ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Ν
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟ ΕΜΒΡΙΟ Υ 1968
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων (Έκπαίδευσις 'Οδηγών) Νόμος του
1968 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τ φ "Αρθρω 52-του Συντάγματος.
'Αριθμός 112 τοΟ 1968
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

ΟΔΗΓΩΝ

ΚΑΙ ΔΙ ΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ Ε Ι Σ ΣΧΟΛΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΪΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓ ΩΝ
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άνάφέρηται ώς ό περί Μηχανοκινή Συνοπτικός
των'Οχημάτων (Έκπαίδευσις'Οδηγών) Νόμος του 1968.
τίτλος.
2.—(1) Έ ν τω πάρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του Ερμηνεία,
κειμένου—
«αρχή άδειων» σημαίνει τόν "Εφορον Μηχανοκινήτων Όχημα κεφ. 332.
των, δυνάμει τών διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων 26 τοΰ 1959
και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ή οιονδήποτε άναπληρωτήν τούτου' 2 τ ο ° ι 9 6 2
4 τοΟ 1964
8το01964
16το0 1964
3 τοΰ 1965.

«έκπαίδευσις οδηγών» ςημαίγει έκπαίδευσιν παρεχομένην έπί
πληρωμή ή έπί άμοιβη, διά τήν <$δήγησιν μηχανοκινήτων οχημάτων
ή τήν προπαραρκευήν εις τήν λήψιν αδείας όδηγοΟ'
«εκπαιδευτής οδηγών» σημαίνει πρόσωπον κατ* επάγγελμα έκ
παιδεϋον οδηγούς'
«καθορισμένος» σημαίνει καθωρισμένος διά Κανονισμών δυνάμει
τοΟ άρθρου 5 γενομένων
«μηχανοκίνητον ΰχημα» κέκτηται οΐαν έννοιαν άπέδωκε τ φ δρω κεψ. 332.
τούτω τό άρθρον 2 τοΟ
περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τροχαί- 26τοθΐ959
ας Κινήσεως Νόμου2 τοΰ 1962
1

r

18το01963
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4TOO1964
8TOO1964
16 τοΟ 1964
3 τοΟ 1965.
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Κεφ. 332.
26 του 1959
2 τοΟ 1962
18 του 1963
4 τοΰ 1964
8το01964
16το0 1964
3 τ ο 0 1965.
Κεφ. 332.
26 τοΰ 1 959
2 τοΰ 1962
18 τοΰ 1963
4 του 1964
8 τοΟ 1964
1 6 τοΟ 1964
3 τοΰ 1965.
"Αδεια ι
σχολών
οδηγών καΐ
εκπαιδευτών
οδηγών.

Κεφ. 3 3 3 .
7 τοΰ 1960.

«οδηγός» κέκτηται οίαν έννοιαν άπέδωκε τώ δρω τούτω τό άρ
θρον 2 του περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως
Νόμου, δ δρος δέ «δδήγησις» τυγχάνει αναλόγου ερμηνείας"
«σχολή οδηγών» σημαίνει κατάστημα ένθα ενασκείται ή έπιχεί
ρησις της κατ' επάγγελμα εκπαιδεύσεως οδηγών.
(2) Οί έν τώ παρόντι Νόμω μή άλλως καθοριζόμενοι δροι κέκτην
ται οϊαν έννοιαν άπέδώκεν άύτοϊς δ περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων
και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος.

3.—(1) 'Απαγορεύεται ή λειτουργία σχολής οδηγών ή ή άσκησις
τοΟ επαγγέλματος του έκπαιδευτοΰ οδηγών άνευ έγκυρου αδείας δυ
νάμει του παρόντος Νόμου, εκδιδομένης κατ* έτος ύπό της άρχης
άδειων έν τω καθωρισμένω τύπω, ύπό τοιούτους δρους όϊους ή αρχή
άδειων ήθελε θεωρήσει πρέπον νά έπιβάλη.
(2) Ή άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών δέν εκδίδεται, έκτος έάν—
(α) ό αίτητής, προκειμένου περί φυσικού προσώπου, είναι κά
λου ήθικου χαρακτήρος, ώς ήθελε καθορισθή διά Κανονι
σμών, και συνεπλήρωσε τό είκοστόν τέταρτον έτος της ηλι
κίας του, προκειμένου δέ περί οργανισμού, μετά ή άνευ νο
μικής προσωπικότητος, τά έχοντα τήν εύθύνην τών επιχει
ρήσεων τοΟ έν λόγω οργανισμού πρόσωπα εΐναι κάλου ηθι
κού χαρακτήρος, ώς ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών, καΐ
συνεπλήρωσαν τό είκοστόν τέταρτον έτος τής ηλικίας των'
(δ) ό αίτητής ικανοποίηση τήν αρχήν άδειων δτι προτίθεται νά
διατηρή κατάλληλον έπαγγελματικήν στέγην έφωδιασμένην
διά παντός εξοπλισμού αναγκαίου διά τήν κατάλληλον έκ
παίδευσιν οδηγών'
(γ) ό α'ιτητής 'ικανοποίηση τήν αρχήν άδειων δτι ή έκπαίδευσις
οδηγών θά ένεργήται ύπό έκπαιδευτοΰ κατέχοντος τήν προς
τούτο άδειαν :
Νοείται δτι, οσάκις ό αίτητής σκοπή δπως είναι και ό μό
νος έν τη ετχολή εκπαιδευτής οδηγών, δέν εκδίδεται αύτώ
άδεια σχολής οδηγών, έκτος έάν ούτος προηγουμένως είργά
σθη διά διάστημα ενός τουλάχιστον έτους ώς εκπαιδευτής
οδηγών'
(δ) δ αίτητής ικανοποίηση τήν αρχήν άδειων δτι δέν θά ποιήται
χρήσιν μηχανοκινήτου οχήματος διά τους σκοπούς τής σχο
λής, έκτος έάν τούτο είναι κατάλληλον δι' ασφαλή όδικήν
χρήσιν και έίδικώς προσηρμοσμένον διά τήν τοιαύτην χρήσιν,
διά τής εγκαταστάσεως προσθέτου πέδης (φρένων) χρησιμο
ποιηθησομένης ύπό του έκπαιδευτοΰ εις περιπτώσεις ανάγκης,
και έκτος έάν τελή έν ίσχύϊ, καθ' δσον άφορα εις τό τοιούτον
δχημα.κα'ι παν πρόσωπον δπερ ήθελε ποιείται χρήσιν αυτού,
ασφάλεια καλύπτουσα κινδύνους τρίτων προσώπων και συνά
δουσα ταΐς διατάξεσι τοΰ περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων
('Ασφάλεια Τρίτων Προσώπων) Νόμου'
(ε) ό α'ιτητής καταδάλη τό καθωρισμένον έτήσιον τέλος, μή
υπερβαίνον τάς πέντε λίρας.
(3) Ή άδεια έκπαιδευτοΰ οδηγών δέν εκδίδεται έκτος έάν ό αίτη
της—μα) είναι καλοΰ ήθικου χαρακτήρος ώς ήθελε καθορισθή διά
κανονισμών και συνεπλήρωσε τό είκοστόν τέταρτον έτος τής
ηλικίας του*

645
(β) εΐναι κάτοχος αδείας όδηγου δια τουλάχιστον πέντε έτη
διό: τον τύπον του οχήματος δια τον όποιον έξαιτεΐται την
έκδοσιν αδείας έκπαιδευτου'
(γ) υπέστη επιτυχώς, ουχί ένωρίτερον του ενός έτους πρό της
ημερομηνίας υποβολής τής αιτήσεως, την καθωρισμένην έξέ
τασιν έκπαιδευτου οδηγών
(δ) είναι φυσικώς Ικανός, νά άσκηση τό επάγγελμα του έκπαι
δευτου οδηγών'
(ε) καταβάλη τό καθωρισμένον έτήσιον τέλος, μή υπερβαίνον τάς
δύο λίρας.
(4) Ή αρχή άδειων κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν δπως άρνηθή
τήν έκδοσιν αδείας σχολής οδηγών ή έκπαιδευτου οδηγών, είς οιονδή
ποτε πρόσωπον οδτινος προηγουμένη τοιαύτη άδεια άνεκλήθη ή ανε
στάλη δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(5) "Άδεια δυνάμει του παρόντος. Νόμου παρασχεθείσα δύναται
νά άνακληθή ή άνασταλή ύπό τής αρχής άδειων έν οίαοήποτε τών ακο
λούθων περιπτώσεων :
(α) οσάκις ή άδεια εξεδόθη τω άδειούχω κατόπιν ψευδούς δη
λώσεως η άποκρύψεως ουσιώδους γεγονότος, έν γνώσει αύ
τοΟ γενοπίλ/ης*
(δ) οσάκις ό αδειούχος παραλείπη νά συμμορφωθή προς olov
δήποτε τών ορών τής αδείας κατόπιν γραπτής προειδοποιή
σεως ή προς οίανδήποτε τών διατάξεων του παρόντος Νόμου
ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών*
(γ) οσάκις ό αδειούχος καταδικάζεται δι* αδίκημα τι δυνάμει
του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανο
νισμών ή δυνάμει τοΰ περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή του περί Μηχανοκινήτων 'Οχη
μάτων (Ασφάλεια Τρίτων Προσώπων) Νόμου ή δι* ο'ιονδή
;
. ~ ποτέ αδίκημα ~τό(3 Ποινικού Κωδικός σχέσιν έχον προς τήν
"τρόχαίαν ή έμφαΐνον ανικανότητα ή ακαταλληλότητα είς τήν
προσήκουσαν έκτέλεσιν τών επαγγελματικών καθηκόντων
του αδειούχου, άναφορικώς προς άτινά εξεδόθη ή άδεια ή
έλλειψιν κάλου ήθικου χαρακτήρος έστω καϊ έάν αϋτη
είναι άσχετος προς τήν προσήκουσαν έκτέλεσιν τών επαγ
γελματικών τούτων καθηκόντων.
(6) Ουδεμία άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται δυνάμει του εδα
φίου (5), έκτος έάν δοθή τω άδειούχω προειδοποίησις δύο εβδομά
δων περί τής σκοπούμενης ανακλήσεως ή αναστολής, έκθέτουσα πλή
ρως τους λόγους, έφ' ών εδράζεται ή τοιαύτη άνάκλησις ή αναστολή
καϊ παρασχεθή τώ άδειούχω ή δυνατότης δπως ΰποβάλη λόγους αντι
κρούοντας τήν τοιαύτην ένέργειαν.
4.—(1) Πας δστις—
(α) εκμεταλλεύεται ή μετέχει είς τήν έκμετάλλευσιν σχολής οδη
γών, δΓ ή ν δέν εξεδόθη άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου'
(β) λαμβάνει ή ποιείται χρήσιν του τίτλου ή χαρακτηρισμού του
Ιδιοκτήτου, διευθυντού ή υπευθύνου σχολής οδηγών ή λαμβά
νει ή ποιείται χρήσιν οίουδήποτε ονόματος, τίτλου ή χαρακτη
ρισμού ύποδηλουντος δτι οδτος είναι Ιδιοκτήτης, διευθυντής
ή υπεύθυνος σχολής οδηγών, δι* ήν δέν εξεδόθη άδεια δυνά
μει του παρόντος Νόμου'
(γ) μή κατέχων άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου, ενεργεί
καθ* οΙονδήποτε τρόπον ώς εκπαιδευτής οδηγών ή λαμβάνει
ή ποιείται χρήσιν του τίτλου ή χαρακτηρισμού" τοΟ έκπαιδευ

Κεφ. 332.
2 6 τ ο 0 1959
2 τοΰ 1 962
1 8 τ ο 0 1963
4 τοΰ 1 964
8 τοΰ 1 964
16 τοΰ 1964
3 τοΰ 1965.
Κεφ. 3 3 3 .
7 τοΰ 1960.
Κεφ. 154.
3τοΰ1962
43τοΰΐ963
41 τοΰ | 9 6 4
69 τ ο ΰ 1 9 6 4
70 τοΰ 1965
5 τοΰ1967
58 τοΰ Τ.967.

'Αδικήματα.
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τοΟ οδηγών ή λαμβάνει ή ποιείται χρήσιν οίουδήποτε ονόμα
τος, τίτλου ή χαρακτηρισμοΟ ύποδηλοΟντος δτι οΟτος είναι
εκπαιδευτής οδηγών,
είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, είς
φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς
ποινάς τής φυλακίσεως καΐ τής χρηματικής τοιαύτης.
(2) Πας δστις—
(α) ένασκών τό επάγγελμα του έκπαιδευτοΟ οδηγών, ποιείται
χρήσιν τίτλου ή χαρακτηρισμού έν άναφορφ τρός οιονδήποτε
πρόσωπον έν τη υπηρεσία αύτοΟ στερούμενον αδείας έκπαι
δευτου οδηγών, ύποδηλοΟντος δτι τό έν λόγω πρόσωπον κα
τέχει άδειαν έκπαιδευτοΟ οδηγών ή εκδίδει διαψήμισιν ή
πρόσκλησιν αποσκοπούσαν είς τήν δημιουργίαν ψευδών εντυ
πώσεων καθ* όσον άφορςι είς τό γεγονός δτι τά έν τη υπηρε
σία αύτοΟ πρόσωπα κατέχουν αδειαν έκπαιδευτοΟ οδηγών*
(β) ένεργεΐ κατά παράβασιν οίωνδήποτε δρων τής αδείας του,
εΐναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, είς
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας
τάς ποινάς τής φυλακίσεως καΐ τής χρηματικής τοιαύτης, τό δέ έκδι
κάζον τό αδίκημα Δικαοτήριον δύναται νά άκυρώση ή άναστείλη
δι' οίονδήποτε χρόνον οίανδήποτε άδειαν παρασχεθεΐσαν δυνάμει του
παρόντος Νόμου τω καταδικαζομένω διά τοιούτο αδίκημα προσώπω.
(3) Πας όστις, έπι τω τέλει λήψεως αδείας δυνάμει του* παρόντος
Νόμου, έν γνώσει αύτοΟ προβαίνει είς δήλωσιν, είτε έγγραφον είτε
προφορικήν, ήτις είναι ψευδής είς τι ουσιώδες αυτής στοιχεΐον, είναι
£νοχος αδικήματος και υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, είς φυ
λάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους έλξ μήνας ή είς χρηματικήν
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς
ποινάς τής φυλακίσεως καΐ τής χρηματικής τοιαύτης, τό δέ έκδικάζον
τό αδίκημα Δικαστήριον δύναται νά άκυρώση οιανδήποτε άδειαν
παρασχεθεΐσαν δυνάμει του παρόντος Νόμου τω καταδικαζομένω διά
τό αδίκημα προσώπω.
(4) Έ ν αίς περιπτώσεσιν ήθελεν άποδειχθή δτι αδίκημα τι δυνάμει
τοΰ παρόντος άρθρου, διαπραχθέν υπό τίνος νομικού προσώπου, διε
πράχθη τη συναινέσει ή συνενοχή ή δύναται νά άποδοθή είς άμέλειαν,
οίουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντοΟ, γραμματέως ή παρο
μοίου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οίουδήποτε προσώπου
φερομένου ώς ενεργούντος ύπό τοιαύτην Ιδιότητα, τόσον ό ενεχόμενος
είς τό αδίκημα δσον και τό νομικόν πρόσωπον είναι ένοχοι του έν λό
γω αδικήματος, αμφοτέρων υποκειμένων είς ποινικήν δίωξιν καΐ είς
τήν ανάλογο ν ποινήν.
κανονισμοί.

5.— (1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανόνι
σμούς, διά τήν καλλιτέραν έν τή πράξει έφαρμογήν τών διατάξεων
τοΰ παρόντος Νόμου.
(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος του εδαφίου (1), ol τοιούτοι
Κανονισμοί δύνανται νά—
(α) καθορίζωσι παν δ,τι δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή
είναι δεκτικόν καθορισμού'
(β) καθορίζωσι τά τηρητέα ύπό τής αρχής άδειων μητρώα, αρ
χεία, βιβλία ή έτερα έγγραφα, δι' οίονδήποτε τών σκοπών
του παρόντος Νόμου*
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(γ) ρυθμίζωσι τάς ένεργηθησομένας δυνάμει του παρόντος Νό
μου εξετάσεις καΐ τόν τρόπον διορισμοί) καΐ τά προσόντα
των εξεταστών δι' οίανδήποτε τοιαύτην έξέτασιν'
(δ) καθορίζωσι τό μέγεθος, τύπον καΐ ετέρας συνθήκας των σχο
λών οδηγών, τόν χρησιμοποιηθησόμενον έν αύταΐς έξοπλι
σμόν διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου καΐ τήν λειτουρ
γίαν της έν λόγω σχολής*
(ε) προνοώσι περί της επιθεωρήσεως τών σχολών οδηγών καΐ
του έν αύταΐς εξοπλισμού καΐ περί τής εξετάσεως του έν λό
γω εξοπλισμού'
(στ) καθορίσωσι τά τηρητέα ύπό τών αδειούχων μητρώα, αρ
χεία, βιβλία καΐ λοιπά Εγγραφα ως καΐ τάς ύποβληθησόμέ
νας ύπ* αυτών εκθέσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου"
(ζ) καθορίζωσι τά πληρωτέα τέλη δι' υπηρεσίας παρεχομένας ή
t-ιέρας ενεργείας λαμβανομένας δυνάμει του παρόντος Νό
μου'
(η) καθορίζωσι τους τίτλους ή χαρακτηρισμούς, ών at σχολαΐ
οδηγών ή έκπάιδευταΐ οδηγών δύνανται νά ποιώνται χρήσιν,
ως καΐ τά σήματα, πιστοποιητικά ή ταυτότητας, ατινάς δύ
νανται νά φέρωσιν ή έκθέτωσιν ol αδειούχοι έκπαιδευταΐ οδη
γών'
(θ) καθορίζωσι διά τήν παράβασιν παντός τοιούτου Κανονισμού
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν φυλάκισιν διά διάστημα τριών
μηνών ή τήν χρηματική ν τοιαύτην τών εκατόν λιρών ή άμφο
τέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύ
της.
Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει τοΰ* παρόντος Νόμου κατατί
θενται είς τήν Βουλήν τών "Αντιπροσώπων. Έ ά ν μετά πάροδον είκοσι
καΐ μιας ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντι
προσώπων δι" άπο<}>άσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση τους
οΰτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν ολω ή έν μέρει, τότε οΰτοι αμέ
σως μετά τήν πάροδον της ώς ανω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη
έπισήμφ έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν Ισχύϊ άπό της
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν
δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οΰτοι δημοσιεύον
ται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω
τροποποιηθή ύπ* αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημο
σιεύσεως.

