
Κανονισμών λειτουργούσης σχολής οδηγών δέον δπως κοινοποιήται 
τη Αρχή 'Αδειών. 

15.—(Ι) Πάς δστις, κατέχων τα υπό τοΰ Νόμου απαιτούμενα προ
σόντα, επιθυμεί νά τω χορηγηθή άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος 
του έκπαιδευτοΰ οδηγών, δέον δπως ύποβάλη τη 'Αρχή 'Αδειών αΐτησιν 
εν τω τύπω «ΣΤ» τοΰ συνημμένου τοις παροΰσι Κανονισμοΐς Πρώτου 
Πίνακος, ή εν οίωδήποτε έτέρω τύπω, ως ή θελε ν ή 'Αρχή 'Αδειών 
εκάστοτε καθορίσει, έμπεριέχουσαν τά εν αύτώ καθοριζόμενα στοιχεία. 

(2) Μετά τής τοιαύτης αιτήσεως δέον δπως συνυποβάλλωνται και 
δύο πρόσφατοι φωτογραφίαι τοΰ αίτητου ώς και τά κάτωθι πιστοποιη
τικά— 

(α) πιστοποιητικόν κάλου ήθικοΰ χαρακτήρος· 
(β) ίατρικόν πιστοποιητικόν περί τής φυσικής αύτοϋ ικανότητος· 
(γ) πιστοποιητικόν δτι υπέστη επιτυχώς τήν νενομισμένην έξέτασιν 

έκπαιδευτοΰ οδηγών. 
(3) Το προβλεπόμενον έν τή παραγράφω (2) πιστοποιητικόν καλοΰ 

ήθικοΰ χαρακτήρος εκδίδεται υπό τοΰ 'Αρχηγού τής 'Αστυνομίας έν 
τω τύπω «Β» τοΰ συνημμένου τοις παροΰσι Κανονισμοΐς Πρώτου 
Πίνακος, τή καταβολή τών νενομισμένων τελών, ώς ταϋτα καθορίζονται 
έν τω συνημμένω τοις παροΰσι Κανονισμοΐς Δευτέρω Πίνακι, νοου
μένου δτι ό αιτούμενος τήν εκδοσιν αύτοϋ δεν κατεδικάσθη— 

(α) κατά τά τελευταία πέντε ετη δι' οιονδήποτε τών ακολούθων 
αδικημάτων :— 
(i) Παράβασίν τίνα τοΰ Κανονισμού 60 τών περί Μηχανοκι

νήτων 'Οχημάτων Κανονισμών 
(ϋ) πάν αδίκημα κατά παράβασίν τών διατάξεων τών άρθρων 

144 εως 177, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων τοΰ 
Ποινικού Κωδικός· 

(iii) άνθρωποκτονίαν εξ αμελείας κατά παράβασίν τών δια
τάξεων του άρθρου 2Ι0 του Ποινικού Κωδικός· 

(iv) πάν έτερον αδίκημα διά το όποιον προβλέπεται ποινή 
φυλακίσεως πέραν τών δώδεκα μηνών 

(β) κατά τά τελευταία τρία ετη, δι' οιονδήποτε τών ακολούθων 
αδικημάτων :— 
(ί) Έπικίνδυνον όδήγησιν κατά παράβασίν τοΰ άρθρου 5 

τοΰ περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων καΐ Τροχαίας Κινή
σεως Νόμου Κεφ. 332· 

(ϋ) όδήγησιν ύπό τήν έπήρρειαν οινοπνευματωδών ποτών. 
(4) Το προβλεπόμενον έν τή παραγράφω (2), πιστοποιητικόν φυσικής 

ικανότητος εκδίδεται ύπό Κυβερνητικού Ιατρικού λειτουργού έν τω 
τύπω «Ζ» τοΰ συνημμένου τοΤς παροΰσι Κανονισμοΐς Πρώτου Πίνακος, 
τή καταβολή τών νενομισμένων τελών, ώς τάΰτα καθορίζονται έν τω 
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συνημμένα) τοις παροΰσι Κανονισμοΐς Δευτέρω Πίνακι, εις πρόσωπα Δεύτερος 
άπνα δεν πάσχουν εκ τίνος τών ακολούθων νόσων ή φυσικών άνα ntv°£· 
πηριών:— 

(α) 'Επιληψίας· 
(β) οιασδήποτε μορφής διανοητικής διαταραχής ή διανοητικού 

ελαττώματος συνεπεία του όποιου ό αίτητής λογίζεται ώς 
διανοητικώς πάσχων διά τους σκοπούς του περ. Διανοητικώς ΚεΦ· 12°· 
'Ασθενών Νόμου* 

(γ) τάσεως προς αιφνίδιας κρίσεις Ιλίγγου ή λιποθυμίας' 
(S) άνικανότητος αναγνώσεως εξ αποστάσεως 25 ΰαρδών υπό 

καλήν κατάστασιν φωτός τής ημέρας, (τή βοηθεία διόπτρων, 
εφ* δσον φέρει ταύτας ό αίτητής) σειράς εκ λευκών γραμ
μάτων και αριθμών επί μελανής επιφανείας τοδ αύτοΟ μεγέθους 
και σειράς ώς και τα συνιστώντα τά χαρακτηριστικά σημεία 
τής ταυτότητος μηχανοκινήτου οχήματος, ή εξ ελαττωματικής 
οράσεως, δυναμένης νά καταστήση τήν Οπό τοΟ αίτητου όδή
γησιν έπικίνδυνον διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν 

(ε) αλκοολισμού ή εθισμού εϊς τά ναρκωτικά* 
(στ) οιασδήποτε παθήσεως ή αναπηρίας άκρων, δυναμένης νά 

καταστήση τήν ΰπό του αίτητου δδήγησιν έπικίνδυνον διά 
τήν δημοσίαν άσφάλειαν 

(ζ) κωφότητος. 

16.—(Ι) Πριν ή ή Αρχή 'Αδειών προβή εϊς τήν εκδοσιν αδείας έξα Εκοοσις 
σκήσεως τοΟ επαγγέλματος τοΟ έκπαιδευτοΟ οδηγών δέον δπως δια αδείας 
κριβώση το αληθές τών εν τή αιτήσει περιεχομένων στοιχείων καΐ εξασκήσεως 
ϊκανοποιηθή δτι ό όποβαλών τήν αίτησιν συγκεντροΐ άπαντα τά ύπό τοΟέπαννέλ
του Νόμου απαιτούμενα προσόντα διά τήν εκδοσιν τής τοιαύτης αδείας. ^irais^roG 

(2) Έφ' δσον ή Αρχή 'Αδειών ήθελεν ϊκανοποιηθή περί τών ανωτέρω, *°ηγων. 
προβαίνει είς τήν εκδοσιν τής αιτουμένης αδείας, τή καταβολή τών 
νενομισμένων τελών, ώς ταύτα καθορίζονται εν τω σύνημμένω τοις 
παροΰσι Κανονισμοΐς Δευτέρω Πίνακι και εγγράφει τον αϊτητήν εν Δεύτερος 
τω Μητρώω 'Εκπαιδευτών Όδηγών. Πίναξ.> 

17.—(Ι) Ή άδεια εξασκήσεως τοΟ επαγγέλματος τού έκπαιδευτοΟ τύπος και 
όδηγών εκδίδεται εν τω τύπω «Η» του συνημμένου τοις παρούσι διάρκεια 
Κανονισμοΐς Πρώτου Πίνακος. άδειας 

εξασκήσεως 
τοΟ έπαγγέλ
ματος τοΟ 
έκπαιδευτοΟ 
όδηγών. 
Πρώτος 

(2) Ή ισχύς τής οΰτω χορηγουμένηςΓάδείας είναι ετησία, εκτός Πίναξ. 
tlav προηγουμένως αΟτη άνακληθή ή αναστολή συμφώνως ταΐς έπί TU1t°s«H»· 
τούτω διατάξεσι του Νόμου; 

Ι θ.—(Ι) Πάς, δστις επιθυμεί νά υποοτή τήν νενομισμένην έξέτασιν Εξετάσεις 
προς εκδοσιν πιστοποιητικού ικανότητος έκπαιδευτοΟ όδηγών, δέον διάτήνχορή
δπως ΰποβάλη τή "Αρχή 'Αδειών αϊτησιν ώς ή Αρχή 'Αδειών ήθελεν Υησιν πι<?°" 
εκάστοτε καθορίσει, προς τούτοις δέ καταβολή τά νενομισμένα τέλη ί̂ νότητος 
ώς ταύτα καθορίζονται έν τω σύνημμένω τοις παρ? Οσι Κανονισμοΐς έκπαιδευτοΟ... 
Δευτέρω Πίνακι. Ή τοιαύτη έξέτασις δέον δπως οιενεργήται εντός 6δηγών. 
ενός μηνός άπό τής υποβολής της αιτήσεως. Πίναε*** 

(2) Διά τήν διενέργειαν. τής έν τή παραγράφω (Ι) προβλεπομένης 
εξετάσεως ή 'Αρχή 'Αδειών ορίζει έξεταστάς, έc τών υφισταμένων 
εξεταστών όδηγών. 
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Φύσις εξετά
σεων έκπαιδευ
τοΰ οδηγών. 

Πιστοποιητικόν 
Ικανότητος 
έκπαιδευτοΟ 
οδηγών. 
Πρώτος 
Πίναξ. 
Τύπος «θ». 

Έπανεξέ
τασις έν e, 
περιπτώσει 
αποτυχίας. 

"Αντικατά

στασιςπιστο

ποιητικοΰ 
Ικανότητος 
έκπαιδευτοΟ. 

Δεύτερος 
Πίναξ. 

(3) Ή έξέτασις, περί ης ή παράγραφος (Ι), συνίσταται εκ γραπτού 
και πρακτικού μέρους. Τά δύο ταύτα μέρη της εξετάσεως ενεργούνται 
ΰπό χωριστών εξεταστών οριζομένων ύπό της 'Αρχής 'Αδειών. "Απο
τυχία εις το γραπτόν μέρος της εξετάσεως θέλει αποκλείσει τον αϊτητήν 
έκ του πρακτικού τοιούτου : 

Νοείται δτι πάς δστις ήθελεν αποδείξει δτι ήσκει το επάγγελμα τοϋ 
έκπαιδευτοΟ οδηγών δια περίοδον τουλάχιστον δώδεκα μηνών προ 
της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος των παρόντων Κανονισμών εξαιρείται 
του γραπτού μέρους της εξετάσεως. 

19. Ή φύσις της τοιαύτης εξετάσεως καθορίζεται είς γενικάς οδηγίας 
της 'Αρχής 'Αδειών, έν πάση δμως περιπτώσει ό αίτούμενος την εκ
δοσιν πιστοποιητικού ικανότητος έκπαιδευτοΟ οδηγών οφείλει δπως 
ικανοποίηση τον έξεταστήν δτι— 

(α) γνωρίζει καλώς τους κανόνας οδικής κυκλοφορίας, ως ούτοι 
καθορίζονται εις οιονδήποτε, εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμον ή κανο
νισμόν άφορώντα είς τά μηχανοκίνητα οχήματα και την τροχαίαν 
κίνησιν 

(β) γνωρίζει καλώς τους κανόνας οδικής ασφαλείας και τά τής 
εφαρμογής αυτών εϊς ειδικάς περιπτώσεις· 

(γ) κατέχει την άναγκαίαν θεωρητικήν κατάρτισιν και πεΐραν δια 
τήν θεωρητικήν και πρακτικήν έκπαίδευσιν μαθητευομένων 

οδηγών 
(δ) γνωρίζει τά τοϋ μηχανισμού και σχεδίου του οχήματος, επαρκώς 

διά τάς άνάγκας εκπαιδεύσεως μαθητευομένων οδηγών. 

20. Ε'ις πάντα, δστις ήθελεν ΰποστή επιτυχώς τήν νενομισμένην 
έξέτασιν, παραχωρείται πιστοποιητικόν ικανότητος έκπαιδευτοΟ οδηγών, 
έν τώ τύπω «θ» του συνημμένου τοις παροϋσι Κανονισμοΐς Πρώτου 
Πίνακος. 

21. Το πρόσωπον, δπερ ήθελεν άποτύχη είς τήν νενομισμένην έξέ
τασιν διά τήν έκδοσιν πιστοποιητικού ικανότητος έκπαιδευτοΟ οδηγών, 
δέν δύναται νά ύποστή νέαν έξέτασιν πριν ή παρέλθη διάστημα τριών 
τουλάχιστον μηνών άπό τής διεξαγωγής τής προηγουμένης τοιαύτης. 

22.—(Ι) Έν ή περιπτώσει ό κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητος 
έκπαιδευτοΟ οδηγών ήθελεν ικανοποιήσει τήν 'Αρχήν 'Αδειών δτι το 
ώς εΐρηται πιστοποιητικόν άπωλέσθη ή εκλάπη και δτι έγένετο αναφορά 
του γεγονότος είς άστυνομικόν σταθμόν ή δτι τοΟτο τοσούτον ήλλοιώθη 
Α>στε νά εΤναι δυσανάγνωστα τά στοιχεία αΰτου, τη καταβολή τών 
νενομισμένων τελών, ώς ταΰτα καθορίζονται έν τω συνημμένω τοις 
παροϋσι Κανονισμοΐς Δευτέρω Πίνακι, ή 'Αρχή 'Αδειών εκδίδει διπλό
γραφον πιστοποιητικού, έχον τήν αυτήν ώς και το πρωτότυπον Ίσχύν. 

(2) Έάν μετά τήν εκδοσιν, ώς έν τοις ανωτέρω, διπλογράφου και 
διαρκούσης τής ισχύος αΰτου, το άναφερθέν ώς άπολεσθέν ή κλαπέν 
πρωτότυπον πιστοποιητικόν ήθελεν άνευρεθή, ό κάτοχος του διπλο
γράφου οφείλει δπως καταβολή πάσαν εϋλογον προσπάθειαν προς 
άνάκτησίν του και έπιστρέψη τοΟτο αμελλητί τή 'Αρχή 'Αδειών. 

Έπίδειξιςπι 23. Το πιστοποιητικόν ικανότητος έκπαιδευτοΟ οδηγών δέον δπως 
ίκανό^0 0 έκτίθηται εντός τοΰ οχήματος κατά πάντα χρόνον, καθ' δν τοΟτο χρη
έκπαιδευτού σιμόποιεΐται προς έκπαίδευσιν οιουδήποτε προσώπου, παρουσιάζηται 
οδηγών. δέ εϊς άστυνομικόν έν στολή, δστις ήθελε ζητήσει τοΟτο προς έξέλεγξιν. 
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24. 'Εκπαιδευτής έττί καθήκοντι δέον όπως φέρη έτη του στήθους ΣημαΈκπαι 
αυτού σήμα άναγράφον τό δνομα καί τήν Ιδιότητα αυτού ώς έκπαιδευτοϋ. δευτών. 
Το ώς εΐρηται σήμα είναι σχήματος ορθογωνίου, τά γράμματα δε χρώ
ματος μέλανος και έττί λευκής επιφανείας. 

ΜΕΡΟΣ V—ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

25.—(Ι) Πάς δστις παραβαίνει οιονδήποτε των παρόντων Κανονισμών "Αδικήματα, 
ή τους δρους οιασδήποτε αδείας παρασχεθείσης αύτω δυνάμει τών 
παρόντων Κανονισμών, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς 
φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας 
τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

(2) Όσάκις διεπράχθη αδίκημα δυνάμει τής παραγράφου (Ι) υπό 
οργανισμού τίνος, κεκτημένου ή μή νομικήν προσωπικότητα, πας 
διευθύνων σύμβουλος, συνεταίρος, διευθυντής ή έτερος υπεύθυνος 
υπάλληλος, εκάστοτε ενεργών εν τη Ιδιότητι του διευθυντού του οργα
νισμού, είναι ωσαύτως ένοχος αδικήματος εκτός εάν τό δικαοτήριον 
πεισθή— 

(α) δτι τό αδίκημα διεπράχθη εν αγνοία αύτου· ή 
(β) δτι ελαβεν άπαντα τά ενδεικνυόμενα μέτρα δια νά διασφάλιση 

τήν τήρησιν τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών ή 
αναλόγως τής περιπτώσεως τών δρων αδείας εκδοθείσης 
δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
ΤΥΠΟΣ «Α» 

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968) 

ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972—(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5(1).) 

( Δ ι * υ π η ρ ε σ ι α κ ή ν χ ρ ή σ ι ν ) 
'Αριθμός έγγραφης 
Ημερομηνία 
'Αριθμός αποδείξεως 
Υπογραφή 

ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ 
Ι. "Ονομα Ιδιοκτήτου 

*2. Ημερομηνία γεννήσεως τοΰ ιδιοκτήτου ή ιδρύσεως τοϋ οργανισμού 
3. Διεύθυνσις 
4. 'Επωνυμία τής Σχολής 
5. "Ονομα και διεύθυνσις υπευθύνου τής Σχολής 
6. "Ονομα και διεύθυνσις τών απασχολουμένων παρά τη Σχολή εκπαιδευτών 

οδηγών 
7. 'Αριθμός καί ημερομηνία εκδόσεως αδείας τών απασχολουμένων παρά τη 

Σχολή εκπαιδευτών 

Ό αιτητής δέον δπως εχη συμπεπληρωμένον τό 24ον έτος τής ηλικίας αύτου. 
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8. 'Αριθμός έγγραφης εκπαιδευτικών οχημάτων της Σχολής.. 
9. "Ονομα, αριθμός και ημερομηνία λήξεως ασφαλιστικού δελτίου. 

10. "Ημερομηνία λήξεως προηγουμένης άδειας της Σχολής 
fl Ι. Ημερομηνία και αριθμός πιστοποιητικού καταλληλότητος τής Σχολής 

Ό υπογεγραμμένος δηλώ ότι, εξ όσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω, άπαντα 
τα εν τη παρούση αιτήσει περιεχόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 

Ημερομηνία Υπογραφή 

(Σφραγις) 

f Έν περιπτώσει ανανεώσεως τής αδείας λειτουργίας τής Σχολής. 
Σημείωσις: Μετά τής αιτήσεως δέον δπως συνυποβληθώσι και άπαντα τά κατά 

νόμον απαιτούμενα πιστοποιητικά προς διακρίβωσιν του άληθοϋς 
των εν αύτη περιεχομένων στοιχείων. 

ΤΥΠΟΣ «Β» 
Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968) 
ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972—(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5(3) ΚΑΙ 16(3).) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΑΛΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ 
Πιστοποιείται ώδε ότι ό/ή Κος/Κα 

εκ κάτοχος δελτίου ταυτότητος ύπ' αριθμόν εϊναι 
καλού ηθικού χαρακτήρος και δύναται νά τω/τή χορηγηθή άδεια λειτουργίας σχολής 
όδηγών/άδεια εξασκήσεως. του επαγγέλματος έκπαιδευτοΰ οδηγών. 

Ημερομηνία ..· 'Αρχηγός 'Αστυνομίας. 

(Σφραγις) 

ΤΥΠΟΣ «Γ» 
Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968) 
ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 
' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972—(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6(1) ΚΑΙ 10 (3).) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ 
Πιστοποιείται ώδε ότι ή Σχολή Όδηγών ('Επωνυμία τής Σχολής ή όνομα 

ιδιοκτήτου ή οργανισμού)..... διατηρεί κατάλληλον 
έπαγγελματικήν στέγην και τον κατά νόμον άναγκαΐον έξοπλισμόν δια την έκπαί
δευσιν όδηγών. 

Ημερομηνία "Εφορος Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων. 

(Σφραγις) 
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ΤΥΠΟΣ «Δ» 
Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968) 
ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972—(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7(1).) 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ 

'Αρ. 'Αδείας 

Χορηγείται ώδε άδεια λειτουργίας Σχολής Όδηγών ε'ις :. 

εκ άττό της μέχρι της 

'Ημερομηνία "Εφορος Μηχανοκινήτων Όχημάτων. 

(Σφραγις) 

ΤΥΠΟΣ «Ε» 
Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968) 
ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972—(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 12(4).) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑλΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Πιστοποιείται ώδε δτι τήν έξήτασα το 

ΰπ' αριθμόν μηχανοκίνητον δχημα καΐ εΰρον τοΰτο κατάλληλον 
δι' ασφαλή οδική ν χρήσιν συμφώνως προς τους περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς. 

Ημερομηνία "Εφορος Μηχανοκινήτων Όχημάτων. 

(Σφραγΐς) 

ΤΥΠΟΣ «ΣΤ» 

(Δι' ύπηρεσιακήν χρήσιν) 
'Αριθμός 'Αδείας Έκπαιδευτοϋ Όδηγών. 
"Αριθμός 'Αποδείξεως 
Ημερομηνία εκδόσεως 
Υπογραφή 
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Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968) 

ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972—(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 16(1).) 

ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΫ ΟΔΗΓΩΝ 
Ι. "Ονομα 
2. Διεύθυνσις 
3. 'Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος 

*4. Ημερομηνία γεννήσεως 
J5. Στοιχεία αδείας όδηγοΰ : 

(α)'Αριθμός 
(β) Κατηγορία 
(γ) Ημερομηνία λήξεως 

φ6. Στοιχεία αδείας έκτταιδευτοΟ οδηγών : 
(α) 'Αριθμός 
(β) Κατηγορία 
(γ) Ημερομηνία λήξεως 

Φωτογραφία 

φ|7. 'Αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού ικανότητος έκπαιδευτοϋ οδηγών 

8. Νόσοι ή φυσικαι άναπηρίαι (ελλείψει τούτων, σημειώσατε την λέξιν 
«ΟΥΔΕΜΙΑ»). 

Ό υπογεγραμμένος δηλώ δτι, εξ όσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω, άπαντα 
τα εν τη παρούση αιτήσει περιεχόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 

Ημερομηνία Υπογραφή 

* Ό αίτητής δέον όπως εχη συμπεπληρωμένον το 24ον ετος.τής ηλικίας αύτου. 
f Ό αϊτητής δέον δπως είναι κάτοχος άδειας όδηγοΟ άπό 5 τουλάχιστον ετών 

δια τον τύπον του οχήματος δια τον όποιον έξαιτεΐται την εκδοσιν αδείας 
έκπαιδευτοϋ (εν περιπτώσει πρώτης εκδόσεως τοιαύτης αδείας). 

φ Έν περιπτώσει ανανεώσεως της αδείας έκπαιδευτοϋ οδηγών. 
φ|Τό οτοιχεϊον τοϋτο δέν είναι άναγκαΐον εν περιπτώσει ανανεώσεως της αδείας. 

Ή ημερομηνία αϋτη δέον δπως μή υφίσταται πέραν του ενός έ'τους της ημερο
μηνίας υποβολής τής αιτήσεως. 

Σημείωσις: Μετά της αίτήσεως δέον δπως συνυποβληθώσι και άπαντα τά κατά 
νόμον απαιτούμενα πιστοποιητικά προς διακρίβωσιν του αληθούς των έν αύτη 
περιεχομένων στοιχείων. 

ΤΥΠΟΣ «Ζ» 
Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968) 
ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972—(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 16 (4).) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΉΚΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ 
Πιστοποιείται ώδε δτι ό/ή Κος/Κα... ,..*—·· 

εκ....... κάτοχος δελτίου ταυτότητος ΰπ' αρ..... 
εξ ουδεμίας νόσου ή φυσικής αναπηρίας πάσχει, δυναμένης νά αποστέρηση τούτον 
της Ικανότητος της εξασκήσεως τοΰ επαγγέλματος τού έκπαιδευτοϋ οδηγών. 

Ημερομηνία Ιατρικός Λειτουργός". 
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ΤΥΠΟΣ «Η» 
Ρ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΉΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968) 
ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972—(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 18(1).) 

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΟΔΗΓΩΝ 

'Αρ. 'Αδείας 

Χορηγείται ώδε άδεια εξασκήσεως τοϋ επαγγέλματος 
τοϋ έκπαιδευτοΰ οδηγών εις τον/τη ν Κο ν/Καν 

εκ 
κάτοχον δελτίου ταυτότητος ύπ' άρ 
δια μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας 
άπό της μέχρι της 
συμπεριλαμβανομένης. 

Φωτογραφία 

'Ημερομηνία.... 

(Σφραγίς) 

Έφορος Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 

Διάφορα καταβαλλόμενα τέλη 

Ι. Δι' έκδοσιν πιστοποιητικού καλοϋ ηθικού χαρακτήρος 
δι' έκδοσιν αδείας λειτουργίας σχολής οδηγών (Κανο
νισμοί 5 (3) καΐ 16 (3).) 

2. Δι' έκδοσιν άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών /(Κανο
νισμός 6 (2).) 

3. Δι' έκδοσιν διπλογράφου πιστοποιητικού καταλληλότητος 
σχολής οδηγών (Κανονισμός 10(4).) 

4. Δι' έκδοσιν διπλογράφου πιστοποιητικού καταλληλότητος 
εκπαιδευτικού οχήματος (Κανονισμός 12(5).) 

5. Δι' έκδοσιν πιστοποιητικού φυσικής Ικανότητος (Κανο
νισμός 16(4).) . . . . . . . . . . ί. 

6. Δι' έκδοσιν αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος έκπαι
δευτοΰ οδηγών (Κανονισμός 12(2).) . . 

7. Δι' έκδοσιν πιστοποιητικού ικανότητος έκπαιδευτοΰ οδη
γών (Κανονισμός 19(1).) . . .* 

8. Δι' έκδοσιν διπλογράφου πιστοποιητικού ικανότητος 
έκπαιδευτοΰ οδηγών (Κανονισμός 24(1).) 

£0.400 μιλς 

£3.000 μιλς 

£0.500 μιλς 

£0.500 μιλς 

Το εκάστοτε κα
θοριζόμενον εϊς 
τους περί Κυβερ
νητικών Νοσοκο
μειακών Ιδρυμά
των (Δικαιώ
ματα και Τέλη) 
Κανονισμούς 
τέλος. 

£1.000 μιλς 

£1.000 μιλς 

£0.500 μιλς 




