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Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 226, 

10.9.2003,  

σ. 4. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο- 

 

«Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την αρχική επιμόρφωση 

και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων 

τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή 

επιβατών για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 3820/85 του 

Συμβουλίου και της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την 

κατάργηση της Οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

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 

148(Ι) του 2001 

44(Ι) του 2005. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επαγγελματικής 

Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμους του 

1989 μέχρι 2005 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμοι του 1989 μέχρι 2007. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού αυτού: 

  

  «“Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας” ή “ΠΕΙ” σημαίνει το 
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.....(Ι) του 2007. 

πιστοποιητικό που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του περί της 

Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών 

Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη 

Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμου του 2007.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

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

  

  (α) Με την αντικατάσταση, στο τέλος της υποπαραγράφου (ε), 

του εδαφίου (2) αυτού, της άνω τελείας, με άνω και κάτω τελεία και 

την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

       «Νοείται ότι, οι κάτοχοι ΠΕΙ δεν απαιτείται να παρακαθίσουν 

στη γραπτή εξέταση που προβλέπεται στο εδάφιο (8) και το 

ΠΕΙ που κατέχουν αντικαθιστά το πιστοποιητικό 

επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπεται στο εδάφιο 

(10).»· και 

   

  (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου 

(5) αυτού, της τελείας, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη 

αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   

     «Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που οδηγός είναι 

κάτοχος ΠΕΙ είναι τέτοια ώστε να μην ξεπερνά την 

ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ». 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος 

τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.   

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4108, 26/1/2007 2(I)/2007



 3 

 

 

 

 

 

94(Ι) του 2001 

60(Ι) του 2004. 

     (2)  Η τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου, που 

προνοείται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ την 10η 

Σεπτεμβρίου 2008 για τους κατόχους των ΠΕΙ κατηγορίας οχημάτων 

D1, D1 + E, D, D + E και την 10η Σεπτεμβρίου 2009 για τους κατόχους 

των ΠΕΙ κατηγορίας οχημάτων C1, C1+ E, C, C + E, όπως οι 

κατηγορίες αυτές ορίζονται στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.236.2006 
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