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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2749 της 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Εκπαίδευση Οδηγών) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 89(1) του 1992 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 
1968 ΕΩΣ 1986 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων (Εκπαίδευση Οδηγών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και 
θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
(Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμους του 1968 έως 1986 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
(Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμοι του 1968 έως 1992. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου 

(2) αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι επιτρέπεται η στέγαση και λειτουργία στο 

ίδιο οίκημα δύο ή περισσότερων σχολών οδηγών.», 
(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του εδαφίου 

(2) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου, της επόμενης 
παραγράφου αναγραμματιζόμενης σε παράγραφο (στ): 
«(ε) Ο αιτητής ικανοποιήσει την Αρχή Αδειών ότι για τους 

σκοπούς της σχολής θα χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο 
όχημα το οποίο θα φέρει διακριτικό σήμα που να δηλώνει 
ότι αυτό είναι εκπαιδευτικό όχημα. Το σήμα αυτό πρέπει 
να είναι καθορισμένου χρώματος και να είναι ενσωμα
τωμένο στο όχημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατο 
να αποσπαστεί, όπως ειδικότερα θα καθοριστεί με Κανο
νισμούς.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
112 του 1968 
20 του 1972 
IS του 1986. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 
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(γ) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) 
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
«(α) Είναι καλού και ηθικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα θα 

καθοριστεί με Κανονισμούς, συμπλήρωσε το εικοστό 
τέταρτο έτος της ηλικίας του και είναι απόφοιτος 
εξατάξιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης.». 

(δ) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(2) και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται 
για πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν για περίοδο μεγαλύτερη 
των δέκα ετών στη θέση Τεχνικού στον Κλάδο Εξέτασης 
Οδηγών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και αφυπηρέ
τησαν από αυτή είτε κανονικά είτε πρόωρα.». 
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