
Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 148(Ι) του 2001  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 1998 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Επαγγελματικής 
Άδειας Οδηγού Νόμους του 1989 έως 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός 
νόμος") και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 
Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμοι του 1989 μέχρι 2001. 

Συνοπτικός τίτλος. 

225 του 1989  
104 του 1991  
50(Ι) του 1993  
7(Ι) του 1994  
56(Ι) του 1994  
48(Ι) του 1995  
59(Ι) του 1998. 

  

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

(α) Με την αντικατάσταση του όρου «μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης» με 
τον ακόλουθο νέο όρο: 

«'μηχανοκίνητο όχημα' σημαίνει λεωφορείο, λεωφορείο δημόσιας χρήσης, 
ιδιωτικό λεωφορείο, ταξί οποιασδήποτε κατηγορίας και φορτηγό όχημα»· 

 

(β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά: 

 

101(Ι) του 2001. 

9 του 1982  
84 του 1984  

224 του 1989  
134 του 1991  
148 του 1991  

62(Ι) του 1992  
11(Ι) του 1993  
24(Ι) του 1994  
16(Ι) του 1996  
76(Ι) του 1997  
62(Ι) του 1999  

160(Ι) του 2000. 

«'λεωφορείο δημόσιας χρήσης' σημαίνει είτε λεωφορείο στο 
οποίο χορηγήθηκε άδεια Έ' δυνάμει του περί της Πρόσβασης στο 
Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου του 2001, είτε λεωφορείο 
στο οποίο χορηγήθηκε άδεια οδικής χρήσης για τη μεταφορά 
επιβατών με κόμιστρο κατά επιβάτη δυνάμει των περί Ρυθμίσεως 
της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων 1982 μέχρι 2000· 

 

  

 'ταυτότητα' σημαίνει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου χορηγούμενη ταυτότητα επαγγελματία οδηγού 
μηχανοκίνητου οχήματος· 

'φορτηγό όχημα' σημαίνει φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα με μικτό 
βάρος 7,5 τόνων και άνω·». 

 

3. Οπουδήποτε στο βασικό νόμο ή σ' οποιουσδήποτε κανονισμούς ή διάταγμα που 
εκδόθηκε δυνάμει του βασικού νόμου απαντάται ο όρος «μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας 
χρήσης» τούτος αντικαθίσταται με τον όρο «μηχανοκίνητο όχημα». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου. 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά 
τις λέξεις και το κόμμα «οι Κανονισμοί,» (έβδομη γραμμή) της ακόλουθης φράσης: 

 «η χορήγηση ταυτότητας σε πρόσωπο που του χορηγήθηκε επαγγελματική άδεια 
οδηγού,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του βασικού 
νόμου. 

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

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «και (3)» (πρώτη γραμμή) 
με τη φράση «έως και (4)»· 

 (β) με την προσθήκη μετά το τέλος του εδαφίου (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 
(4): 

 «(4) Μέλος του Κυπριακού Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς ή της Ελληνικής Δύναμης 
Κύπρου δικαιούται κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, να οδηγεί 
μηχανοκίνητο όχημα χωρίς να κατέχει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, εφόσον το 
συγκεκριμένο όχημα που οδηγεί ανήκει ή κατέχεται από την αντίστοιχη υπηρεσία.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(2) Η άδεια χορηγείται εφόσον η Αρχή Αδειών ικανοποιηθεί, με βάση τα υποβαλλόμενα 
μαζί με την αίτηση στοιχεία και πιστοποιητικά, ότι ο αιτητής: 

  (α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο αλλ' όχι το εβδομηκοστό 
έτος της ηλικίας του· 

 94(Ι) του 2001. (β) τηρουμένης της πιο κάτω επιφύλαξης του παρόντος εδαφίου, 
είναι κάτοχος, δυνάμει του περί της Άδειας Οδήγησης Νόμου του 
2001, έγκυρης άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της 
κατηγορίας του οχήματος για την οποία ζητεί την επαγγελματική 
άδεια οδηγού· 

  (γ) είναι λευκού ποινικού μητρώου αν η αίτηση αφορά στη 
χορήγηση επαγγελματικής άδειας για τις κατηγορίες "Λ1, 'Λ2' και 
'Τ', όπως τεκμαίρεται από σχετικό πιστοποιητικό χορηγούμενο από 
τον Αρχηγό Αστυνομίας: 

  Νοείται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας υπέχει καθήκον, μετά την 
έκδοση οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού, να ελέγχει τακτικά 
και να προβαίνει σε ακύρωση αυτού αν επισυμβεί οποιαδήποτε 
καταδίκη προσώπου λόγω της οποίας δε θα είχε το δικαίωμα να 
εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό, ενημερώνοντας σχετικά την 
αρμόδια αρχή· 

  (δ) φυσική ικανότητα να ασκεί το επάγγελμα του οδηγού, όπως 
τεκμαίρεται από σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό χορηγούμενο 
δυνάμει του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001· 

  (ε) έχει αποκτήσει επαγγελματική κατάρτιση οδηγού 
μηχανοκίνητου οχήματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία ή 
κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων, 
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για την οποία ή τις οποίες έχει αποταθεί, όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (8)·  
(στ) είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή άλλης τριετούς σχολής μέσης εκπαίδευσης 
αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αν η αίτηση αφορά 
στη χορήγηση επαγγελματικής άδειας για τις κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων 
'Α1' και 'Τ': 

Νοείται ότι το δυνάμει της παραγράφου (στ) εισαγόμενο πρόσθετο προσόν δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί ή ερμηνευτεί έτσι ώστε να επηρεάσει το κύρος οποιασδήποτε επαγγελματικής 
άδειας οδηγού, η οποία είχε εκδοθεί και ευρισκόταν σε ισχύ με βάση το νομικό καθεστώς 
που ίσχυε αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, και εφόσον ο αιτητής 
καταβάλει τα νενομισμένα για τη χορήγηση αυτής τέλη: 

Νοείται ότι, για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας οδηγού για την κατηγορία 'Τ' του 
εδαφίου (4), ο αιτητής επιπρόσθετα πρέπει να είναι για διάστημα τουλάχιστο δύο ετών 
κάτοχος άδειας οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων, που δύνανται να μεταφέρουν όχι 
περισσότερους από οκτώ καθήμενους επιβάτες·»· 

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

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

(α) 'Λ1' Λεωφορείο δημόσιας χρήσης, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια 'Έ' για τη 
μεταφορά επιβατών σε έκτακτες γραμμές· 

(β) 'Λ2' Λεωφορείο δημόσιας χρήσης, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια 'Έ' για τη 
μεταφορά επιβατών σε τακτικές γραμμές ή άδεια οδικής χρήσης για τη μεταφορά 
επιβατών με κόμιστρο κατά επιβάτη ή άδεια οδικής χρήσης για ιδιωτικό 
λεωφορείο: 

Νοείται ότι αδειούχος της κατηγορίας 'Α1' δικαιούται να οδηγεί και 
όχημα της κατηγορίας 'Α2'· 

(γ) 'Τ' Ταξί· 

(δ) 'Φ' Φορτηγό·»· και 

(γ) με την προσθήκη μετά το τέλος του εδαφίου (7) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων 
(8), (9), (10) και (11): 

«(8) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου 
επαγγελματική κατάρτιση οδηγού μηχανοκίνητου οχήματος συνίσταται στην κατοχή των 
γνώσεων που αντιστοιχούν στο επίπεδο της που προβλέπεται στο Τρίτο Παράρτημα των 
Κανονισμών, στα θέματα που απαριθμούνται σ' αυτούς και διαπιστώνεται με γραπτή 
εξέταση όπως ορίζεται σ' αυτούς: 

Νοείται ότι ο αιτητής κατέχει, κατά τεκμήριο, τις γνώσεις για τη διαπίστωση των οποίων 
έχει ήδη εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας για σκοπούς απόκτησης άδειας οδήγησης 
για την ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία οχημάτων δυνάμει του περί Άδειας Οδήγησης 
Νόμου του 2001. 

(9) Ο Υπουργός ορίζει πενταμελή επιτροπή εξετάσεων η οποία αναλαμβάνει την 
οργάνωση γραπτών εξετάσεων, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς, για εξακρίβωση κατά 
πόσο οι υποψήφιοι επαγγελματίες 
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 οδηγοί διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων στα θέματα που αναφέρονται 
στους Κανονισμούς. 

 (10) Ως απόδειξη επιτυχίας, η επιτροπή εξετάσεων χορηγεί, έναντι καταβολής του
σχετικού τέλους που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα των Κανονισμών, πιστοποιητικό 
σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού, όπως αυτό καθορίζεται στο Τέταρτο Παράρτημα 
των Κανονισμών, στο οποίο αναφέρεται η κατηγορία μηχανοκίνητου οχήματος για την οποία 
έχει εξεταστεί ο κάτοχος του. 

 (11) Ο κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μηχανοκίνητου 
οχήματος, το οποίο έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεν απαιτείται να παρακαθήσει σε συμπληρωματική ή άλλη εξέταση που αφορά 
στην επαγγελματική κατάρτιση: 

 Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου τίθενται σε ισχύ με απόφαση του 
Υπουργού που θα γνωστοποιηθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από αυτό της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και την 
αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

  « (β) αν ο αδειούχος καταδικαστεί για αδίκημα, δυνάμει του παρόντος Νόμου 
ή των Κανονισμών ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, το οποίο κατά την κρίση 
της Αρχής Αδειών μαρτυρεί ανικανότητα ή ακαταλληλότητα στην 
προσήκουσα εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων·»· και 

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 

 «(3) Η ισχύς της επαγγελματικής άδειας οδηγού ανακαλείται ή αναστέλλεται αυτόματα 
και στην ίδια έκταση αν και εφόσον ο κάτοχος αυτής ήθελε στερηθεί με οποιοδήποτε τρόπο—

 (α) Του δικαιώματος να κατέχει άδεια οδήγησης, ή 
 (β) του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου με βάση το οποίο του 

χορηγήθηκε η επαγγελματική άδεια.». 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 9 του βασικού 
νόμου 

8. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 9: 

«Επίδειξη της 
άδειας και 
ανάρτηση της 
ταυτότητας. 

9. Κάθε αδειούχος οδηγός οφείλει, κατά την άσκηση των επαγγελματικών 
του καθηκόντων— 

 (α) Να φέρει μαζί του την επαγγελματική του άδεια και να την επιδεικνύει, 
οποτεδήποτε καλείται νόμιμα να πράξει αυτό, σ' οποιοδήποτε Ελεγκτή, ή 
αστυνομικό με στολή για το σκοπό εξέτασης της φωτογραφίας και 
διακρίβωσης του ονόματος και της διεύθυνσης του αδειούχου, της 
ημερομηνίας έκδοσης ή ανανέωσης αυτής καθώς και οποιωνδήποτε άλλων 
σχετικών στοιχείων, και 

  (β) να έχει αναρτημένη στο άνω κεντρικό μέρος της κονσόλας του οχήματος 
την ταυτότητα.». 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 10 του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 10: 
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«Διαφύλαξη 
δικαιώματος 
οδήγησης 
μηχανοκίνητου 
οχήματος. 

10. Οι δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 6 εισαγόμενες τροποποιήσεις 
με κανένα τρόπο δεν μπορούν να εφαρμοστούν ή ερμηνευτούν έτσι ώστε να 
αφαιρούν τη δυνατότητα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος μιας ή 
περισσότερων κατηγοριών, για το οποίο χορηγήθηκε άδεια οδήγησης με 
βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε αμέσως πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου.». 

 

10. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (β) στο εδάφιο (1) αυτού και την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (β) 
και (γ) ως παραγράφων (γ) και (δ): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

«(β) παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 9(β)·».  

11. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έναρξη ισχύος 
του παρόντος Νόμου.
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