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Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 86(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2018 

               Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

94(Ι) του 2001 
60(Ι) του 2004 
34(Ι) του 2010 
79(Ι) του 2012 

205(Ι) του 2014 
88(Ι) του 2016 
49(Ι) του 2017 

48(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 έως 2018 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 έως 2019. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 4Α 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 
μετά τις λέξεις «συγκατάθεσή του» (τέταρτη γραμμή) των λέξεων «ή την άρνησή του». 

  

Τροποποίηση του 
Παραρτήματος Ε 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το Παράρτημα Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

      (α)  Με τη διαγραφή του σημείου 3 αυτού και την αντικατάσταση του κειμένου που ακολουθεί 
αυτό και αρχίζει με τη φράση «Έχω διαβάσει και έχω αντιληφθεί» (πρώτη γραμμή) και 
τελειώνει με τη φράση «Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών.» (έκτη γραμμή), με το ακόλουθο 
κείμενο: 

 
«Γνωρίζω ότι μπορώ να ανακαλέσω όποτε επιθυμώ τη συναίνεση ή την άρνησή μου ή να 
ζητήσω να διαγραφεί το όνομά μου από το Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών. 

Σε περίπτωση που δεν έχω εκφράσει τη συναίνεση ή την άρνησή μου, καθόσον ήμουν 
εν ζωή, και διαγνωσθώ ως νεκρός σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφαιρέσεων και 
Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων της Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου, η αφαίρεση 
οργάνων διενεργείται, εφόσον συγκατατίθεται σε αυτή ο νενομισμένος αντιπρόσωπος 
δυνητικού πτωματικού δότη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 20 του εν 
λόγω νόμου. 

Έχω διαβάσει και έχω αντιληφθεί πλήρως το περιεχόμενο του πιο κάτω ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.»∙ και 

 
   (β)  με τη διαγραφή από την παράγραφο με τίτλο «Γιατί πρέπει να ενημερωθεί η οικογένειά 

μου;» η οποία περιλαμβάνεται στο «ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» αυτού, του κειμένου που 
αρχίζει με τη φράση «Εξάλλου ο νόμος» (δεύτερη γραμμή) και τελειώνει με τη φράση 
«επιθυμία του αγαπημένου τους προσώπου.» (τέταρτη γραμμή). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

