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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ:  

L 255, 

30.9.2005,  

σ. 22. 

«Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ:  

L 375, 

27.12.2006,  

σ. 36. 

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες 

στην εσωτερική αγορά», 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  

Συνοπτικός τίτλος. 

60(Ι) του 2006 

95(Ι) του 2009. 

 

 

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

Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμους του 2006 και 

2009 (οι οποίοι στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως 

2012. 

  

Τροποποίηση του  

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4332, 18/5/2012 44(I)/2012



 2 

  

 

 

 

 

76(Ι) του 2010. 

«(1Α) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 

του   περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης 

Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης 

Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου.». 

  

Αντικατάσταση του 

άρθρου 5  

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 5: 

 

 

 

«Προϋποθέσεις 

χορήγησης 

άδειας τεχνίτη 

οχημάτων. 

31(Ι) του 2008. 

 

76(Ι) του 2010. 

 

 

Δεύτερος 

Πίνακας. 

5. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 

του παρόντος Νόμου και χωρίς επηρεασμό 

των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου και του 

περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων 

Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας 

των Υπηρεσιών Νόμου, η αρμόδια αρχή 

χορηγεί άδεια τεχνίτη οχημάτων, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος κατέχει τα προσόντα που 

καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα ή είναι εξ 

επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων και εφόσον 

αυτός έχει συμπληρωμένο το δέκατο όγδοο 

(18) έτος της ηλικίας του.».  

 

Αρ. Φακ.:  23.01.052.188-2011 
ΜΚΝ/ΘΒ/ΜΑΧ 
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