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Ό περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων (Έκπαίδευσις Όδηγών) (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τον Συντάγματος. 

'Αριθμός 20 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) ΝΟΜΟΝ 

ΤΟΥ 1968 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Μηχανοκινήτων Όχη. Συνοπτικός 

μάτων (Έκπαίδευσις Όδηγών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972·τίτλος· 
και θα άναγινώσκηται όμου μετά του περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων 
(Έκπαίδευσις Όδηγών) Νόμου του 1968 (εν τοις εφεξής άναφερο 112 του 1968. 
μένου ώς «ό βασικός νόμος»), ό δε βασικός νόμος και ό παρών 
Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οι περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων 
(Έκπαίδευσις Όδηγών) Νόμοι τοΰ 1968 και 1972. 

2. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηση 
/ Ν Α , ~ , „ , Λ / ( . „ , τοΰ άρθρου 3 
(α) Δια της καταργήσεως της επιφυλάξεως της παραγράφου τοοβασικοΰ 

(γ) τοΟ εδαφίου (2) αύτοϋ και της αντικαταστάσεως της εν νόμου. 
τω τέλει της τρίτης γραμμής της παραγράφου ταύτης διπλής 
στιγμής δι' ανω τελείας' 

(β) δια τής καταργήσεως τής παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) 
αύτου και τής αντικαταστάσεως αυτής δια τής κάτωθι : 

«(γ) υπέστη επιτυχώς τήν καθωρισμένην έξέτασιν εκ
παιδευτών όδηγών εντός τών τελευταίων δώδεκα μηνών 
προ τής ημερομηνίας υποβολής τής προς χορήγησιν τής 
άδειας αιτήσεως'»' 

(γ) δια τής εν αύτώ ένθέσεως ευθύς μετά το εδάφιον (3) αύτοϋ 
τοΟ ακολούθου νέου εδαφίου, άριθμουμένου ώς (3 Α) : 

«(3 Α) 'Απαγορεύεται ή υπό αδειούχου έκπαιδευτοΰ όδη
γών παροχή εκπαιδεύσεως όδηγών εκτός εάν οδτος εϊτε 
άπασχολήται ύπ' αδειούχου σχολής όδηγών εϊτε είναι 
ωσαύτως κάτοχος εγκύρου αδείας λειτουργίας σχολής όδη. 
γών έστω και εάν είναι ό μόνος εν αύτη εκπαιδευτής οδη
γών.». 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο) της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


