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Ν. 88(Ι)/2016

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 88(Ι) του 2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2014
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.:
L 403,
30.12.2006,
Σελ. 18.

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία
2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την
άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
94(Ι) του 2001
60(Ι) του 2004
34(Ι) του 2010
79(Ι) του 2012
205(Ι) του 2014.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του
2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 έως 2014 (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 2016.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και
του ορισμού του:
“«γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας» σημαίνει κάθε τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο
μηχανοκίνητο όχημα με δύο τουλάχιστον άξονες, η βασική λειτουργία του οποίου
στηρίζεται ουσιαστικά στην ελκτική του δύναμη, και το οποίο έχει σχεδιασθεί για την
έλξη, ώθηση, μεταφορά ή ενεργοποίηση ορισμένων εργαλείων, μηχανημάτων ή
ρυμουλκουμένων που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές ή δασικές εργασίες και η
χρήση του οποίου για την οδική μεταφορά προσώπων ή αγαθών ή για την έλξη, επί
οδού, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή αγαθών, είναι
. .
δευτερεύουσα ”

(β)

με την αντικατάσταση του ορισμού «μηχανοκίνητο όχημα» με τον ακόλουθο νέο
ορισμό:
“«μηχανοκίνητο όχημα» σημαίνει το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται
συνήθως για την οδική μεταφορά προσώπων ή αγαθών ή για την έλξη, επί οδού,
οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή αγαθώνː
Νοείται ότι, ο όρος αυτός περιλαμβάνει τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ),
δηλαδή τα οχήματα τα οποία συνδέονται με γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος
και δεν κυκλοφορούν σε τροχιάː
Νοείται περαιτέρω ότι, ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει τους γεωργικούς και
δασικούς ελκυστήρες·”ˑ και

(γ)

με την αντικατάσταση του ορισμού «συνήθης διαμονή» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
“«συνήθης διαμονή» σημαίνει τον τόπο όπου ένα πρόσωπο διαμένει συνήθως,
δηλαδή για εκατόν ογδόντα πέντε (185) τουλάχιστον ημέρες κατά ημερολογιακό έτος,
λόγω προσωπικών ή επαγγελματικών δεσμών, σε περίπτωση δε που οι προσωπικοί
του δεσμοί βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο από τους επαγγελματικούς του δεσμούς
και για το λόγο αυτό υποχρεούται να διαμένει διαδοχικά στους διαφορετικούς αυτούς
τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ως συνήθης διαμονή
θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσμοί, νοουμένου ότι το
πρόσωπο επιστρέφει στον τόπο αυτό τακτικάː
Νοείται ότι, ο όρος αυτός δεν απαιτείται όταν το άτομο διαμένει στη Δημοκρατία
για την εκτέλεση έργου με καθορισμένη διάρκειαː
Νοείται περαιτέρω ότι, σε κάθε περίπτωση η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη
σχολή δε συνεπάγεται μεταφορά της συνήθους διαμονής στον τόπο φοίτησης.”.
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Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

3. Η παράγραφος (δ) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της
φράσης «της ίδιας κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας η οποία βρίσκεται σε ισχύ και έχει εκδοθεί από
τη Δημοκρατία ή της ίδιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας» (πρώτη μέχρι τέταρτη γραμμή).
4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «της ίδιας με την
αντικαθιστάμενη κατηγορίας» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη φράση «που
περιλαμβάνει τις κατηγορίες της υπό αντικατάσταση άδειας»ˑ και

(β)

με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, με
άνω και κάτω τελεία, και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
Κεφ. 154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(Ι) του 1994
3(Ι) του 1996
99(Ι) του 1996
36(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999
37(Ι) του 1999
38(Ι) του 1999
129(Ι) του 1999
30(Ι) του 2000
43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001
12(Ι) του 2002
85(Ι) του 2002
144(Ι) του 2002
145(Ι) του 2002
25(Ι) του 2003
48(Ι) του 2003
84(Ι) του 2003
164(Ι) του 2003
124(Ι) του 2004
31(Ι) του 2005
18(Ι) του 2006
130(I) του 2006
126(Ι) του 2007
127(Ι) του 2007

«Νοείται ότι, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 5 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ο Έφορος, δύναται να
εφαρμόσει στον κάτοχο άδειας οδήγησης, ο οποίος απέκτησε τη
συνήθη του διαμονή στη Δημοκρατία και του οποίου η άδεια
οδήγησης έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, τον παρόντα Νόμο
ή τους Κανονισμούς ή Διατάγματα ή Γνωστοποιήσεις οι οποίες
εκδίδονται δυνάμει αυτού, όσον αφορά τον περιορισμό, την
αναστολή, την αφαίρεση ή την ακύρωση του δικαιώματος οδήγησης
και, ενδεχομένως να προβεί, για τους σκοπούς αυτούς, σε
αντικατάσταση της άδειας αυτής.»ˑ
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70(Ι) του 2008
83(Ι) του 2008
64(I) του 2009
56(Ι) του 2011
72(Ι) του 2011
163(Ι) του 2011
167(Ι) του 2011
84(Ι) του 2012
95(Ι) του 2012
134(Ι) του 2012
125(Ι) του 2013
131(Ι) του 2013
87(Ι) του 2015
91(Ι) του 2015
112(Ι) του 2015
113(Ι) του 2015
31(Ι) του 2016
43(Ι) του 2016.

Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 21
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 25
του βασικού
νόμου.

(γ)

με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «της ίδιας κατηγορίας» (πέμπτη
γραμμή) και την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «σε αντικατάσταση της,» (πέμπτη
γραμμή), της φράσης «που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της υπό αντικατάσταση
άδειας»ˑ και

(δ)

με την αντικατάσταση, στη δεύτερη επιφύλαξη του εδάφιου (2) αυτού, της φράσης
«μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει την ισχύ» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη
φράση «αρνείται να αναγνωρίσει την ισχύ» και την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη
«οδήγησης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «η οποία».

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό
της φράσης «τα πληρωτέα σε κάθε περίπτωση τέλη και οποιαδήποτε συναφή φορολογία,»
(έβδομη και όγδοη γραμμή).
6. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Mε την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «ειδικής κατηγορίας» (τρίτη γραμμή), της
φράσης «, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Β,»ˑ και

(β)

με την αντικατάσταση, στη δεύτερη επιφύλαξη αυτού, της φράσης «και μέχρι,» (τέταρτη
γραμμή), με τη φράση «και δεν υπερβαίνει τα» και την αντικατάσταση της φράσης «Ο
τρόπος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει του παρόντος Νόμου.» (έκτη και έβδομη γραμμή), με τη φράση «Ο τρόπος και το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης, καθώς και το πιστοποιητικό παρακολούθησης
υποχρεωτικών μαθημάτων ρυθμίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται από τον Έφορο,
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.».

7. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της
τελείας, στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, με άνω τελεία, και με την προσθήκη, αμέσως μετά,
της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(ε) σε περίπτωση σωματικής αναπηρίας, η οδήγηση να επιτρέπεται μόνο για ορισμένους
τύπους οχημάτων ή για ειδικά προσαρμοσμένα οχήματα και η δοκιμασία ελέγχου των
ικανοτήτων και της συμπεριφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 23 να γίνεται σε τέτοιο
όχημα.».

Τροποποίηση
του
Παραρτήματος Β
του βασικού
νόμου.

8. Η Κατηγορία Β της παραγράφου (α) του Παραρτήματος Β του βασικού νόμου, τροποποιείται
ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (i) αυτής, της φράσης «θέσεων
καθημένων» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «επιβατών» και της λέξης «τις» (δεύτερη
.
γραμμή), με τη λέξη «τους» και

(β)

με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (ii) αυτής, της φράσης «ο Έφορος δύναται να
απαιτήσει» (έκτη γραμμή) και της λέξης «να» (έκτη γραμμή).

