
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ  

----------------   

 

   H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

94(Ι) του 2001 

60(Ι) του 2004.  

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 και 2004 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 

2001 έως 2010. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την προσθήκη μετά την παράγραφο (α) αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (αα): 

   

  «(αα)  δεκαεφτάμισι ετών για την κατηγορία Β και την 

υποκατηγορία Β1.». 

   

 (β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου 

(β) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 

   

  «(iii)  την κατηγορία Β + Ε,». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 16 

3.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
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του βασικού 

νόμου. 

 «16.  (1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), απαγορεύεται 

σε κάτοχο άδειας οδήγησης μαθητευομένου όλων των κατηγοριών, 

υποκατηγοριών και ειδικών κατηγοριών, πλην της κατηγορίας Α, των 

υποκατηγοριών Α1 και Α και της ειδικής κατηγορίας I, να οδηγεί 

μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, 

εκτός αν το όχημα είναι κατασκευασμένο ή διασκευασμένο κατά τρόπο 

που να επιτρέπει σε πρόσωπο που επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό 

στον οδηγό κάθισμα του οχήματος τον έλεγχο του χειρόφρενου του 

οχήματος και- 

   

         (α) σε περίπτωση κατόχου άδειας οδήγησης μαθητευομένου 

της κατηγορίας Β ή υποκατηγορίας Β1 που είναι ηλικίας 

κάτω των δεκαοκτώ ετών, επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό 

στον οδηγό κάθισμα του οχήματος πρόσωπο που είναι 

ηλικίας πέραν των τριάντα ετών και που κατέχει ισχύουσα 

άδεια για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών για 

οδήγηση οχήματος της ίδιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας 

με το οδηγούμενο από τον κάτοχο της άδειας οδήγησης 

μαθητευομένου, όχημα. 

    

        (β) σε περίπτωση κατόχου άδειας οδήγησης μαθητευομένου 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας ή ειδικής 

κατηγορίας, πλην της κατηγορίας Α, των υποκατηγοριών 

Α1 και Α και της ειδικής κατηγορίας Ι, που είναι ηλικίας 

δεκαοκτώ ετών και άνω, επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό 

στον οδηγό κάθισμα του οχήματος πρόσωπο που είναι 

ηλικίας πέραν των είκοσι πέντε ετών και που κατέχει 

ισχύουσα άδεια για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε 

ετών για οδήγηση οχήματος της ίδιας κατηγορίας ή 
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υποκατηγορίας με το οδηγούμενο από τον κάτοχο της 

άδειας οδήγησης μαθητευομένου, όχημα. 

    

     (2)  Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (5), 

απαγορεύεται σε κάτοχο άδειας οδήγησης μαθητευομένου όλων των 

κατηγοριών, υποκατηγοριών και ειδικών κατηγοριών να μεταφέρει 

οποιοδήποτε επιβάτη, μέσα ή πάνω στο όχημα, εκτός από πρόσωπο 

που αναφέρεται στο εδάφιο (1), κατά τη διάρκεια οδήγησης του 

οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο. 

   

     (3)  Κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευομένου της κατηγορίας Α, 

των υποκατηγοριών Α1 και Α και της ειδικής κατηγορίας Ι, μπορεί να 

μεταφέρει επιβάτη ο οποίος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης 

μηχανοκίνητου οχήματος της ίδιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας ή 

ειδικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσεται το οδηγούμενο από τον 

κάτοχο της άδειας οδήγησης μαθητευομένου όχημα.   

   

     (4)  Εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και 

τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (5), απαγορεύεται σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να επιβαίνει σε όχημα που οδηγείται σε 

οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο από κάτοχο άδειας 

οδήγησης μαθητευομένου οποιασδήποτε κατηγορίας, υποκατηγορίας 

και ειδικής κατηγορίας. 

   

     (5)  Από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) εξαιρούνται οι 

περιπτώσεις- 

   

     (α) εκπαιδευτικού οχήματος στο οποίο επιβαίνει αδειούχος 

εκπαιδευτής, 

    

    (β) εντεταλμένης οδήγησης εκπαιδευτικού οχήματος της 
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Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή της Εθνικής 

Φρουράς, και 

    

     (γ) οδήγησης κατά τη διάρκεια εξέτασης υποψηφίου για σκοπούς 

απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας, 

    

 νοουμένου ότι το όχημα που χρησιμοποιείται είναι κατασκευασμένο 

ή διασκευασμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει σε πρόσωπο που 

επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό στον οδηγό κάθισμα του οχήματος 

τον έλεγχο του χειρόφρενου του οχήματος. 

   

     (6)  Κατά το χρόνο που μηχανοκίνητο όχημα οδηγείται από κάτοχο 

άδειας οδήγησης μαθητευομένου αυτό πρέπει να φέρει, σε εμφανή 

θέση, τόσο στην πρόσθια όσο και στην οπίσθια όψη του, διακριτικό 

σήμα, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Δ.».   

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 40 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού 

με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά του διαζευκτικού «ή» 

και της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 

  

 «(δ)  διαπιστώσει, είτε μετά από ενημέρωση από τον Αρχηγό 

Αστυνομίας είτε άλλως πως, ότι κάτοχος άδειας οδήγησης 

μαθητευομένου της κατηγορίας Β ή υποκατηγορίας Β1 που είναι 

ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών: 

  

  (i) δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 16 ή με τις απαιτήσεις του εδαφίου 

(2) του εν λόγω άρθρου. ή 
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174 του 1986 

33(Ι) του 2000 

108(Ι) του 2001 

50(Ι) του 2003 

60(Ι) του 2003 

173(Ι) του 2003 

24(Ι) του 2006 

5(Ι) του 2007. 

(ii) οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης κατά 

παράβαση των διατάξεων του περί Οδικής 

Ασφάλειας Νόμου. 

   

  Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να εκδοθεί 

άλλη άδεια οδήγησης μαθητευομένου για το 

πρόσωπο για το οποίο αναστάληκε ή ακυρώθηκε 

η άδεια, πριν αυτό συμπληρώσει το δέκατο όγδοο 

έτος της ηλικίας του.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 50 

το βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα 

ακόλουθα νέα εδάφια: 

   

  «    (1)  Πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης μαθητευομένου, 

το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα, σε οποιοδήποτε δρόμο ή 

άλλο δημόσιο χώρο, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου 

(1) του άρθρου 16, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000), ή και στις δύο αυτές 
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ποινές. 

   

       (2)  Πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης μαθητευομένου, 

το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα, σε οποιοδήποτε δρόμο ή 

άλλο δημόσιο χώρο, και το οποίο επιτρέπει ή ανέχεται να 

επιβαίνει στο όχημα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά 

παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 16, είναι 

ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε 

φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 

μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες 

ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

   

 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, του αριθμού «4» 

που βρίσκεται εντός της παρένθεσης που έπεται της λέξης 

«εδαφίου» (τέταρτη γραμμή), με τον αριθμό «6». και 

   

 (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

   

  «    (4)  Πρόσωπο που, κατά παράβαση των διατάξεων του 

εδαφίου (4) του άρθρου 16, επιβαίνει σε όχημα που οδηγείται σε 

οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, από κάτοχο άδειας 

οδήγησης μαθητευομένου οποιασδήποτε κατηγορίας, 

υποκατηγορίας και ειδικής κατηγορίας, είναι ένοχο αδικήματος 

και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και 

στις δύο αυτές ποινές.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 55 

6.  Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη, 

στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, μετά τη λέξη «μέσα» 
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του βασικού 

νόμου. 

(πρώτη γραμμή), της φράσης «ή πάνω».   

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

Παραρτήματος. 

7.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του, 

αμέσως μετά το Παράρτημα Γ αυτού, του ακόλουθου νέου 

Παραρτήματος Δ: 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

[Άρθρο 16 (6)] 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 

(Γράμμα κόκκινου χρώματος σε λευκή επιφάνεια) 

1α*

1α*

98
 m

m

70mm

* Σημείωση: α=14mm  

                       Οι γωνίες της επιφάνειας μπορούν να είναι στρογγυλεμένες.». 
ΜΚΝ/ΓΧ - 23.02.050.046-2009 
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