
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

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

 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:   

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

60(Ι) του 2006. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών 

Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί 

με τον περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμο του 2006 (που στη 

συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Τεχνιτών 

Οχημάτων Νόμοι του 2006 και 2009. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του όρου «εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων» και 

του ορισμού αυτού, με τον πιο κάτω όρο και ορισμό του:  

  

 «εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων» σημαίνει το πρόσωπο που 

κατά την 7η Απριλίου 2006 ασκούσε επάγγελμα της ειδικότητας που 

καθορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού «(1)» 

(πέμπτη γραμμή) με τον αριθμό «(3)». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Η παράγραφος (θ) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή των λέξεων «και ψύξης». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

  

 «Μεταβατικές 

διατάξεις. 

17.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3, 

τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να αναλαμβάνουν 

και να διεκπεραιώνουν συντήρηση ή επιδιόρθωση 

οχήματος ή εξαρτήματος μέχρι τις 7 Απριλίου του 

2010: 

   

  (α) Kάθε πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα 

ασκούσε επάγγελμα που σχετίζεται με μια από 

τις ειδικότητες του τεχνίτη οχημάτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 8, πριν τις 7 Απριλίου 

2006 και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο 

(18o) έτος της ηλικίας του. 

    

  (β) κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα 
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Δεύτερος 

Πίνακας. 

που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα και έχει 

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18o) έτος της 

ηλικίας του. 

    

  (γ) κάθε πρόσωπο το οποίο συντηρεί ή 

επιδιορθώνει όχημα ή εξάρτημα υπό την 

επίβλεψη προσώπου το οποίο δικαιούται να 

εκτελεί την εργασία αυτή με βάση την 

παράγραφο (α) ή (β) του παρόντος άρθρου. 

    

  (δ) κάθε πρόσωπο το οποίο συντηρεί ή 

επιδιορθώνει όχημα ή εξάρτημα στα πλαίσια 

εκπαίδευσης ή αξιολόγησης για απόκτηση 

προσόντων που απαιτούνται για χορήγηση 

άδειας τεχνίτη οχημάτων, υπό την επίβλεψη 

προσώπου το οποίο δικαιούται να εκτελεί την 

εργασία αυτή με βάση την παράγραφο (α) ή (β) 

του παρόντος άρθρου.». 

    

Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Πίνακα, Τύπος 

Ι του βασικού 

νόμου. 

6.  Η παράγραφος θ στο σημείο Β του Πρώτου Πίνακα, Τύπος Ι του 

βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «και 

ψύξης». 
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Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Πίνακα, Τύπος 

II του βασικού 

νόμου. 

7.  Η παράγραφος θ του Πρώτου Πίνακα, Τύπος II του βασικού 

νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «και ψύξης». 

  

Τροποποίηση 

του Δεύτερου 

Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

8.  Το σημείο 9 του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου, 

τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «και ψύξης». 

 

 

 

 

ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.050.046-2009 
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