
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ 

ΝΟΜΟ 

-----------------------------------------  

 

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 

2(Ι) του 2007 

108(Ι) του 2007. 

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

Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμους του 1989 μέχρι 

(Αρ. 2) του 2007 (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 2009. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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      (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, της 

παραγράφου (γ) και της επιφύλαξης αυτής, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο και επιφύλαξη: 

  

  «(γ)  δεν έχει στερηθεί της ικανότητας να κατέχει 

άδεια, είτε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου είτε από αρμόδιο δικαστήριο, γεγονός που 

βεβαιώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ποινικού 

μητρώου χορηγούμενο κατά τον καθορισμένο 

τρόπο από τον Αρχηγό Αστυνομίας, έναντι 

καταβολής τέλους που καθορίζεται από αυτόν: 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

70 του 1981 

134 του 1988 

228(Ι) του 2004. 

      Νοείται ότι στο πιστοποιητικό ποινικού 

μητρώου αναφέρεται κάθε ποινή που έχει επιβληθεί 

για αδίκημα που σχετίζεται με την κατοχή ή 

απόκτηση επαγγελματικής άδειας δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν έχει 

παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει 

επιβληθεί από δικαστήριο στέρηση του 

δικαιώματος να κατέχει ή αποκτά επαγγελματική 

άδεια ή δεν έχει επέλθει αποκατάσταση δυνάμει 

των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως 

Καταδικασθέντων Νόμου, ο δε Αρχηγός 

Αστυνομίας υπέχει καθήκον, μετά την έκδοση 

οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού, να 
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παρακολουθεί και ελέγχει για τυχόν διαφοροποίηση 

των δεδομένων και να ενημερώνει σχετικά την 

Αρχή Αδειών.». και 

   

 (β) με την προσθήκη μετά το τέλος του εδαφίου (8) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

  

 

 

 

«(8Α)  Δεν παραχωρείται άδεια σε αιτητή ο οποίος 

έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση και δεν έχει 

αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί 

Αποκαταστάσεως Καταδικασθένων Νόμου, για 

οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αδικήματα: 

   

  

        Κεφ. 154.   

3 του 1962 

43 του 1963 

41 του 1964 

69 του 1964 

70 του 1964 

5 του 1967 

58 του 1967 

43 του 1972 

92 του 1972 

29 του 1973 

(α) φόνος εκ προμελέτης, κατά παράβαση του 

άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα. 
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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 
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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 

70(Ι) του 2008 

83(Ι) του 2008. 

    

  

    

 (β) ανθρωποκτονία, κατά παράβαση των 

διατάξεων των άρθρων 205, 208 ή 209 του 

Ποινικού Κώδικα. 

     

  (γ) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 

μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα. 
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  (δ) ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 

μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα. 

    

  (ε) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 

μέχρι 296 του Ποινικού Κώδικα. 

     

  (στ) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του 

Ποινικού Κώδικα. 

     

  (ζ) άσεμνη πράξη, κατά παράβαση του άρθρου 

176 του Ποινικού Κώδικα. 

    

  

 

29 του 1977 

67 του 1983 

20(Ι) του 1992 

5(Ι) του 2000 

41(Ι) του 2001. 

(η) εμπορία ναρκωτικών και γενικά για 

οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του 

περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου: 

     

        Νοείται ότι η Αρχή Αδειών μπορεί να εξετάσει 

αίτημα προσώπου που έχει καταδικαστεί σε σχέση 

με αδίκημα από τα αναφερόμενα στις 

υποπαραγράφους (γ), (στ) και (ζ) και έχει εκτίσει 

την ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί, για 
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σύντμηση του χρόνου κατά τον οποίο δεν 

παραχωρείται σε αυτόν επαγγελματική άδεια 

οδηγού, μπορεί δε να αποφασίσει την σύντμηση 

του εν λόγω χρόνου αν κριθεί, μετά από σχετική  

συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, ότι συντρέχουν εξαιρετικές υπέρ της 

σύντμησης περιστάσεις.». 

     

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

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

  

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  

  «(β)  του δικαιώματος να κατέχει επαγγελματική άδεια, είτε 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου είτε από αρμόδιο 

δικαστήριο.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν μετά το 

άρθρο 8 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 
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 «Στέρηση 

άδεια από 

δικαστήριο. 

Πίνακας Α. 

8Α.  Δικαστήριο, κατά την επιβολή της προνοούμενης σε 

κάθε περίπτωση ποινής σε σχέση με αδίκημα που 

αναφέρεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα Α, μπορεί 

πρόσθετα να επιβάλει σε αδειούχο επαγγελματία οδηγό 

οχήματος της κατηγορίας που αναφέρεται στην δεύτερη 

στήλη του εν λόγω Πίνακα Α και στέρηση του δικαιώματος 

να κατέχει άδεια, για χρονικό διάστημα που δεν θα 

υπερβαίνει το καθοριζόμενο στην τρίτη στήλη του Πίνακα 

Α, νοουμένου ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί κατά την 

οδήγηση του οχήματος ή σε σχέση με το όχημα για το 

οποίο κατέχεται η επαγγελματική άδεια οδηγού. 

  

 Απώλεια 

δικαιώματος. 

 

 

Πίνακας Β. 

8Β. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

καθώς και τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως 

Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο το οποίο έχει 

καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στον Πίνακα Β στερείται διά παντός του 

δικαιώματος να αποκτήσει ή να κατέχει επαγγελματική 

άδεια οδηγού για μηχανοκίνητο όχημα των κατηγοριών 

Λ1, Λ2 και Τ.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του των 

ακόλουθων Πινάκων Α και Β: 
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προσθήκη 

Πινάκων. 

 «                                              ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

(άρθρο 8Α) 

  

 ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΛΗ 

 Αδικήματα Κατηγορία οχήματος Χρονικό διάστημα 

 Πρόκληση θανάτου 

λόγω έλλειψης 

προφύλαξης ή από 

απροσεξία κατά την 

οδήγηση 

μηχανοκίνητου 

οχήματος, κατά 

παράβαση του άρθρου 

210 του Ποινικού 

Κώδικα. 

Λ1, Λ2. Τ. Πέντε (5) χρόνια 

    

 Οδήγηση του 

οχήματος υπό την 

επήρεια αλκοόλης, 

κατά παράβαση των 

άρθρων 5, 6 ή 7 του 

περί Οδικής 

Ασφάλειας Νόμου. 

Λ1, Λ2, Τ, Φ. Τρία (3) χρόνια 
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 Οδήγηση κατά 

παράβαση των 

άρθρων 7 ή 9 του περί 

Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 

Τροχαίας Κίνησης 

Νόμου. 

Λ1, Λ2, Τ, Φ. Τρία (3) χρόνια 

 

                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

(άρθρο 8Β) 

 Βιασμός, κατά παράβαση του άρθρου 144 του Ποινικού Κώδικα. 

 Απόπειρα βιασμού, κατά παράβαση του άρθρου 146 του Ποινικού 

Κώδικα. 

 Απαγωγή, κατά παράβαση των άρθρων 148 ή 149 του Ποινικού Κώδικα. 

 Διαφθορά νεαρής γυναίκας κάτω των 13 ετών και 13 μέχρι 16 ετών, κατά 

παράβαση των άρθρων 153 ή 154 αντίστοιχα του Ποινικού Κώδικα. 

 Διαφθορά γυναίκας μειωμένου νοητικού, κατά παράβαση του άρθρου 

155 του Ποινικού Κώδικα. 

 Διαχείριση οίκου ανοχής, κατά παράβαση του άρθρου 156 του Ποινικού 

Κώδικα. 

 Μαστροπεία, κατά παράβαση του άρθρου 157 του Ποινικού Κώδικα. 

 Προαγωγή διαφθοράς γυναίκας, κατά παράβαση του άρθρου 159 του 

Ποινικού Κώδικα. 

 Ανοχή ή υποκίνηση διαφθοράς νεαρής γυναίκας κάτω των 13 ετών και 13 
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μέχρι 16 ετών, κατά παράβαση αντίστοιχα των άρθρων 160 ή 161 του 

Ποινικού Κώδικα. 

 Παράνομη κατακράτηση γυναίκας, κατά παράβαση του άρθρου 162 του 

Ποινικού Κώδικα. 

 Εκμετάλλευση πόρνης και άγρα πελατών, κατά παράβαση του άρθρου 

164 του Ποινικού Κώδικα. 

 Συνωμοσία για διαφθορά γυναίκας, κατά παράβαση του άρθρου 166 του 

Ποινικού Κώδικα. 

 Διά της βίας συνουσία ή απόπειρα, κατά παράβαση των άρθρων 172 ή 

173 του Ποινικού Κώδικα. 

 Συνουσία με νεαρό άνδρα κάτω των 13 χρόνων, κατά παράβαση του 

άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα.». 

 

 

 

 

ΜΚΝ/ΓΧ 
23.02.050.021-2009 
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