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Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος του 1989 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 225 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Α ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επαγγελματικής 
'Αδειας Οδηγού Νόμος του 1989. 

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το 
κείμενο— 

«άδεια» σημαίνει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
χορηγούμενη επαγγελματική άδεια οδηγού' 

«αδειούχος» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 6" 

«Αναθεωρητική Αρχή Αδειών» σημαίνει την αναθεωρητική αρχή 
αδειών που εγκαθιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 4 των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων του 
1982 μέχρι 1989. 

«Αρχή Αδειών» σημαίνει την αρχή αδειών που εγκαθιδρύθηκε και 
λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Νόμων του 1982 μέχρι 1989. 

«Ελεγκτής» σημαίνει το δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 13 
οριζόμενο πρόσωπο· 

«Κανονισμοί» σημαίνει τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδό

μενους κανονισμούς" 
«μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης» σημαίνει λεωφορείο 

δημόσιας χρήσης, ταξί οποιασδήποτε κατηγορίας ή μηχανοκίνητο 
όχημα διεθνών μεταφορών, για τα οποία παραχωρήθηκε η σχετική 
άδεια δυνάμει των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων 
του 1982 μέχρι 1989. 

«οδηγός» και «οδός» έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους 
αυτούς αντίστοιχα το άρθρο 2 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 μέχρι 1985. 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. 
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι απαντώμενοι στον παρόντα Νόμο και μη 

άλλως καθοριζόμενοι σ ' αυτόν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το 
κείμενο, έχουν την έννοια την οποία αποδίδουν σ* αυτούς αντίστοιχα 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

9 του 1982 
84 του 1984 
224 του 1989. 

9 του 1982 
84 του 1984 

224 του 1989. 

9 του 1982 
84 του 1984 
224 του 1989. 

86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985. 
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14.1 1.19X6. 

Λρμόοκι 3.—(1) Με τον παρόντα Νόμο ανατίθεται στην Αρχή Αδειών η 
Α ρ χ ή εξουσία και το καθήκον της χορήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, επαγγελματικών αδειών οδηγού 
σε πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα οδηγού μηχανο

κίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης, η άσκηση της πειθαρχικής 
δικαιοδοσίας πάνω στους αδειούχους οδηγούς όπως ειδικότερα θα 
προβλέψουν οι Κανονισμοί, καθό>ς και οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή 
καθήκον ήθελε ειδικά ανατεθεί σ ' αυτή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή 
των Κανονισμών. 

(2) Η Αρχή Αδειών έχει εξουσία να αναθέτει στον Πρόεδρο της την 
άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή καθήκοντος που ανατίθεται σ ' αυτή 
δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, πλην των εξουσιών 
χορήγησης, ανάκλησης, αναστολής επαγγελματικής άδειας οδηγού ή 
άσκησης πειθαρχικής δικαιοδοσίας  οποιαδήποτε δε πράξη του Προ

έδρου ενεργούμενη δυνάμει τέτοιας εξουσιοδότησης θα θεωρείται ως 
γενομένη από την ίδια την Αρχή Αδειών: 

Νοείται ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ή 
δυνάμει του παρόντος εδαφίου ανάθεση εξουσιών στον Πρόεδρο περι

λαμβάνει και τον Αντιπρόεδρο της Αρχής Αδειών. 
(3) Οι δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών αποφάσεις 

της Αρχής Αδειών, με τις οποίες απορρίπτεται η χορήγηση , αναστέλ

λεται ή ανακαλείται επαγγελματική άδεια οδηγού, υπόκεινται σε ιεραρ

χική προσφυγή ασκούμενη ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών 
μέσα στην προθεσμία και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

9 του 1982 στο άρθρο 4Α των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων του 
JJ

to,,
!2i' 1982 μέχΡΙ 1989. 

224 του 1989. Γ- Λ.^ 
ΐι»μ|)ουλα»χικ«ι 4.—(Ι) Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή εξ αριθμού μελών καθορι
Ι.πιτροπή. r , , , . , , . . 

ςομένου εκάστοτε απο τον Υπουργό, σκοπός της οποίας είναι να 
συμβουλεύει την Αρχή Αδειών πάνω σ ' οποιοδήποτε θέμα που σχετί

ζεται με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών. 
(2) Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό για περίοδο 

όχι πέραν των δύο ετών μεταξύ προσώπων που κατά την κρίση του 
Υπουργού έχουν πείρα στην τροχαία μεταφορά και τις συγκοινωνίες και 
που αντιπροσωπεύουν, εφόσο είναι δυνατόν, τις ενδιαφερόμενες 
συνδικαλιστικές ή άλλες επαγγελματικές οργανώσεις ή συνδέσμους. 
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(3) Η Επιτροπή συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου της 
Αρχής Αδειών, όταν καλείται για το σκοπό αυτόν, κατόπιν πρόσκλησης 
στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

5.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), μετά 
πάροδο έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και 
ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ σχετικού 
νόμου, απαγορεύεται σ ' οποιοδήποτε πρόσωπο να οδηγεί ή να επιτρέπει 
ή να ανέχεται όπως οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οδηγεί πάνω σε οδό 
μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης, εκτός αν το πρόσωπο αυτό 
κατέχει ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδηγού για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία του οχήματος το οποίο οδηγεί. 

(2) Επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων δικαιούται, κατά την 
άσκηση του επαγγέλματος του, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα δημό

σιας χρήσης χωρίς να κατέχει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, 
εφόσο: 

(α) Το συγκεκριμένο όχημα οδηγείται κενό επιβατών και 
(β) η οδήγηση επιβάλλεται αποκλειστικά για σκοπούς επισκευής ή 

μηχανικού ελέγχου του οχήματος. 
(3) Επαγγελματίας εκπαιδευτής οδηγών, ο οποίος είναι αδειούχος 

δυνάμει των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευση Οδηγών) 
Νόμων του 1968 μέχρι 1986 και μαθητευόμενος, ο οποίος κατέχει άδεια 
μαθητευομένου δυνάμει των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τρο

χαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 μέχρι 1985, δικαιούνται, για σκοπούς 
παροχής εκπαίδευσης οδηγών, να οδηγούν μηχανοκίνητο όχημα δημό

σιας χρήσης χωρίς να κατέχουν την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, 
εφόσο τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Νόμων. 

6.—(1) Για τη χορήγηση ή ανανέωση επαγγελματικής άδειας οδηγού 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Αρχή Αδειών γραπτή αίτηση 
πάνω σε έντυπο συνοδευόμενο από τέτοια πιστοποιητικά ή άλλα 
έγγραφα όπως θα καθορισθούν στους Κανονισμούς. 

(2) Η άδεια χορηγείται έφόσο η Αρχή Αδειών ικανοποιηθεί, με βάση 
τα υποβαλλόμενα μαζί με την αίτηση στοιχεία και πιστοποιητικά, ότι ο 
αιτητής: 

(α) Εχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο αλλ ' όχι το εξηκοστό 
πέμπτο έτος της ηλικίας του* 

(β) τηρούμενης της πιο κάτω επιφύλαξης του παρόντος εδαφίου, 
είναι κάτοχος δυνάμει των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 μέχρι 1986 έγκυρης 
άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της κατηγορίας του 
οχήματος για την οποία ζητεί την επαγγελματική άδεια οδηγού* 

(γ) είναι καλού χαρακτήρα, όπως τεκμαίρεται από σχετικό πιστο

ποιητικό χορηγούμενο από τον Αρχηγό της Αστυνομίας· 
(δ) διαθέτει φυσική ικανότητα να ασκεί το επάγγελμα του οδηγού, 

όπως τεκμαίρεται από σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό χορηγού

μενο από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό· 
(ε) έχει υποστεί με επιτυχία τη νενομισμένη εξέταση επαγγελματία 

οδηγού για τη συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες μηχανο

κίνητων οχημάτων για τις οποίες έχει αποταθεί, 

Απαγόρκυοη 
οδήγησης 
οχημάτων 
δημόσιας 
χρήσης 
χωρίς 
επαγγελμα
τική άδεια 
οδηγού. 

112 του 1968 
20 του 1972 
15 του 1986. 
86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 το<: 1984 
72 του 1985. 

Χορήγηση 
ή ανανέωση 
επαγγελμα

τικής άδειας 
οδηγού. 

Επίσημη 
εφημερίδα. 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
8.3.1984 

22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986. 
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και εφόσο ο αιτητής καταβάλει τα νενομισμένα για τη χορήγηση αυτής 
τέλη: 

Νοείται ότι για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας οδηγού για τις 
κατηγορίες (α) και (β) του εδαφίου (4), ο αιτητής επιπρόσθετα πρέπει να 
είναι για διάστημα τουλάχιστο δύο ετών κάτοχος άδειας οδήγησης 
μηχανοκίνητων οχημάτων που μπορούν να μεταφέρουν καθήμενους όχι 
περισσότερους από οκτώ καθήμενους επιβάτες. 

(3) Η άδεια εκδίδεται στο νενομισμένο έντυπο, στο οποίο καθορίζεται 
η κατηγορία ή οι κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας 
χρήσης τα οποία δικαιούται να οδηγεί ο αδειούχος. 

(4) Οι κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης, οι 
οποίες μπορούν να καθορίζονται δυνάμει του εδαφίου (3), είναι οι 
ακόλουθες: 

(α) Αστικού και υπεραστικού ταξί· 
(β) αγροτικού ταξί· 
(γ) αστικού, υπεραστικού και τουριστικού λεωφορείου-

(δ) αγροτικού λεωφορείου-

(ε) μηχανοκίνητου οχήματος διεθνών οδικών μεταφορών 
(στ) λεωφορείου για μεταφορές επί συμβάσει: 
Νοείται ότι ο αδειούχος της κατηγορίας (α) δικαιούται να οδηγεί και 

όχημα της κατηγορίας (β), ο δε αδειούχος της κατηγορίας (γ) δικαιούται 
να οδηγεί και οχήματα των κατηγοριών (δ) και (στ). 

(5) Τηρούμενης της πιο κάτω επιφύλαξης, η διάρκεια ισχύος της 
άδειας, εφόσο αυτή δεν έχει προηγουμένως ανακληθεί ή ανασταλεί 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8, είναι τριετής και μπορεί να 
ανανεώνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης υποβαλλόμενης όχι νωρίτερα 
από ένα μήνα πριν από τη λήξη της, για περαιτέρω τριετείς περιόδους, 
εφόσο ο αιτητής ικανοποιεί κάθε φορά την Αρχή Αδειών ότι συνεχίζει 
να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), 
(γ) και (δ) του εδαφίου (2) και καταβάλλει τα νενομισμένα τέλη 
ανανέωσης: 

Νοείται ότι επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας για μικρότερη της 
τριετίας χρονική περίοδο στην περίπτωση προσώπων που προσεγγίζουν 
το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. 

(6) Επαγγελματική άδεια οδηγού, η οποία δεν ήθελε ανανεωθεί μέσα 
σε χρονική περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της 
καθίσταται μη ανανεώσιμη. 

(7) Ο κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδηγού μπορεί οποτεδήποτε να 
αποτείνεται γραπτώς στην Αρχή Αδειών για συμπερίληψη στην άδεια 
αυτή μιας ή περισσότερων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων που 
προβλέπονται στο εδάφιο (4). Η συμπερίληψη αυτή γίνεται από την 
Αρχή Αδειών, εφόσο αυτή ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής έχει υποστεί με 
επιτυχία τη νενομισμένη εξέταση επαγγελματία οδηγού για τη συγκε

κριμένη κατηγορία ή κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων για τις 
οποίες έχει αποταθεί. 

Πλαστογρα 7. Κάθε πρόσωπο το οποίο με δόλια πρόθεση: 
(α) Πλαστογραφεί, παραποιεί, ή αλλοιώνει οποιαδήποτε άδεια, 

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που εκδόθηκε δυνάμει του 
παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή 
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(β) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε 

άλλο πρόσο)πο οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο 
έγγραφο που πλαστογραφήθηκε, παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε 
με τον τρόπο αυτό, ή 

(γ) παραχωρεί σε άλλο πρόσωπο ή λαμβάνει από άλλο πρόσωπο 
άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που πλαστογραφήθηκε, 
παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε με τον τρόπο αυτό, ή 

(δ) εκδίδει άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο κατά παράβαση 
του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, 

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 
φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 

8.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η Αρχή Αδειών 
μπορεί να ανακαλεί ή αναστέλλει τη δυνάμει του άρθρου 6 χορηγούμενη 
άδεια για ένα οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 

(α) Αν η χορήγηση ή ανανέωση της σχετικής άδειας έχει εξασφα

λισθεί κατόπιν δόλου, ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώ

δους γεγονότος εν γνώσει του αδειούχου γενομένης* 
(β) αν ο αδειούχος καταδικάζεται για αδίκημα δυνάμει του παρόν

τος Νόμου ή των Κανονισμών ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα 
το οποίο κατά την άποψη της Αρχής Αδειών: 

(ι) μαρτυρεί ανικανότητα ή ακαταλληλότητα στην προσή

κουσα εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων ή 
(ιι) συγκαταλέγεται μεταξύ το>ν αδικημάτων εκείνων, για τα 

οποία ανυπαρξία καταδίκης αποτελεί προϋπόθεση για την 
έκδοση από τον Αρχηγό της Αστυνομίας του προβλεπό

μενου στο εδάφιο 2(γ) του άρθρου 6 πιστοποιητικού καλού 
χαρακτήρα· 

(γ) αν, κατά την άσκηση της πειθαρχικής της δικαιοδοσίας, η 
Αρχή Αδειών ήθελε βρει τον αδειούχο ένοχο πειθαρχικού 
αδικήματος, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς· 

(δ) αν ο αδειούχος παύσει να πληροί την προϋπόθεση που ανα

φέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 6. 
(2) Καμιά άδεια δεν ανακαλείται ή αναστέλλεται δυνάμει του εδαφίου 

(1), εκτός αν δοθεί στον αδειούχο προειδοποίηση δύο εβδομάδων για τη 
σκοπούμενη ανάκληση ή αναστολή, στην οποία να αναφέρονται λεπτο

μερώς οι λόγοι της ανάκλησης ή αναστολής, και παρασχεθεί σ* αυτόν η 
δυνατότητα να υποβάλει γραπτώς λόγους αντικρούοντες την ενέργεια 
αυτή. 

(3) Η ισχύς της επαγγελματικής άδειας οδηγού αναστέλλεται αυτό

ματα και στην ίδια έκταση αν και αφ ' ότου ο κάτοχος αυτής ήθελε 
στερηθεί με οποιοδήποτε τρόπο της ικανότητας να κατέχει άδεια 
οδήγησης δυνάμει των διατάξεων των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 μέχρι 1985 ή του περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια υπέρ Τρίτου) Νόμου ή των περί 
Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων του 1982 μέχρι 1989. 

Ανάκληση, 
αναστολή 
επαγγελ

ματικής 
άδειας 
οδηγού. 

86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985. 
Κεφ. 333. 
7 του I960 
9 του 1982 
84 του 1984 

224 του 1989. 
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Επίδειξη 
της άδειας. 

Προσωρινός 
διατάξεις. 

Αδικήματα. 

Πειθαρχική 
ευθύνη 
αδειούχων 
οδηγών. 

(4) Σι: περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής επαγγελματικής uor.uf. 
οδηγού που αποφασίζεται δυνάμει του παθόντος άρθρου, ο κάι ;Λ 
αυτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση να την επιστρέψει στην Αρχή ΑΛ· uc 
μη δικαιούμενος σε επιστροφή οποιωνδήποτε σχετικών με αυτή κατα

βληθέντων τελών αν ο κάτοχος τέτοιας άδειας παραλείψει να την 
επιστρέψει, όπως προβλέπεται ανωτέρω, η άδεια μπορεί να κατασχεθεί 
και επιστραφεί στην Αρχή Αδειών από οποιοδήποτε Ελεγκτή ή αστυ

νομικό με στολή. 
9. Κάθε αδειούχος οδηγός οφείλει, κατά την εκτέλεση των επαγγελ

ματικών του καθηκόντων, να φέρει μαζί του την επαγγελματική το·> 
άδεια οδηγού και να την επιδεικνύει, οποτεδήποτε καλείται νόμιμα να 
πράξει αυτό, σ ' οποιοδήποτε Ελεγκτή ή αστυνομικό με στολή για το 
σκοπό εξέτασης της φωτογραφίας και διακρίβωσης του ονόματος και 
της διεύθυνσης του αδειούχου, της ημερομηνίας έκδοσης ή ανανέωσης 
αυτής, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων. 

10.—(Ι) Τηρουμένων όλων των λοιπών διατάξεων του άρθρου 6, η 
Αρχή έχει διακριτική εξουσία να χορηγήσει σε πρόσωπο, το οποίο για 
διάστημα έξι μηνών μέσα στην αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου πενταετία ασκούσε το επάγγελμα οδηγού σε σχέση με 
ορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας 
χρήσης, επαγγελματική άδεια οδηγού της αυτής κατηγορίας ή κατη

γοριών μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης χωρίς τη νενομι

σμένη εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 6. 

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) προβλεπόμενη διακριτική εξουσία της 
Αρχής Αδειών υφίσταται και ασκείται μόνον σε σχέση με αιτήσεις που 
θα υποβληθούν μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης του 
παρόντος Νόμου. 

11.—(1) Πρόσωπο το οποίο: 
(α) Παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5, ή 
(β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νό

μιμη οδηγία ή διαταγή η οποία δίδεται σ ' αυτό από οποιο

δήποτε Ελεγκτή ή αστυνομικό με στολή κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανο

νισμών, ή 
(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο 

που αναγράφεται στην άδεια του, 
είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 
φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να εμφανισθεί ενώπιον της Αρχής 
Αδειών ή της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών, όταν κληθεί προς τούτο, 
στο χρόνο και τον τόπο που αναφέρεται στη σχετική κλήση ή κατά τη 
διάρκεια της υπόθεσης, ή αρνείται να απαντήσει σ* οποιαδήποτε νόμιμα 
υποβαλλόμενη σ ' αυτό ερώτηση, είναι ένοχο αδικήματος και σε 
περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι διακόσιες λίρες. 

12. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη δυνάμει του παρόν

τος ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου, οι αδειούχοι οδηγοί 
υπέχουν και πειθαρχική ευθύνη, της οποίας τα όρια, οι προϋποθέσεις, 
και ο καταλογισμός θέλουν καθορισθεί ειδικότερα στους Κανονισμούς. 
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13.(Ι) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεο>ν ^ΤΑι^ρίπμήξ 
του παρόντος Νόμου ή το>ν Κανονισμών, ο Λι»:υΟυντής το») Τμήματος f|Mi^"',7li:i; 

Οδικών Μεταφορών μπορεί να ορίζει βλεγκτές μεταξύ των υπαλλήλων ·■.'';!^α

του Τμήματος του. '-Λ 5$ '"' 
(2) Οι τοιουτοτρόπως οριζόμενοι Ελεγκτές έχουν τις ακόλουθες:. ^ ^ ί | Η · 

εξουσίες: . ·.' ' . ■ Λ>1Ι$|ί. 
(α) Να εισέρχονται σ ' οποιοδήποτε όχημα δημόσιας χρήσης ή ■·'?̂ §§$ϊϊρί-

υποστατικό μεταφορικής επιχείρησης για σκοπούς εξέτασης ή I t l f : ^ 
διερεύνησης οποιουδήποτε ζητήματος σχετικού με την εφαρ "|p%;Ί" 
μογή του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων ^$?ίί ί 
Κανονισμών '"■'■'·, ^'ϊρ^ 

(β) να διατάσσουν τον οδηγό οποιουδήποτε εν κινήσει μηχανο -ν^-^β'ί&ϊ 
κίνητου οχήματος δημόσιας χρήσης να σταματήσει και να ?HS^^ 
δώσει σ* αυτούς οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τ η ν ; Λ Γ 5 | | £ ; 1 ..;' 
εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδότ ^ # ^ 
μένων Κανονισμών rS! 

(γ) να ζη«χ>ν από τον οδηγό οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχή Λ ί ί:; 
ματος δημόσιας χρήσης να παρουσιάσει ή προσκομίσει την ΐ ΐ ί , 
επαγγελματική του άδεια οδηγού για σκοπούς ελέγχου· | b 

(δ) να ασκούν οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες σχετικές με την ί ΐ |ν 
εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδό ;fi / 
μένων Κανονισμών. Ht , 

(3) Οι δυνάμει του εδαφίου (1) οριζόμενοι Ελεγκτές κατά την άσκηση :^'Μ/ . 
των δυνάμει του εδαφίου (2) εξουσιών τους αναφέρουν προς την Αρχή t ■ ; 
Αδειών μέσω του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. · ·/ 

14.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για Κανονισμοί, 
την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Ιδιαίτερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι 
Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα 
ακόλουθα ζητήματα: 

(α) Για τον καθορισμό κάθε ζητήματος το οποίο δυνάμει του 
παρόντος Νόμου χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό· 

(β) για τον καθορισμό των όρων, του τρόπου και του τύπου 
χορήγησης των πιστοποιητικών καλού χαρακτήρα και φυσικής 
ικανότητας σε αιτητές για σκοπούς χορήγησης ή ανανέωσης Κ ^ ν 
άδειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6* 

(γ) για τον καθορισμό της ακολουθητέας διαδικασίας χορήγησης Α 
αδειών, περιλαμβανομένης της ρύθμισης των εξετάσεων κα\ της 
εξεταστέας ύληςν ; ^ 

(δ) για τον καθορισμό του τύπου των δυνάμει του παρόντος Νόμου νΐί > 
προβλεπόμενων αιτήσεων και άλλων εγγράφων και των πληρώ ΐ ^ ; ; 
τέων τελών αναφορικά με αυτά* >*ί| Λ 

(ε) για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων T W V '  ^ e ' ^ ' ; ' : 
κατόχων επαγγελματικής άδειας οδηγού και ειδικά της δεοντο "'; 
λογίας που πρέπει να τηρείται από αυτούς κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος του οδηγού" : : ^ y 

(στ) για τον καθορισμό των τηρητέων από την Αρχή Αδειών ?;:|| 
μητρώων, αρχείων, βιβλίων ή άλλων εγγράφων 7 f | i v 

(ζ) για τον καθορισμό ποινικών αδικημάτων για παραβάσεις των 
Κανονισμών, των οποίων η ποινή να μην υπερβαίνει τη φυλά
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κιοη για διάστημα έξι μηνών ή τη χρηματική ποινή των 
διακόσιων λιρών ή και τις δύο αυτές ποινές

(η) για τον καθορισμό πειθαρχικών αδικημάτων, πειθαρχικής δια

δικασίας και πειθαρχικών κυρώσεων. 
(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει τόυ παρόντος άρθρου πρέπει 

να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μέσα σε εξήντα 
ημέρες από την κατάθεση τους η Βουλή με απόφαση της δεν τροπο

ποιήσει ή ακυρώσει αυτούς ολικώς ή μερικώς, τότε οι Κανονισμοί αυτοί 
αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην 
ι.πίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ, εφόσο δεν 
ορίζεται άλλως σ ' αυτούς, από την ημέρα της δημοσίευσης τους. Σε 
περίπτωση τροποποίησης τους ολικώς ή μερικώς από τη Βουλή, αυτοί 
θα δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν 
τροποποιηθεί και θα τίθενται σε ισχύ, αν δεν ορίζεται άλλως σ ' αυτούς, 
από την ημέρα της δημοσίευσης τους. 


