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Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ε κπαίδευσις Οδηγών) (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1986 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημο ν εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 15 τ ου 1986
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
1968 ΕΩΣ 1972
Η Βουλή τ ων Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο πε ρί Μηχανοκινήτων
Οχημάτων (Εκπαίδε υσις Οδηγών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986
και θα αναγινώσκηται ομού με τά των πε ρί Μηχανοκινήτων Οχη
μάτων (Εκπαίδε υσις Οδηγών) Νόμων του 1968 και 1972 (ε ν τοις
εφεξής αναφε ρομένων ως «ο βασικός νόμος») ο δε βασικός νόμος και
ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι πε ρί Μηχανοκινήτων
Οχημάτων (Εκπαίδε υσις Οδηγών) Νόμοι του 1968 έως 1986.
2. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Διά της ε κ του ε δαφίου (2) αυτού διαγραφής της παρα
γράφου (α) και της αντικαταστάσε ως της διά της ακο
λούθου νέας παραγράφου:—
«(α) ο αιτητής, προκε ιμένου πε ρί φυσικού προσώπου,
είναι καλού ηθικού χαράκτηρος, ως ήθε λε καθορισθή διά
Κανονισμών, ήσκησε το ε πάγγε λμα του ε κπαιδ
ε υτού
οδηγών διά τρία έτη, και συνε πλήρωσε το ε ικοστόν
τέταρτον έτος της ηλικίας του, προκε ιμένου δε πε ρί
οργανισμού, με τά ή άνε υ νομικής προσωπικότητος, τα
έχοντα την ε υθύνη ν των ε πιχε ιρήσε ων του ε ν λόγω οργα
νισμού πρόσωπα ε ίναι καλού ηθικού χαράκτη ρος, ως
ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών, και συνε πλήρωσαν. το
εικοστόν τέταρτον έτος της ηλικίας των, και νοουμένου
ότι ο οργανισμός αυτός ε ργοδοτε ί ως ε κπαιδε υτάς οδηγών
πρόσωπα τα οποία ήσκησαν το ε πάγγε λμα του ε κπαι
δευτού οδηγών διά τρία έτη·»· και
(β) διά της ε νθέσε ως, ε υθύς με τά την παράγραφον (α) του
εδαφίου (3) αυτού, της ακολούθου νέας παραγράφου
(αϊ):
«(αϊ) ασκε ί ή θα ασκή ως κύριον ε πάγγε λμα την
εκπαίδευσιν οδηγών».
3. Αι διατάξε ις του παρόντος Νόμου δε ν τυγχάνουν ε φαρμογής
εις πρόσωπα νομίμως ασκούντα το ε πάγγε λμα του ε κπαιδε υτού
οδηγών ή, ε ις οργανισμούς, με τά ή άνε υ νομικής προσωπικότητος,
νομίμως λε ιτουργούντος σχολήν οδηγών, προ της ημε ρομηνίας
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου.
Τυπώθηκε στο Τυπογραφε ίο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λε υκωσία.
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