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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
ΟΔΗΓΩΝ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων

τίτλος.

(Εκπαίδευσις Οδηγών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα

112 του 1968 διαβάζεται μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις
20 του 1972 Οδηγών) Νόμους του 1968 μέχρι 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
15 του 1986 «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
132 του 1989 αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις
89(Ι) του 1992 Οδηγών) Νόμοι του 1968 μέχρι 2013.
54(Ι) του 2006
138(Ι) του 2012.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (στ)
του εδαφίου (2) αυτού, με διπλή τελεία και την προσθήκη,
αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, σχολή οδηγών η οποία κατέχει άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δύναται να λειτουργήσει και στη Δημοκρατία, χωρίς να απαιτείται
η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών με βάση τον
παρόντα Νόμο αλλά η λειτουργία της σχολής διέπεται από όλες
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κανονισμών
που εκδίδονται δυνάμει αυτού.». και
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(β)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης της
παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) αυτού, με διπλή τελεία και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης και της
ακόλουθης νέας παραγράφου (στ):
«Νοείται περαιτέρω ότι, κάτοχος άδειας εκπαιδευτή οδηγών
που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να εξασκήσει το επάγγελμα του
εκπαιδευτή οδηγών στη Δημοκρατία, για την κατηγορία ή τις
κατηγορίες οχημάτων για την οποία αυτή εκδόθηκε, χωρίς να
απαιτείται

η

εξασφάλιση

άδειας

άσκησης

επαγγέλματος

εκπαιδευτή οδηγών με βάση τον παρόντα Νόμο, αλλά η άσκηση
του επαγγέλματος διέπεται από όλες τις λοιπές διατάξεις του
παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει
αυτού και εφόσον ο κάτοχος της άδειας εκπαιδευτή οδηγών
κατέχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τα αποδεκτά
τεκμήρια κατοχής της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας
καθορίζονται

σε

γνωστοποίηση

της

αρχής

αδειών

που

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(στ) κατέχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τα
αποδεκτά τεκμήρια κατοχής της επαρκούς γνώσης της ελληνικής
γλώσσας καθορίζονται σε γνωστοποίηση της αρχής αδειών που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.».
Τροποποίηση

3.

του βασικού

άρθρο 3 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 3Α και 3Β:

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων 3Α και
3Β.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
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«Προσωρινή

3Α. (1) Σχολή οδηγών, η οποία είναι εγκατεστημένη και

παροχή

παρέχει νόμιμα υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος,

υπηρεσιών

δύναται να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες σχολής

σχολής

οδηγών στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής

οδηγών, που

άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών που προβλέπεται

είναι

στο εδάφιο (2) του άρθρου 3.

εγκατεστημένη
σε άλλο κράτος
μέλος.
(2) Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου
(1),

η

ενδιαφερόμενη

σχολή

οδηγών

οφείλει

να

προσκομίσει στην αρχή αδειών, τουλάχιστον ένα (1)
μήνα πριν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στη
Δημοκρατία, τα ακόλουθα:
(α)

βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους εγκατάστασης που να αποδεικνύει ότι
είναι

εγκατεστημένη

και

παρέχει

νόμιμα

υπηρεσίες σχολής οδηγών στο κράτος αυτό.
(β)

τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις
υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει στη
Δημοκρατία:

(i)

τη διεύθυνση του χώρου στον οποίο θα
παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.

(ii)

την ημερομηνία κατά την οποία θα
αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών

4

αυτών.

(iii)

το είδος των υπηρεσιών που θα
παρέχει:
Νοείται

ότι

οι

πληροφορίες

που

αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι
(iii)

της

ανωτέρω

παραγράφου

(β)

δεν

αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή των
υπηρεσιών αυτών.
(3)

Η αρχή αδειών τηρεί αρχείο στο οποίο

καταχωρίζονται οι σχολές οδηγών που παρέχουν
υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).
Προσωρινή

3Β. (1) Εκπαιδευτής οδηγών, υπήκοος άλλου κράτους

παροχή

μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα

υπηρεσιών

το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να

εκπαιδευτή

παρέχει προσωρινά υπηρεσίες εκπαιδευτή οδηγών στη

οδηγών, που

Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής της άδειας

είναι

εκπαιδευτή οδηγών που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του

εγκατεστημένος

άρθρου 3.

σε άλλο κράτος
μέλος.
(2) Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου
(1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην αρχή
αδειών, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την παροχή
των εν λόγω υπηρεσιών στη Δημοκρατία, τα ακόλουθα:
(α) βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους
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μέλους καταγωγής του που να αποδεικνύει ότι
είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα το
επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών στο κράτος
μέλος αυτό.
(β) τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις
υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει στη
Δημοκρατία:

(i)

τη διεύθυνση του χώρου στον οποίο θα
παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.

(ii)

την ημερομηνία κατά την οποία θα
αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών
αυτών.

(iii)

το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει:
Νοείται

ότι

οι

πληροφορίες

που

αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι
(iii)

της

ανωτέρω

παραγράφου

(β)

δεν

αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή των
υπηρεσιών αυτών.
(3)

Η αρχή αδειών τηρεί αρχείο στο οποίο

καταχωρίζονται οι εκπαιδευτές οδηγών που παρέχουν
υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).».

