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Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1994 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 56(1) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επαγγελματικής Άδειας 
Οδηγού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμους του 1989 έως 1994 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επαγγελματικής Άδειας 
Οδηγού Νόμοι του 1989 έως (Αρ. 2) του 1994. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση του όρου «μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης» από τον 
ακόλουθο νέο ορισμό: 

«'μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης' σημαίνει λεωφορείο 
δημόσιας χρήσης, ιδιωτικό λεωφορείο, ταξί οποιασδήποτε κατη
γορίας, φορτηγό όχημα—μεταφορέας Ά* ή μηχανοκίνητο όχημα 
διεθνών οδικών μεταφορών, για τα οποία παραχωρήθηκε η σχετική 

9 του 1982 άδεια δυνάμει των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς 
225 ίου 1989 Ν 0 ^ ω ν Τ θ υ 1 9 8 2 ^ Χ Ρ ι 1 994·». 

24(1) του 1994. 
3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «μετά την 30ή Ιουνίου 1994» (δεύτερη γραμμή) με 
τη φράση «μετά την 31η Δεκεμβρίου 1994». 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού 

των λέξεων «εξηκοστό όγδοο» (πρώτη και δεύτερη γραμμές) με τη 
λέξη «εβδομηκοστό», καθώς και την αντικατάσταση της επιφύλαξης 
της εν λόγω παραγράφου (α) με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι ο αιτητής ο οποίος έχει συμπληρώσει το εξηκοστό 
πέμπτο αλλ' όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του, δε θα 
δικαιούται ανανέωση άδειας σύμφωνα με το εδάφιο (1), παρά 
μόνο μετά την καθ' εξάμηνο προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού 
φυσικής ικανότητας, που θα χορηγείται από κυβερνητικό 
ιατρικό λειτουργό.»· 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

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

(α) Αστικό και υπεραστικό ταξί* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
225 του 1989 
104 του 1991 

50(1) του 1993 
7(1) του 1994. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
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(β) αγροτικό ταξί· 
(γ) αστικό, υπεραστικό και τουριστικό λεωφορείο

(δ) αγροτικό λεωφορείο* 
(ε) λεωφορείο για μεταφορές επί συμβάσει* 

(στ) ιδιωτικό λεωφορείο

(ζ) μηχανοκίνητο όχημα διεθνών οδικών μεταφορών και 
(η) φορτηγό όχημα—μεταφορέας Ά': 

Νοείται ότι ο αδειούχος της κατηγορίας (α) δικαιούται να 
οδηγεί και όχημα της κατηγορίας (β), ο αδειούχος της κατη

γορίας (γ) δικαιούται να οδηγεί και οχήματα των κατηγοριών (δ), 
(ε) και (στ) και ο αδειούχος της κατηγορίας (ζ) δικαιούται να 
οδηγεί και όχημα της κατηγορίας (η).»' και 

(γ) με την αντικατάσταση της λέξης «προσεγγίζουν» στην επιφύλαξη του 
εδαφίου (5) αυτού (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «υπερβαίνουν ή 
πλησιάζουν να υπερβούν.». 

Τροποποίηση 5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
του βασικού άρθρο 14 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 
νόμου με 
την προσθήκη «Μεταβατική 15. Η εφαρμογή των προνοιών της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) 
μεταβατικής διάταξη. τ ο υ άρθρου 6, όπως έχει τροποποιηθεί, αναστέλλεται μέχρι την 

ξης· 28η Φεβρουαρίου 1995.». 


