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Ν. 94(Ι)/2001 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Αρ. 3512 της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
 

Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 94(I) του 2001 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
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 
86(Ι) του 2019 

130(Ι) του 2020. 
 

1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως οι περί Άδειας Οδήγησης Νόµοι του 2001 έως 
2020. 

Ερµηνεία. 2.—(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 
 
«άδεια οδήγησης» σηµαίνει την άδεια οδήγησης που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων 
του άρθρου 7· 
 
«άδεια οδήγησης µαθητευοµένου» σηµαίνει την άδεια οδήγησης µαθητευοµένου που 
εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 15· 
 

2(α) του 88(Ι) του 
2016. 

«γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας» σηµαίνει κάθε τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο 
µηχανοκίνητο όχηµα µε δύο τουλάχιστον άξονες, η βασική λειτουργία του οποίου 
στηρίζεται ουσιαστικά στην ελκτική του δύναµη, και το οποίο έχει σχεδιασθεί για την 
έλξη, ώθηση, µεταφορά ή ενεργοποίηση ορισµένων εργαλείων, µηχανηµάτων ή 
ρυµουλκουµένων που χρησιµοποιούνται στις γεωργικές ή δασικές εργασίες και η 
χρήση του οποίου για την οδική µεταφορά προσώπων ή αγαθών ή για την έλξη, επί 
οδού, οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή αγαθών, είναι 
δευτερεύουσα· 
 

 «δικαστήριο» σηµαίνει οποιοδήποτε δικαστήριο στη ∆ηµοκρατία, περιλαµβανοµένου 
του Στρατοδικείου· 
 
«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 
 
«δρόµος» σηµαίνει οποιοδήποτε δρόµο επιστρωµένο µε άσφαλτο ή µη, πλατεία, 
ανοικτό χώρο καθώς και κάθε χώρο προσιτό στο κοινό, και περιλαµβάνει κάθε 
γέφυρα, γεφύρι, σήραγγα, ρείθρο, ανάχωµα, αυλάκι, λιθόστρωτο ή τοίχωµα 
υποστήριξης που χρησιµοποιείται σε σχέση µε οποιοδήποτε δρόµο· 
 

 
Κεφ. 250. 

«εγγεγραµµένος ιατρός» σηµαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραµµένο ως 
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30 του 1959 
30 του 1961 
53 του 1961 
79 του 1968 

114 του 1968 
14 του 1974 
18 του 1979 
72 του 1991 

66(I) του 1995 
112(I) του 1996. 

 

ιατρός δυνάµει των διατάξεων του περί Εγγραφής Ιατρών Νόµου· 
 

2 του 79(Ι) του 2012. «έκρυθµη κατάσταση» σηµαίνει την κατάσταση που δηµιουργήθηκε συνεπεία της 
τουρκικής εισβολής και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει µέχρις ότου το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε γνωστοποίησή του, που θα δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, ορίσει την ηµεροµηνία λήξης της εν λόγω κατάστασης. 
 

 
29 του 1997 
67 του 1998 

20(I) του 1999 
5(I) του 2000. 

«ελεγχόµενο φάρµακο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 3 του περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 
Νόµου· 
 

 «εξεταστής» σηµαίνει κατάλληλα εκπαιδευµένο πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον 
Έφορο για να διενεργεί εξέταση, για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού ικανότητας· 
 

 
86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
72 του 1985 
75 του 1985 

134 του 1989 
152 του 1991 
241 του 1991 

44(I) του 1992 
5(I) του 1993 

28(I) του 1993 
49(I) του 1994 
5(I) του 1996 

45(I) του 1996 
95(I) του 1996 
56(I) του 1998 
1(I) του 1999 

18(I) του 1999 
66(I) του 1999 

117(I) του 1999 
61(I) του 2000 
80(I) του 2000 
81(I) του 2000 

110(I) του 2000 
38(I) του 2001. 

 

«Έφορος» σηµαίνει τον Έφορο που διορίζεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 3 
του Νόµου περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως· 
 

 «ιατρική έκθεση» σηµαίνει την ιατρική έκθεση η οποία συντάσσεται και υπογράφεται 
από εγγεγραµµένο ιατρό δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 33· 
 

2(β) του 88(Ι) του 
2016. 

«µηχανοκίνητο όχηµα» σηµαίνει το µηχανοκίνητο όχηµα που χρησιµοποιείται 
συνήθως για την οδική µεταφορά προσώπων ή αγαθών ή για την έλξη, επί οδού, 
οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή αγαθών: 
 

 Νοείται ότι, ο όρος αυτός περιλαµβάνει τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ), δηλαδή 
τα οχήµατα τα οποία συνδέονται µε γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος και δεν 
κυκλοφορούν σε τροχιά: 
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 Νοείται περαιτέρω ότι, ο όρος αυτός δεν περιλαµβάνει τους γεωργικούς και δασικούς 
ελκυστήρες· 
 

 «πιστοποιητικό ικανότητας» σηµαίνει το πιστοποιητικό ικανότητας που εκδίδεται 
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 28· 
 
«πιστοποιητικό υγείας» σηµαίνει το πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 37· 
 

2(γ) του 88(Ι) του 
2016. 

«συνήθης διαµονή» σηµαίνει τον τόπο όπου ένα πρόσωπο διαµένει συνήθως, δηλαδή 
για εκατόν ογδόντα πέντε (185) τουλάχιστον ηµέρες κατά ηµερολογιακό έτος, λόγω 
προσωπικών ή επαγγελµατικών δεσµών, σε περίπτωση δε που οι προσωπικοί του 
δεσµοί βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο από τους επαγγελµατικούς του δεσµούς και 
για το λόγο αυτό υποχρεούται να διαµένει διαδοχικά στους διαφορετικούς αυτούς 
τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, ως συνήθης διαµονή 
θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσµοί, νοουµένου ότι το 
πρόσωπο επιστρέφει στον τόπο αυτό τακτικά: 
 

 Νοείται ότι, ο όρος αυτός δεν απαιτείται όταν το άτοµο διαµένει στη ∆ηµοκρατία για 
την εκτέλεση έργου µε καθορισµένη διάρκεια: 
 

 Νοείται περαιτέρω ότι, σε κάθε περίπτωση η φοίτηση σε πανεπιστήµιο ή άλλη σχολή 
δε συνεπάγεται µεταφορά της συνήθους διαµονής στον τόπο φοίτησης. 
 

 (2) Κάθε όρος ο οποίος δεν ερµηνεύεται στον παρόντα Νόµο έχει την έννοια που 
αποδίδεται σε αυτόν δυνάµει του Νόµου περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως· 
 
(3) Κάθε αναφορά που γίνεται σε άλλο νόµο θα ερµηνεύεται ως αναφορά στο νόµο 
όπως αυτός δυνατό να τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρό σε καιρό. 
 

 ΜΕΡΟΣ Α.—Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
 

Τύπος και χρονική 
διάρκεια άδειας 

οδήγησης. Παράρτηµα 
Β. 

2(1) του 60(Ι) του 
2004. 

 
 
 
 
 
 

2(2) του 60(Ι) του 
2004. 

 
 
 
 
 

3(α) του 79(Ι) του 
2012. 

3.—(1) Κάθε άδεια οδήγησης για οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας που 
καθορίζεται στο Παράρτηµα Β του παρόντος Νόµου, εκδίδεται κατά τον τύπο που 
καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57Α του παρόντος Νόµου, πλην της 
άδειας οδήγησης για οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος που εντάσσεται στις ειδικές 
κατηγορίες µηχανοκίνητων οχηµάτων, που καθορίζονται στο Παράρτηµα Β του 
παρόντος Νόµου, η οποία εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 57Α: 
 
Νοείται ότι, από την ηµεροµηνία που θα καθοριστεί µε γνωστοποίηση που θα εκδοθεί 
από το Υπουργικό Συµβούλιο και θα δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, κάθε άδεια οδήγησης εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57Α, πλην της άδειας οδήγησης για οδήγηση 
µηχανοκίνητου οχήµατος που εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες µηχανοκίνητων 
οχηµάτων, η οποία εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 57Α: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι οι άδειες οδήγησης χάρτινου τύπου παύουν να ισχύουν στις 19 
Ιανουαρίου 2033 ανεξάρτητα αν η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος που καταγράφεται σε 
αυτές είναι µεταγενέστερη της 19ης Ιανουαρίου 2033. 
 
(2) Άδεια οδήγησης εκδίδεται — 
 

3(β) του 79(Ι) του 
2012. 

(α) Για χρονική διάρκεια δεκαπέντε ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και 
ΒΕ. Μετά την ηµεροµηνία που ο αιτητής συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του, η 
άδεια οδήγησης εκδίδεται για χρονική διάρκεια µέχρι την ηλικία των εβδοµήντα (70) 
ετών του αιτητή·  
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(αα) Για χρονική διάρκεια πέντε ετών για τις κατηγορίες Γ, ΓΕ, Γ1, Γ1Ε, ∆, ∆Ε, ∆1 και 
∆1Ε. Μετά την ηµεροµηνία που ο αιτητής συµπληρώνει το 65ο έτος της ηλικίας του, η 
άδεια οδήγησης εκδίδεται για χρονική διάρκεια µέχρι την ηλικία των εβδοµήντα (70) 
ετών του αιτητή. 
 

 (β) για χρονική περίοδο τριών ετών όταν ο αιτητής είναι ηλικίας 70 ετών και άνω κατά 
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της άδειας· 
 
(γ) για χρονική περίοδο που καθορίζεται από τον Έφορο σε περίπτωση που η αίτηση 
για απόκτηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης πρέπει, δυνάµει των διατάξεων του 
άρθρου 34, να συνοδεύεται από πιστοποιητικό υγείας, του οποίου η διάρκεια ισχύος 
καθορίζεται δυνάµει των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 35. 
 

Αίτηση για απόκτηση 
άδειας οδήγησης. 

4.—(1) Αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης υποβάλλεται πάνω στον καθορισµένο 
τύπο και ο αιτητής οφείλει να παράσχει ενυπόγραφα τις πληροφορίες και να προβεί 
στις δηλώσεις που περιέχονται στο σχετικό έντυπο. 
 
(2) Κάθε αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται — 
 
(α) Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος άδειας οδήγησης, από την άδεια 
οδήγησης, 
 
(β) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος άδειας οδήγησης µαθητευοµένου, από 
την άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, 
 
(γ) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πρόσωπο που υποχρεούται, δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 30, να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας, από το 
πιστοποιητικό ικανότητας, 
 
(δ) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πρόσωπο που υποχρεούται, δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 34, να εξασφαλίσει πιστοποιητικό υγείας, από το πιστοποιητικό 
υγείας, 
 
(ε) από δύο πρόσφατες φωτογραφίες: 
 
Νοείται ότι οι παράγραφοι (α) και (β) δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που ο Έφορος 
ικανοποιείται ότι η αντίστοιχη άδεια έχει απωλεσθεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί και ότι 
µπορούν να εξασφαλιστούν τα αναγκαία στοιχεία της άδειας. 
 

2 του 49(Ι) του 
2017. 

∆ήλωση για δωρεά 
οργάνων σε 

περίπτωση θανάτου 
του αιτητή άδειας 

οδήγησης. 
Παράρτηµα Ε. 
2 του 86(Ι) του 

2019. 

4Α.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 4, µε την αίτηση για την απόκτηση 
άδειας οδήγησης υποβάλλεται ταυτόχρονα δήλωση, όπως αυτή καθορίζεται στο 
Παράρτηµα Ε, στην οποία ο αιτητής δύναται να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την 
άρνησή του να γίνει δωρητής οργάνων σε περίπτωση θανάτου του. 

  
138(Ι) του 2001 

37(Ι) του 2003 
105(Ι) του 2012. 

 
 
 

127(Ι) του 2012 
102(Ι) του 2014. 

 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου, σε περίπτωση που ο αιτητής δηλώσει 
ότι επιθυµεί να γίνει δωρητής οργάνων σε περίπτωση θανάτου του, η ρητή δήλωση 
συγκατάθεσής του διαβιβάζεται από τον Έφορο στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας και καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο ∆υνητικών ∆οτών, µε 
βάση τις διατάξεις του περί Αφαιρέσεων και Μεταµοσχεύσεων των Οργάνων 
Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόµου: 

 Νοείται ότι ο Έφορος διαβιβάζει στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας 
και την τυχόν αρνητική δήλωση του αιτητή για τη µη συγκατάθεσή του να γίνει 
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δωρητής οργάνων σε περίπτωση θανάτου του.  
 

 
 

Παράρτηµα Ε. 

(3) Οποιαδήποτε δήλωση αιτητή, θετική ή αρνητική ή µη συµπλήρωση από τον 
αιτητή της δήλωσης που καθορίζεται στο Παράρτηµα Ε, δεν επηρεάζει την εξέταση 
της αίτησης για την απόκτηση άδειας οδήγησης ούτε την έκδοση ή µη της άδειας 
οδήγησης. 
 

Προϋποθέσεις 
χορήγησης άδειας 

οδήγησης. Παράρτηµα 
Β. 

4(α) του 79(Ι) του 
2012. 

5. Άδεια οδήγησης για κατηγορία ή ειδική κατηγορία µηχανοκίνητου οχήµατος, όπως 
αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα Β του παρόντος Νόµου, χορηγείται σε αιτητή ο 
οποίος — 
 
(α) Έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία ή αποδεικνύει ότι φοιτά σε σχολή 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών· 
 
(β) έχει επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση πάνω στα θέµατα που 
καθορίζονται από άρθρο 23, όπως πιστοποιείται από πιστοποιητικό ικανότητας που 
εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 28, νοουµένου ότι οφείλει να 
εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 30· 
 
(γ) έχει τις ελάχιστες σωµατικές και διανοητικές ικανότητες, όπως αυτές 
πιστοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33· 
 

4(β) του 79(Ι) του 
2012. 

3 του 88(Ι) του 2016. 
 

(δ) δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης η οποία βρίσκεται σε ισχύ και έχει 
εκδοθεί από κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 

Παράρτηµα Γ. (ε) καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται στο Παράρτηµα Γ του παρόντος Νόµου· 
 
(στ) έχει συµπληρώσει το απαιτούµενο για την άδεια οδήγησης που αιτείται ελάχιστο 
όριο ηλικίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6. 
 

5 του 79(Ι) του 2012. 
Ελάχιστη ηλικία για 

απόκτηση άδειας 
οδήγησης. Παράρτηµα 

Β. 

6.-(1) Άδεια οδήγησης για κατηγορία ή ειδική κατηγορία µηχανοκίνητου οχήµατος, 
όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα Β του παρόντος Νόµου, χορηγείται σε 
άτοµο που έχει συµπληρώσει ηλικία - 
 

 (α) δεκαεπτά ετών για - 
 
την κατηγορία ΑΜ· 
 

 (β) δεκαοκτώ ετών για - 
 
(i) την κατηγορία Α1· 
(ii) τις κατηγορίες Β και Β+Ε και Β1·  
(iii) τις κατηγορίες Γ1, Γ1+Ε, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (2) · 
(iv) τις ειδικές κατηγορίες Στ και ΙΒ· 
 

 (γ) είκοσι ετών – 
 
για την κατηγορία Α2, νοούµενου ότι ο αιτητής κατέχει άδεια οδήγησης κατηγορίας 
Α1 για δύο τουλάχιστον χρόνια· 
 

 (δ) είκοσι ενός ετών για τις – 
 
(i) τις κατηγορίες Γ, Γ+Ε· 
(ii) τις κατηγορίες ∆1, ∆1+Ε· 
(iii) µηχανοκίνητα τρίκυκλα, ή ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15ΚW και 
(iv) τις ειδικές κατηγορίες Η, Θ, και Ζ·  
 

 (ε) είκοσι δύο ετών για την – 
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κατηγορία Α, νοούµενου ότι ο αιτητής κατέχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2 για δύο 
τουλάχιστον έτη, εκτός αν έχει συµπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του και έχει 
επιτύχει σε ειδική δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς του· 
 

 (στ) είκοσι τεσσάρων ετών για τις – 
 
κατηγορίες ∆ και ∆+Ε:  
 

 Νοείται ότι, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, κάτοχος κανονικής 
άδειας οδήγησης της κατηγορίας A1 θεωρείται ότι είναι κάτοχος άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου των κατηγοριών A2 και Α, η οποία ισχύει µόνο για σκοπούς 
εκµάθησης ή και εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς ή σε ειδικά διασκευασµένους χώρους:  
 

 Νοείται περαιτέρω ότι, κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α1 απαγορεύεται να 
οδηγά οχήµατα των κατηγοριών Α και Α2 σε δηµόσιο δρόµο µε εξαίρεση για σκοπούς 
εξέτασης για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας. 
 

  (2) Άδεια οδήγησης - 
 

 (α) των κατηγοριών Γ1, Γ, ∆1 και ∆ χορηγείται µόνο σε αιτητή που είναι ήδη κάτοχος 
άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β· 
 

 (β) των κατηγοριών Β+Ε, Γ1+Ε, Γ+Ε, ∆1+Ε και ∆+Ε χορηγείται µόνο σε αιτητή που 
είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης των κατηγοριών Β, Γ1, Γ, ∆1 και ∆, αντίστοιχα. 
 

 (3) Άδεια οδήγησης που ισχύει- 
 

 (α) για τις κατηγορίες Γ1+Ε, Γ+Ε, ∆1+Ε ή ∆+Ε ισχύει και για οδήγηση οχηµάτων της 
κατηγορίας Β+Ε·  
 

 (β) για την κατηγορία Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία ∆+Ε, νοούµενου ότι ο 
κάτοχος της είναι και κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας ∆· 
 

 (γ) για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α ισχύει και για οδήγηση οχηµάτων κατηγορίας ΑΜ· 
 

 (δ) για την κατηγορία Α2 ισχύει και για οχήµατα κατηγορίας Α1 και ΑΜ· 
 

 (ε) για την κατηγορία Α ισχύει και για οχήµατα κατηγορίας Α1, Α2 και ΑΜ, για την 
κατηγορία Β ισχύει και για οχήµατα κατηγορίας Β1, για την κατηγορία Γ ισχύει και 
για οχήµατα κατηγορίας Γ1 και για την κατηγορία ∆ ισχύει και για οχήµατα 
κατηγορίας ∆1· 
 

 (στ) για τις κατηγορίες Γ+Ε ή ∆+Ε ισχύει και για οδήγηση οχηµάτων της κατηγορίας 
Γ1+Ε ή ∆1+Ε αντίστοιχα· 
 

 (ζ) για την κατηγορία Γ ισχύει και για την οδήγηση οχηµάτων της κατηγορίας Β, και 
των ειδικών κατηγοριών Η, Θ, Ζ, και Στ· 
 

 (η) για την κατηγορία ∆1 ισχύει και για την οδήγηση οχηµάτων της κατηγορίας Β και 
της ειδικής κατηγορίας Στ· 
 

 (θ) για οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία για µη ηλεκτροκίνητο όχηµα, 
ισχύει για την ειδική κατηγορία ΙΒ για αντίστοιχο όχηµα. 

  
Χορήγηση άδειας 

οδήγησης. 
7. Ο Έφορος χορηγεί άδεια οδήγησης σε πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση δυνάµει 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου και αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που τίθενται από αυτόν: 
 

2 του 130(Ι) του 2020. Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να επιβάλει όρους επί της άδειας οδήγησης, 
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περιλαµβανοµένων των πρόσθετων ή περιοριστικών ενδείξεων που καθορίζονται 
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 57Β. 
 

Απαγόρευση 
οδήγησης χωρίς 
ισχύουσα άδεια 

οδήγησης. 
3 του 130(Ι) του 2020. 

8.—(1) Απαγορεύεται η οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος σε οποιοδήποτε δρόµο ή 
άλλο δηµόσιο χώρο, εκτός αν ο οδηγός κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ή κατά 
παράβαση όρου που του επιβάλλεται, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 7 και 15. 
 
(2) Απαγορεύεται η πρόσληψη προσώπου, έναντι αµοιβής ή µη, για να οδηγεί 
µηχανοκίνητο όχηµα σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, εκτός αν το 
πρόσωπο τούτο κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης. 
 
(3) Κανένας δεν επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε πρόσωπο να οδηγεί µηχανοκίνητο 
όχηµα σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, εκτός αν το πρόσωπο τούτο 
κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης. 
 

Αντίγραφο άδειας 
οδήγησης. 

9.—(1) Κάτοχος άδειας οδήγησης µπορεί να ζητήσει την έκδοση αντιγράφου άδειας 
οδήγησης µε αίτηση του η οποία υποβάλλεται στον καθορισµένο τύπο προς τον Έφορο 
και η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες φωτογραφίες του. 
 

 
 
 
 

Παράρτηµα Γ. 

(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι η άδεια οδήγησης, για 
αντικατάσταση της οποίας υποβάλλεται η αίτηση έκδοσης αντιγράφου, έχει απολεσθεί 
ή αλλοιωθεί ή καταστραφεί µε οποιοδήποτε τρόπο, µπορεί να εκδώσει αντίγραφο 
έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτηµα Γ του παρόντος 
Νόµου. 
 
(3) Ο Έφορος σηµειώνει πάνω στο αντίγραφο άδειας οδήγησης οποιαδήποτε στοιχεία 
ή οποιεσδήποτε σηµειώσεις αναγράφονταν στην αρχική άδεια οδήγησης. 
 
(4) Αντίγραφο άδειας οδήγησης που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου είναι πανοµοιότυπο της αρχικής άδειας οδήγησης, φέρει την ένδειξη 
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική άδεια οδήγησης. 
 

Αντικατάσταση άδειας 
οδήγησης που έχει 
εκδοθεί από χώρα -

µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

6(α) του 79(Ι) του 
2012. 

4(α) του 88(Ι) του 
2016. 

10.— (1) Ο Έφορος µπορεί να αντικαταστήσει ισχύουσα άδεια οδήγησης, που έχει 
εκδοθεί από αρµόδια αρχή κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τη 
διάρκεια διοικητικής ισχύος που προβλέπεται στο άρθρο 3(2)(α), και να εκδώσει άδεια 
οδήγησης που περιλαµβάνει τις κατηγορίες της υπό αντικατάσταση άδειας, µετά από 
αίτηση του κατόχου της, ο οποίος απέκτησε τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία. 
Ο Έφορος δύναται να εφαρµόζει στην άδεια τις διάρκειες διοικητικής ισχύος που 
προβλέπονται στο άρθρο 3(2)(α), ανανεώνοντας την άδεια οδήγησης, µετά παρέλευση 
δύο ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο κάτοχος απέκτησε τη συνήθη του 
διαµονή στη ∆ηµοκρατία: 
 

4(β) του 88(Ι) του 
2016. 

Κεφ. 154. 
3 του 1962 

43 του 1963 
41 του 1964 
69 του 1964 
70 του 1965 
5 του 1967 

58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 
3 του 1975 

13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
86 του 1983 

186 του 1986 

Νοείται ότι, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 5 του περί 
Ποινικού Κώδικα Νόµου, ο Έφορος, δύναται να εφαρµόσει στον κάτοχο άδειας 
οδήγησης, ο οποίος απέκτησε τη συνήθη του διαµονή στη ∆ηµοκρατία και του οποίου 
η άδεια οδήγησης έχει εκδοθεί από άλλο κράτος µέλος, τον παρόντα Νόµο ή τους 
Κανονισµούς ή ∆ιατάγµατα ή Γνωστοποιήσεις οι οποίες εκδίδονται δυνάµει αυτού, 
όσον αφορά τον περιορισµό, την αναστολή, την αφαίρεση ή την ακύρωση του 
δικαιώµατος οδήγησης και, ενδεχοµένως να προβεί, για τους σκοπούς αυτούς, σε 
αντικατάσταση της άδειας αυτής. 
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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 

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 
64(I) του 2009 
56(Ι) του 2011 
72(Ι) του 2011 

163(Ι) του 2011 
167(Ι) του 2011 

84(Ι) του 2012 
95(Ι) του 2012 

134(Ι) του 2012 
125(Ι) του 2013 
131(Ι) του 2013 

87(Ι) του 2015 
91(Ι) του 2015 

112(Ι) του 2015 
113(Ι) του 2015 

31(Ι) του 2016 
43(Ι) του 2016. 

 
4(γ) του 88(Ι) του 

2016. 
 
 
 
 

(2) Σε περίπτωση που η αίτηση για αντικατάσταση ισχύουσας άδειας οδήγησης, η 
οποία έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας λόγω απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή 
αλλοίωσης της, ο Έφορος µπορεί να εκδώσει άδεια οδήγησης σε αντικατάσταση της, 
που περιλαµβάνει τις κατηγορίες της υπό αντικατάσταση άδειας µε βάση τις 
πληροφορίες που διαθέτει ή µε βάση βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους - 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε εκδώσει την άδεια που αντικαθίσταται: 
 
Νοείται ότι ο Έφορος αποστέλλει, σε κάθε περίπτωση που είναι πρακτικά δυνατό, την 
άδεια που έχει αντικατασταθεί στο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την 
είχε εκδώσει, παρέχοντας σε αυτό την αναγκαία πληροφόρηση. 
 

6(β) του 79(Ι) του 
2012. 

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος αρνείται να αναγνωρίσει την ισχύ οποιασδήποτε 
άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος και έχει χορηγηθεί σε ένα 
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4(δ) του 88(Ι) του 
2016. 

υποψήφιο η άδεια οδήγησης του οποίου υπόκειται σε περιορισµούς, έχει ανασταλεί 
και έχει ανακληθεί σε άλλο κράτος µέλος. 
 

6(β) του 79(Ι) του 
2012. 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Έφορος µπορεί, επίσης, να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια 
οδήγησης σε υποψήφιο, η άδεια του οποίου έχει ακυρωθεί σε άλλο κράτος µέλος. 
 

Αντικατάσταση άδειας 
οδήγησης άλλης 

χώρας. 

11. Ο Έφορος µπορεί να αντικαταστήσει ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί 
από αρµόδια αρχή οποιασδήποτε χώρας της οποίας η άδεια οδήγησης αναγνωρίζεται 
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 20 και να εκδώσει άδεια οδήγησης, της ίδιας 
κατηγορίας µε αυτή της αντικαθιστάµενης, µετά από αίτηση του κατόχου της ο οποίος 
έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία και παράδοση στον Έφορο της άδειας 
της οποίας ζητείται η αντικατάσταση: 
 
Νοείται ότι η άδεια οδήγησης που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου πρέπει να σηµειώνεται µε σχετική ένδειξη, η οποία πρέπει να τίθεται επίσης σε 
κάθε µελλοντική ανανέωση ή αντικατάσταση της. 
 

Τύπος και χρονική 
διάρκεια ισχύος άδειας 

οδήγησης 
µαθητευόµενου. 
Παράρτηµα Β. 

4(1) του 60(Ι) του 
2004. 

7 του 79(Ι) του 2012. 
 
 

4(2) του 60(Ι) του 
2004. 

12.—(1) Κάθε άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, για οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος 
κατηγορίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα Β του παρόντος Νόµου, εκδίδεται κατά 
τον τύπο που καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57Α του παρόντος 
Νόµου, πλην της άδειας οδήγησης µαθητευοµένου, για οδήγηση οχήµατος που 
εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες µηχανοκίνητων οχηµάτων, που καθορίζονται στο 
Παράρτηµα Β του παρόντος Νόµου, η οποία εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57Α: 
 
Νοείται ότι, από την ηµεροµηνία που θα καθοριστεί µε γνωστοποίηση που θα εκδοθεί 
από το Υπουργικό Συµβούλιο και θα δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, κάθε άδεια οδήγησης µαθητευοµένου εκδίδεται κατά τον τύπο που 
καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57Α, πλην της άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου, για οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος που εντάσσεται στις ειδικές 
κατηγορίες µηχανοκίνητων οχηµάτων, η οποία εκδίδεται κατά τον τύπο που 
καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57Α. 
 
(2) Η άδεια οδήγησης µαθητευοµένου ισχύει για χρονική περίοδο ενός χρόνου και 
µπορεί να ανανεωθεί για περαιτέρω χρονικές περιόδους ενός χρόνου η καθεµιά. 
 

Αίτηση για απόκτηση 
άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου. 

 
 
 
 

Παράρτηµα Β. 
8 του 79(Ι) του 2012. 

13.—(1) Αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης µαθητευοµένου 
υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον καθορισµένο τύπο και ο αιτητής οφείλει να 
παράσχει ενυπόγραφα τις πληροφορίες και να προβεί στις δηλώσεις που περιέχονται 
στο σχετικό έντυπο µε βάση όσα αληθινά γνωρίζει και όσα κάλλιον γνωρίζει και 
πιστεύει. 
 
(2) Κάθε αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης µαθητευοµένου 
υποβάλλεται για συγκεκριµµένη κατηγορία ή ειδική κατηγορία µηχανοκίνητου 
οχήµατος, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα Β του παρόντος Νόµου. 
 
(3) Κάθε αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης µαθητευοµένου πρέπει 
να συνοδεύεται — 
 
(α) Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, από την 
άδεια οδήγησης, 
 
(β) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου, από την άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, 
 
(γ) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πρόσωπο που υποχρεούται, δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 30, να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας, από το 
πιστοποιητικό ικανότητας, 
 
(δ) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πρόσωπο που υποχρεούται, δυνάµει των 
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διατάξεων του άρθρου 34, να εξασφαλίσει πιστοποιητικό υγείας, από πιστοποιητικό 
υγείας, 
 
(ε) από δύο πρόσφατες φωτογραφίες, 
 

Παράρτηµα Γ. (στ) από τα τέλη που καθορίζονται στο Παράρτηµα Γ του παρόντος Νόµου: 
 
Νοείται ότι οι παράγραφοι (α) και (β) δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που ο Έφορος 
ικανοποιείται ότι η αντίστοιχη άδεια έχει απωλεσθεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί και ότι 
µπορούν να εξασφαλιστούν τα αναγκαία στοιχεία της άδειας. 
 

Προϋποθέσεις 
χορήγησης άδειας 

οδήγησης 
µαθητευοµένου. 
Παράρτηµα Β. 

9(α) του 79(Ι) του 
2012. 

14.—(1) Άδεια οδήγησης µαθητευοµένου για κατηγορία ή ειδική κατηγορία 
µηχανοκίνητου οχήµατος, όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα Β του παρόντος Νόµου, 
χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο— 
 
(α) Έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία ή αποδεικνύει ότι φοιτά σε σχολή 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών· 
 
(β) έχει επιτύχει σε δοκιµασία των γνώσεων και δεξιοτήτων του πάνω σε θέµατα που 
καθορίζονται στο άρθρο 23· 
 
(γ) έχει τις ελάχιστες σωµατικές και διανοητικές ικανότητες, όπως αυτές 
πιστοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33· 
 

Παράρτηµα Γ. (δ) καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται στο Παράρτηµα Γ του παρόντος Νόµου· 
 
(ε) έχει συµπληρώσει το απαιτούµενο για την άδεια οδήγησης µαθητευοµένου που 
αιτείται όριο ηλικίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2). 
 

9(β) του 79(Ι) του 
2012. 

Παράρτηµα Β. 

(2) Άδεια οδήγησης µαθητευοµένου για κατηγορία ή ειδική κατηγορία µηχανοκίνητου 
οχήµατος, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα Β του παρόντος Νόµου, 
χορηγείται σε άτοµο που έχει συµπληρώσει ηλικία –  
 

 (α) δεκαεπτά ετών για - 
 
την κατηγορία ΑΜ· 
 

 (β) δεκαεπτάµιση ετών για - 
 
(i) την κατηγορία Β και την κατηγορία Β1· 
(ii) την κατηγορία Α1·  
(iii) την κατηγορία Β+Ε: 
 

 Νοείται ότι κάτοχος κανονικής άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β θεωρείται ότι είναι 
κάτοχος άδειας οδήγησης µαθητευοµένου των κατηγοριών Γ, Γ1, Γ+Ε, ∆, ∆1, ∆+Ε, 
ΣΤ, Ζ, Η και Θ τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 6. 

  
Χορήγηση άδειας 

οδήγησης 
µαθητευοµένου. 

15. Ο Έφορος χορηγεί άδεια οδήγησης µαθητευοµένου σε πρόσωπο που έχει υποβάλει 
αίτηση δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και αφού ικανοποιηθεί ότι 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται από τον παρόντα Νόµο: 
 

4 του 130(Ι) του 2020. Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να επιβάλει όρους επί της άδειας οδήγησης, 
περιλαµβανοµένων των πρόσθετων ή περιοριστικών ενδείξεων που καθορίζονται 
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 57Β. 
 

Περιορισµοί κατά την 
οδήγηση κατόχου 
άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου. 

3 του 34(Ι) του 2010. 
10(α)(i) του 79(Ι) του 

16. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (5), απαγορεύεται σε κάτοχο άδειας 
οδήγησης µαθητευοµένου όλων των κατηγοριών, και ειδικών κατηγοριών πλην των 
κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, να οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα σε οποιοδήποτε δρόµο 
ή άλλο δηµόσιο χώρο, εκτός αν το όχηµα είναι κατασκευασµένο ή διασκευασµένο 
κατά τρόπο που να επιτρέπει σε πρόσωπο που επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό στον 
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2012. 
 
οδηγό κάθισµα του οχήµατος τον έλεγχο του χειρόφρενου του οχήµατος και- 
 

10(α)(ii) του 79(Ι) του 
2012. 

(α) σε περίπτωση κατόχου άδειας οδήγησης µαθητευοµένου των κατηγοριών Β και Β1 
που είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό στον 
οδηγό κάθισµα του οχήµατος πρόσωπο που είναι ηλικίας πέραν των τριάντα ετών και 
που κατέχει ισχύουσα άδεια για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών για οδήγηση 
οχήµατος της ίδιας κατηγορίας µε το οδηγούµενο από τον κάτοχο της άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου, όχηµα· 
 

10(α)(iii) του 79(Ι) 
του 2012. 

(β) σε περίπτωση κατόχου άδειας οδήγησης µαθητευοµένου οποιασδήποτε κατηγορίας 
ή ειδικής κατηγορίας, πλην των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, που είναι ηλικίας 
δεκαοκτώ ετών και άνω, επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό στον οδηγό κάθισµα του 
οχήµατος πρόσωπο που είναι ηλικίας πέραν των είκοσι πέντε ετών και που κατέχει 
ισχύουσα άδεια για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών για οδήγηση οχήµατος 
της ίδιας κατηγορίας µε το οδηγούµενο από τον κάτοχο της άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου, όχηµα. 
 

10(β) του 79(Ι) του 
2012. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (5), απαγορεύεται σε κάτοχο 
άδειας οδήγησης µαθητευοµένου όλων των κατηγοριών και ειδικών κατηγοριών να 
µεταφέρει οποιοδήποτε επιβάτη, µέσα ή πάνω στο όχηµα, εκτός από πρόσωπο που 
αναφέρεται στο εδάφιο (1), κατά τη διάρκεια οδήγησης του οχήµατος σε οποιοδήποτε 
δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο. 
 

10(γ) του 79(Ι) του 
2012. 

(3) Κάτοχος άδειας οδήγησης µαθητευοµένου των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, 
µπορεί να µεταφέρει επιβάτη ο οποίος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης 
µηχανοκίνητου οχήµατος της ίδιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας 
στην οποία κατατάσσεται το οδηγούµενο από τον κάτοχο της άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου όχηµα.  
 

10(δ) του 79(Ι) του 
2012. 

(4) Εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και τηρουµένων των 
διατάξεων των εδαφίων (3) και (5), απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να 
επιβαίνει σε όχηµα που οδηγείται σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο από 
κάτοχο άδειας οδήγησης µαθητευοµένου οποιασδήποτε κατηγορίας και ειδικής 
κατηγορίας. 
 

 (5) Από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) εξαιρούνται οι περιπτώσεις- 
 

 (α) εκπαιδευτικού οχήµατος στο οποίο επιβαίνει αδειούχος εκπαιδευτής, 
 

 (β) εντεταλµένης οδήγησης εκπαιδευτικού οχήµατος της Αστυνοµίας, της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή της Εθνικής Φρουράς, και 
 

 (γ) οδήγησης κατά τη διάρκεια εξέτασης υποψηφίου για σκοπούς απόκτησης 
πιστοποιητικού ικανότητας, 
 

 νοουµένου ότι το όχηµα που χρησιµοποιείται είναι κατασκευασµένο ή διασκευασµένο 
κατά τρόπο που να επιτρέπει σε πρόσωπο που επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό στον 
οδηγό κάθισµα του οχήµατος τον έλεγχο του χειρόφρενου του οχήµατος. 
 

 (6) Κατά το χρόνο που µηχανοκίνητο όχηµα οδηγείται από κάτοχο άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου αυτό πρέπει να φέρει, σε εµφανή θέση, τόσο στην πρόσθια όσο και 
στην οπίσθια όψη του, διακριτικό σήµα, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτηµα ∆. 

  
Υπογραφή άδειας 

οδήγησης. 
17. Κάθε πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης 
µαθητευοµένου οφείλει να την υπογράψει αµέσως στο κατάλληλο προς τούτο σηµείο 
µε µελάνι, µε τη συνήθη υπογραφή του. 
 

Αντίγραφο άδειας 
οδήγησης 

µαθητευοµένου. 

18.—(1) Κάτοχος άδειας οδήγησης µαθητευοµένου µπορεί να ζητήσει την έκδοση 
αντιγράφου άδειας οδήγησης µαθητευοµένου, µε αίτηση του η οποία υποβάλλεται 
στον καθορισµένο τύπο προς τον Έφορο και η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες 
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φωτογραφίες του. 
 

 
 
 
 

Παράρτηµα Γ. 

(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι η άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, 
για αντικατάσταση της οποίας υποβάλλεται η αίτηση έκδοσης αντιγράφου, έχει 
απωλεσθεί ή αλλοιωθεί ή καταστραφεί µε οποιοδήποτε τρόπο, µπορεί να εκδώσει 
αντίγραφο έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτηµα Γ του 
παρόντος Νόµου. 
 
(3) Ο Έφορος σηµειώνει πάνω στο αντίγραφο άδειας οδήγησης µαθητευοµένου 
οποιαδήποτε στοιχεία ή οποιεσδήποτε σηµειώσεις αναγράφονταν στην αρχική άδεια 
οδήγησης µαθητευοµένου. 
 
(4) Αντίγραφο άδειας οδήγησης µαθητευοµένου που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου είναι πανοµοιότυπο της αρχικής άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου, φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και έχει την ίδια ισχύ όπως η 
αρχική άδεια οδήγησης µαθητευοµένου. 
 

Αναγνώριση άδειας 
οδήγησης κράτους -

µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
 
 
 
 

5 του 88(Ι) του 2016. 

19.—(1) Άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης µαθητευοµένου που έχει εκδοθεί από 
αρµόδια αρχή κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται από τη 
∆ηµοκρατία και, τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), έχει την ίδια ισχύ όπως 
και η αντίστοιχη άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης µαθητευοµένου που εκδίδεται 
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία κάτοχος άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου, η οποία έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή κράτους - µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετοικήσει και έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία, ο 
Έφορος µπορεί να υπαγάγει την εν λόγω άδεια κάτω από τις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου αναφορικά µε τη διάρκεια ισχύος της, την ελάχιστη ηλικία για απόκτηση της, 
τις ελάχιστες αναγκαίες σωµατικές και διανοητικές ικανότητες του κατόχου της, και 
µπορεί επίσης να αναγράφει πάνω στην εν λόγω άδεια τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία 
για τη διαχείριση της. 
 
(3) Κάτοχος άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης µαθητευοµένου, η οποία έχει εκδοθεί 
από αρµόδια αρχή κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται, κατά το 
χρόνο που οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα στη ∆ηµοκρατία, στους νόµους και 
κανονισµούς που ισχύουν για τους κατόχους άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή της ∆ηµοκρατίας. 
 
(4) Σε οποιοδήποτε πρόσωπο επιτρέπεται να κατέχει σε κάθε δοσµένη χρονική στιγµή 
µια µόνο άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης µαθητευοµένου η οποία βρίσκεται σε ισχύ 
και έχει εκδοθεί από κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Αναγνώριση άδειας 
οδήγησης άλλης 

χώρας. 

20. Ο Έφορος µπορεί, µε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να αναγνωρίσει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης 
µαθητευοµένου που εκδίδεται από αρµόδια αρχή οποιασδήποτε χώρας, για το χρονικό 
διάστηµα που βρίσκεται σε ισχύ και, σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστηµα που 
δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες, αν πεισθεί ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που 
τίθενται από τη νοµοθεσία της συγκεκριµµένης χώρας για τη χορήγηση της άδειας δεν 
υστερούν των αντίστοιχων προϋποθέσεων και κριτηρίων που τίθενται από τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 

 ΜΕΡΟΣ Β.—ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 

∆οκιµασία για 
απόκτηση 

πιστοποιητικού 
ικανότητας. 

6(α) του 88(Ι) του 
2016. 

21. Για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να 
υποβληθεί µε επιτυχία σε δοκιµασία οδήγησης µηχανοκίνητου οχήµατος, της 
κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας , όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Β, για την 
οποία προτίθεται να ζητήσει την έκδοση άδειας οδήγησης, καθώς και σε δοκιµασία 
ελέγχου των ικανοτήτων, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της συµπεριφοράς του σε 
θέµατα οδικής κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας, οδικής συµπεριφοράς και τεχνικών 
γνώσεων, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 23. 
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6 του 60(Ι) του 2004. Νοείται ότι αποτυχία στη θεωρητική εξέταση αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από το 

δικαίωµα συµµετοχής σε πρακτική εξέταση: 
 

11 του 79(Ι) του 2012. 
 
 

6(β) του 88(Ι) του 
2016. 

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ενδιαφερόµενος για συµµετοχή σε πρακτική δοκιµασία 
µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Β, που συνδυάζεται µε ρυµουλκούµενο µέγιστης 
επιτρεπόµενης µάζας 750 κιλών και ο συνδυασµός υπερβαίνει τα 3 500 κιλά και δεν 
υπερβαίνει τα 4 250 κιλά ή για µοτοσικλέτες της κατηγορίας Α, υποβάλλεται σε 
εκπαίδευση οδηγών διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) ωρών. Ο τρόπος και το 
περιεχόµενο της εκπαίδευσης, καθώς και το πιστοποιητικό παρακολούθησης 
υποχρεωτικών µαθηµάτων ρυθµίζονται µε ∆ιάταγµα που εκδίδεται από τον Έφορο, 
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 

Εξέταση µόνο για 
κάτοχο άδειας 

οδήγησης 
µαθητευοµένου. 

22. Εξέταση για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας διενεργείται µόνο αν 
το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για τέτοια εξέταση κατέχει ισχύουσα, κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης και κατά το χρόνο της εξέτασης, άδεια οδήγησης 
µαθητευοµένου. 
 

7 του 60(Ι) του 2004. Νοείται ότι το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εξέταση για πρώτη φορά, κατέχει, 
κατά το χρόνο της εξέτασης, άδεια οδήγησης µαθητευοµένου για περίοδο 21 
τουλάχιστον ηµερών. 
 

Εξέταση για σκοπούς 
εξασφάλισης 

πιστοποιητικού 
ικανότητας. 

12(α) του 79(Ι) του 
2012. 

23.—(1) Η εξέταση που διενεργείται για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού 
ικανότητας αποτελείται από προφορική ή και γραπτή διαπίστωση των γνώσεων του 
εξεταζοµένου σε θέµατα κανόνων οδικής κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και οδικής 
συµπεριφοράς και από πρακτική δοκιµασία της ικανότητας οδήγησης µηχανοκίνητου 
οχήµατος, της κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας για την οποία ζητείται η έκδοση του 
πιστοποιητικού ικανότητας. 
 
(2) Η εξέταση για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας διενεργείται κατά τον 
καθορισµένο τρόπο, η δε µορφή, το περιεχόµενο και η διάρκεια της θα πρέπει να είναι 
τέτοια, ώστε ο εξεταστής να ικανοποιηθεί ότι ο εξεταζόµενος — 
 
(α) Έχει ικανοποιητική γνώση των κανόνων και βασικών νοµικών διατάξεων που 
αφορούν στην οδική κυκλοφορία, την οδική ασφάλεια και τη µηχανική και γενική 
κατάσταση κάθε µηχανοκίνητου οχήµατος που κινείται σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο 
δηµόσιο χώρο· και 
 
(β) συµµορφώνεται κατά τη διάρκεια της οδήγησης µηχανοκίνητου οχήµατος µε τους 
κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας· και 
 
(γ) είναι ικανός να προσαρµόζει την οδήγηση του µηχανοκίνητου οχήµατος στις 
συνθήκες τροχαίας κίνησης που αντιµετωπίζει σε κάθε περίπτωση· και 
 

12(β) του 79(Ι) του 
2012. 

(δ) είναι γενικά ικανός να οδηγεί µε ασφάλεια µηχανοκίνητο όχηµα της κατηγορίας ή 
ειδικής κατηγορίας για την οποία ζητείται η έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας. 
 

Περιορισµοί στην 
προφορική ή και 
γραπτή εξέταση. 

 
13 του 79(Ι) του 2012. 

24. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εξασφάλιση 
πιστοποιητικού ικανότητας κατέχει ήδη άδεια οδήγησης, κατηγορίας ή ειδικής 
κατηγορίας άλλης από αυτή για την οποία ζητείται το πιστοποιητικό ικανότητας, η 
προφορική ή και γραπτή εξέταση του περιορίζεται σε θέµατα που έχουν άµεση σχέση 
µε τυχόν ιδιαιτερότητες της κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας µηχανοκίνητων 
οχηµάτων για την οποία ζητείται το πιστοποιητικό ικανότητας. 
 

Κατάσταση οχήµατος 
που προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί για 

εξέταση. 
 

25. Μηχανοκίνητο όχηµα το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς 
εξέτασης για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας πρέπει — 
 

14(α) του 79(Ι) του 
2012. 

(α) Να διαθέτει ένα τουλάχιστο κάθισµα εκτός από το κάθισµα του οδηγού, 
εξαιρουµένων µηχανοκινήτων οχηµάτων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α. 
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 (β) να είναι σε καλή και χρησιµοποιήσιµη κατάσταση, κατά την κρίση του εξεταστή· 
 

14(β) του 79(Ι) του 
2012. 

(γ) να είναι αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας για την οποία 
ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας· 
 
(δ) σε περίπτωση σύζευξης οχηµάτων, το ρυµουλκούµενο όχηµα να είναι, κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης, προσαρµοσµένο στο έλκον όχηµα· 
 

7 του 88(Ι) του 2016. (ε) σε περίπτωση σωµατικής αναπηρίας, η οδήγηση να επιτρέπεται µόνο για 
ορισµένους τύπους οχηµάτων ή για ειδικά προσαρµοσµένα οχήµατα και η δοκιµασία 
ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 23 να 
γίνεται σε τέτοιο όχηµα. 
 

Ο εξεταστής επιβαίνει 
στο όχηµα κατά την 

εξέταση. 

26. Ο εξεταστής επιβαίνει, κατά τη διάρκεια της εξέτασης για εξασφάλιση 
πιστοποιητικού ικανότητας, στο µηχανοκίνητο όχηµα που οδηγείται από τον 
εξεταζόµενο, αν τούτο διαθέτει ένα τουλάχιστο κάθισµα εκτός από το κάθισµα του 
οδηγού: 
 

15 του 79(Ι) του 2012. Νοείται ότι, κατά την εξέταση για απόκτηση άδειας οδήγησης για οδήγηση 
µηχανοκίνητου οχήµατος των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, ο εξεταστής δύναται, 
κατά την κρίση του, να επιβαίνει του οχήµατος. 
 

Χρόνος και τόπος 
διενέργειας της 

εξέτασης. 
 

27. Η εξέταση για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας διενεργείται σε χρόνο και 
σε τόπο που καθορίζεται από τον Έφορο. 
 

Εξουσία για έκδοση 
πιστοποιητικού 

ικανότητας. 
Παράρτηµα Γ. 

28.—(1) Ο Έφορος έχει εξουσία να εκδίδει πιστοποιητικό ικανότητας σε πρόσωπο που 
υποβάλλει σχετική αίτηση και καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται στο Παράρτηµα 
Γ του παρόντος Νόµου, αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται όλες οι σχετικές 
προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις αυτού. 
 
(2) Σε πρόσωπο το οποίο αποτυγχάνει να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας 
εκδίδεται βεβαίωση σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται από τον Έφορο. 
 

8 του 60(Ι) του 2004. (3) Η ισχύς πιστοποιητικού ικανότητας διαρκεί για χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών 
από την ηµεροµηνία έκδοσής του. 
 

Αίτηση για έκδοση 
πιστοποιητικού 

ικανότητας. 

29. Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας υποβάλλεται κατά τον καθορισµένο 
τύπο, ο δε αιτητής συµπληρώνει το σχετικό έντυπο µε βάση όσα αληθινά γνωρίζει και 
όσα κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, πιστοποιώντας µε την υπογραφή του την αλήθεια 
των δηλώσεων στις οποίες έχει προβεί στο έντυπο: 
 
Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο αποτυγχάνει να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας 
δεν µπορεί να υποβληθεί εκ νέου σε δοκιµασία για εξασφάλιση πιστοποιητικού 
ικανότητας, πριν την παρέλευση ενός τουλάχιστο µηνός από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία εκδίδεται η βεβαίωση που προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 28. 
 

Πρόσωπα που 
υποχρεούνται να 
εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικό 
ικανότητας. 

16 του 79(Ι) του 2012. 

30.—(1) Πιστοποιητικό ικανότητας υποβάλλεται µαζί µε αίτηση για απόκτηση άδειας 
οδήγησης από κάθε πρόσωπο, το οποίο — 
 
(α) Απευθύνεται για έκδοση για πρώτη φορά άδειας οδήγησης για µηχανοκίνητο 
όχηµα οποιασδήποτε κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας, 
 
(β) ήταν για οποιαδήποτε χρονική περίοδο κάτοχος άδειας οδήγησης, η οποία όµως δε 
βρισκόταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόµου και 
για χρονικό διάστηµα ενός τουλάχιστο χρόνου πριν την ηµεροµηνία αυτή. 
 
(2) Ο Έφορος µπορεί να καλεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε κάτοχο άδειας οδήγησης ή 
οποιαδήποτε κατηγορία κατόχων άδειας οδήγησης να εξασφαλίσει ή να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικό ικανότητας, µέσα σε καθοριζόµενη από τον Έφορο χρονική προθεσµία, 
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αν κρίνει τούτο αναγκαίο κάτω από συγκεκριµένες περιστάσεις που σχετίζονται µε την 
οδική συµπεριφορά, την ηλικία, την κατάσταση υγείας κατόχου ή κατόχων άδειας 
οδήγησης, ή την τεχνολογική ανάπτυξη, ή την εισαγωγή νέων κανόνων οδικής 
κυκλοφορίας ή οδικής ασφάλειας, ή όταν τούτο επιβάλλεται σύµφωνα µε διεθνείς 
υποχρεώσεις της ∆ηµοκρατίας: 
 
Νοείται ότι η κλήση δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) για εξασφάλιση 
πιστοποιητικού ικανότητας δυνατό να επιβάλλει επιτυχία σε δοκιµασία πάνω σε όλα ή 
µέρος των θεµάτων που καθορίζονται στο άρθρο 23 και τους Κανονισµούς που 
εκδίδονται δυνάµει τούτου. 
 

 ΜΕΡΟΣ Γ.—ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Κατάταξη σε οµάδες 
για σκοπούς έκδοσης 

πιστοποιητικού υγείας. 
Παράρτηµα Β. 

17(α) του 79(Ι) του 
2012. 

 
9 του 60(Ι) του 2004. 

17(β) του 79(Ι) του 
2012. 

17(γ) του 79(Ι) του 
2012. 

31.—(1) Κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού 
υγείας κατατάσσεται σε µια από δυο οµάδες, δηλαδή στην Πρώτη οµάδα ή στη 
∆εύτερη οµάδα, σύµφωνα µε την κατηγορία ή ειδική κατηγορία στην οποία µε βάση 
το Παράρτηµα Β του παρόντος Νόµου ανήκει το µηχανοκίνητο όχηµα για το οποίο 
προτίθεται να ζητήσει ή κατέχει άδεια οδήγησης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις των 
εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου. 
 
(2) Στην Πρώτη οµάδα κατατάσσονται πρόσωπα που προτίθενται να αποκτήσουν ή 
κατέχουν άδεια οδήγησης για µηχανοκίνητο όχηµα των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, 
Β, Β1, Β+Ε και των ειδικών κατηγοριών ΣΤ και ΙΒ. 
 
(3) Στη ∆εύτερη οµάδα κατατάσσονται πρόσωπα που προτίθενται να αποκτήσουν ή 
κατέχουν άδεια οδήγησης για µηχανοκίνητο όχηµα των κατηγοριών Γ, Γ+Ε, ∆, ∆+Ε, 
Γ1, Γ1+Ε, ∆1 και ∆1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η και Θ: 
 
Νοείται ότι στη ∆εύτερη οµάδα κατατάσσονται επίσης πρόσωπα που προτίθενται να 
αποκτήσουν ή κατέχουν άδεια οδήγησης για µηχανοκίνητο όχηµα της κατηγορίας Β, 
σε περίπτωση που χρησιµοποιούν την άδεια για οδήγηση του µηχανοκίνητου οχήµατος 
για την κατ’ επάγγελµα µεταφορά επιβατών ή εργοδοτούνται για σκοπούς µεταφοράς 
επιβατών. 
 

Ελάχιστες σωµατικές 
και διανοητικές 

ικανότητες. 

32. Κάθε πρόσωπο θεωρείται ότι πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωµατικών και 
διανοητικών ικανοτήτων, για τους σκοπούς του άρθρου 33, µόνο εφόσον 
διαπιστώνεται, κατά τον καθορισµένο τρόπο, ότι — 
 
(α) ∆εν πάσχει από πάθηση ή ανωµαλία του κινητικού του συστήµατος· και 
 
(β) δεν πάσχει από σοβαρή καρδιαγγειακή πάθηση· και 
 
(γ) δεν πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη· και 
 
(δ) δεν πάσχει από σοβαρή νευρολογική ασθένεια ή πάθηση· και 
 
(ε) δεν πάσχει από σοβαρή διανοητική διαταραχή· και 
 
(στ) δεν πάσχει από σοβαρή νεφρική ασθένεια ή πάθηση· και 
 
(ζ) δεν έχει υποβληθεί σε µεταµόσχευση ή τεχνητή εµφύτευση οργάνου· και 
 
(η) δεν πάσχει από σοβαρή ασθένεια, πάθηση ή ανωµαλία της όρασης· και 
 
(θ) δεν πάσχει από σοβαρή ασθένεια, πάθηση ή ανωµαλία της ακοής· και 
 
(ι) δεν τελεί σε κατάσταση εξάρτησης από ελεγχόµενα φάρµακα· και 
 
(ια) δεν τελεί σε κατάσταση εξάρτησης από αλκοολούχα ποτά· και 
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(ιβ) δεν πάσχει γενικά από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση, ανωµαλία, διαταραχή ή 
εξάρτηση, 
 
σε βαθµό ή έκταση που οποιαδήποτε τέτοια ασθένεια, πάθηση, ανωµαλία, διαταραχή ή 
εξάρτηση δυνατό να επηρεάσει την ικανότητα του προσώπου να οδηγεί µε ασφάλεια 
µηχανοκίνητο όχηµα συγκεκριµένης κατηγορίας, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη φυσική ή 
διανοητική ικανότητα του να έχει τον αποτελεσµατικό έλεγχο του οχήµατος ή να 
αντιδρά αποτελεσµατικά σε κάθε περίπτωση που αντιµετωπίζει, κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης του µηχανοκίνητου οχήµατος, οξύ περιστατικό σε σχέση µε την εν λόγω 
ασθένεια, πάθηση, ανωµαλία, διαταραχή ή εξάρτηση. 
 

Πιστοποίηση 
ελάχιστων σωµατικών 

και διανοητικών 
ικανοτήτων. 

33. Άδεια οδήγησης εκδίδεται, ισχύει και είναι έγκυρη µόνο για πρόσωπο που πληροί 
και για όσο χρόνο πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωµατικών και διανοητικών 
ικανοτήτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 32, και — 
 
(α) Πιστοποιούνται από ιατρική έκθεση η οποία υπογράφεται από εγγεγραµµένο ιατρό 
ή εγγεγραµµένους ιατρούς της κατάλληλης σε κάθε περίπτωση ειδικότητας, µετά από 
υποβολή του προσώπου για το οποίο εκδίδεται η ιατρική έκθεση στις αναγκαίες σε 
κάθε περίπτωση και κατά τον καθορισµένο τρόπο ιατρικές εξετάσεις· ή 
 
(β) προκύπτουν από τη διακήρυξη που υπογράφει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο ότι, µε 
βάση όσα αληθινά γνωρίζει ή µε βάση όσα κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, δεν πάσχει 
από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση, ανωµαλία, εξάρτηση ή κατάσταση από τις 
αναφερόµενες στο άρθρο 32, η οποία είναι δυνατό να επιδράσει αρνητικά στην 
οδήγηση οποιουδήποτε οχήµατος: 
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Εφόρου, ιατρική έκθεση η οποία 
συντάσσεται δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (α) δεν είναι απόλυτα 
κατανοητή και σαφής, κατά τρόπο που να παρέχει ασφαλές υπόβαθρο για την άσκηση 
των εξουσιών του, ή σε περίπτωση ύπαρξης αντιφατικών, στο σύνολο ή σε µέρος τους, 
ιατρικών εκθέσεων για το ίδιο πρόσωπο, ο Έφορος µπορεί να παραπέµψει το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρεται η ιατρική έκθεση για εξέταση από ιατρικό συµβούλιο, το οποίο 
απαρτίζεται από ιατρικούς λειτουργούς που υπηρετούν στις ιατρικές υπηρεσίες της 
∆ηµοκρατίας. 
 

Υποχρέωση για 
υποβολή 

πιστοποιητικού υγείας. 

34.—(1) ∆εν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας µαζί µε την αίτηση για 
έκδοση ή ανανέωση άδειας οδήγησης από πρόσωπο το οποίο κατατάσσεται στην 
Πρώτη οµάδα δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 31, νοουµένου ότι 
το πρόσωπο τούτο υπογράφει τη διακήρυξη που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του 
άρθρου 33: 
 
Νοείται ότι ο Έφορος µπορεί να απαιτήσει την υποβολή πιστοποιητικού υγείας σε 
περίπτωση που, κατά τη διεκπεραίωση των απαιτούµενων διατυπώσεων και 
δοκιµασιών σε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, δηµιουργηθεί εύλογη 
υποψία ότι το πρόσωπο το οποίο υφίσταται τις δοκιµασίες ή προβαίνει στις 
διατυπώσεις δυνατό να µην πληροί κάποιο ή κάποια από τα ελάχιστα επίπεδα 
σωµατικών και διανοητικών ικανοτήτων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 32. 
 
(2) Πιστοποιητικό υγείας υποβάλλεται απαραίτητα µαζί µε την αίτηση για έκδοση ή 
ανανέωση άδειας οδήγησης από πρόσωπο το οποίο κατατάσσεται στη ∆εύτερη οµάδα 
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 31, είτε το πρόσωπο αυτό 
υποβάλλει αίτηση για απόκτηση για πρώτη φορά άδειας οδήγησης, είτε ήταν για 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο κάτοχος άδειας οδήγησης, η οποία όµως δε βρισκόταν 
σε ισχύ κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου και για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον ενός χρόνου πριν την ηµεροµηνία αυτή. 
 
(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο συµπληρώνει το 70ό έτος της ηλικίας του, που υποβάλλει 
αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης ή κατέχει άδεια οδήγησης, υποχρεούται να 
εξασφαλίσει και υποβάλει στον Έφορο πιστοποιητικό υγείας. 
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(4) Ο Έφορος µπορεί να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατέχει άδεια 
οδήγησης ή άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, την υποβολή πιστοποιητικού υγείας που 
να καλύπτει το σύνολο ή µέρος των ελάχιστων επιπέδων σωµατικών ή διανοητικών 
ικανοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 32, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο λόγω 
εύλογης υποψίας ότι το πρόσωπο αυτό δυνατό να µην πληροί ή να µην πληροί πλέον 
κάποιο ή κάποια από τα ελάχιστα αυτά επίπεδα σωµατικών και διανοητικών 
ικανοτήτων. 
 

∆ιάρκεια ισχύος 
πιστοποιητικού υγείας. 

35.—(1) Κάθε πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου έχει συγκεκριµένη για κάθε περίπτωση διάρκεια ισχύος, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των εδαφίων (2) µέχρι (6) του παρόντος άρθρου. 
 
(2) Η ισχύς πιστοποιητικού υγείας τερµατίζεται µετά από παρέλευση χρονικής 
περιόδου τριών µηνών από την έκδοση του, εκτός αν χρησιµοποιηθεί µέσα στη 
χρονική αυτή περίοδο για σκοπούς έκδοσης άδειας οδήγησης. 
 
(3) Πιστοποιητικό υγείας το οποίο έχει εκδοθεί µε βάση ιατρική έκθεση, στην οποία 
πιστοποιείται ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά πληροί τα ελάχιστα επίπεδα 
σωµατικών και διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32, και µε βάση το 
οποίο έχει εκδοθεί άδεια οδήγησης, ισχύει µέχρι τη συµπλήρωση από το πρόσωπο 
αυτό του 70ού έτους της ηλικίας του, τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του 
άρθρου 34. 
 
(4) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται για πρόσωπο που έχει συµπληρώσει το 70ό 
έτος της ηλικίας του, το οποίο στηρίζεται σε ιατρική έκθεση στην οποία πιστοποιείται 
ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωµατικών και 
διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32, θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχύ 
για χρονική περίοδο τριών χρόνων από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης, 
για έκδοση της οποίας έχει υποβληθεί. 
 
(5) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται για πρόσωπο που έχει συµπληρώσει το 70ό 
έτος της ηλικίας του, το οποίο στηρίζεται σε ιατρική έκθεση στην οποία πιστοποιείται 
µεν ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωµατικών και 
διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32, αλλά η κατάσταση της υγείας 
του επιβάλλει επαναξιολόγηση σε συντοµότερο των τριών χρόνων χρονικό διάστηµα, 
ισχύει για το συντοµότερο αυτό χρονικό διάστηµα. 
 
(6) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται για οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο 
στηρίζεται σε ιατρική έκθεση στην οποία πιστοποιείται µεν ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αφορά πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωµατικών και διανοητικών ικανοτήτων που 
ορίζονται στο άρθρο 32, αλλά η κατάσταση της υγείας του επιβάλλει επαναξιολόγηση 
σε συγκεκριµένο χρόνο ή κατά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, ισχύει για χρονικό 
διάστηµα το οποίο ορίζεται από τον Έφορο και το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
χρονικό διάστηµα µέχρι την επόµενη ιατρική επαναξιολόγηση του προσώπου. 
 

Αίτηση για έκδοση 
πιστοποιητικού υγείας. 

36. Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού υγείας υποβάλλεται κατά τον καθορισµένο 
τύπο, ο δε αιτητής συµπληρώνει το σχετικό έντυπο µε βάση όσα αληθινά γνωρίζει και 
όσα κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, πιστοποιώντας µε την υπογραφή του την αλήθεια 
των δηλώσεων στις οποίες έχει προβεί στο έντυπο. 
 

Εξουσία για έκδοση 
πιστοποιητικού υγείας. 

37. Ο Έφορος έχει εξουσία να εκδίδει πιστοποιητικό υγείας σε πρόσωπο που 
υποβάλλει σχετική αίτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 και αφού 
ικανοποιηθεί δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 33 ότι το πρόσωπο αυτό πληροί τα 
ελάχιστα επίπεδα σωµατικών και διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 
32 και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 

Αντίγραφο 
πιστοποιητικού υγείας. 

 

38.—(1) Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας µπορεί να ζητήσει την έκδοση αντιγράφου µε 
αίτηση του η οποία υποβάλλεται στον καθορισµένο τύπο προς τον Έφορο. 

 
 
(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι το πιστοποιητικό υγείας, για 
αντικατάσταση του οποίου υποβάλλεται η αίτηση έκδοσης αντιγράφου, έχει 
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Παράρτηµα Γ. 

απωλεσθεί ή αλλοιωθεί ή καταστραφεί µε οποιοδήποτε τρόπο, µπορεί να εκδώσει 
αντίγραφο έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτηµα Γ του 
παρόντος Νόµου. 
 
(3) Αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου είναι πανοµοιότυπο του αρχικού πιστοποιητικού υγείας, φέρει την 
ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και έχει την ίδια ισχύ όπως το αρχικό πιστοποιητικό υγείας. 
 

Υποχρέωση για 
γνωστοποίηση 
ασθένειας κλπ. 

39. Πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης µαθητευοµένου 
οφείλει να γνωστοποιήσει αµέσως στον Έφορο κάθε περίπτωση ασθένειας ή πάθησης 
ή ανωµαλίας ή εξάρτησης ή τραυµατισµού του και, γενικά, κάθε περίπτωση γεγονότος 
το οποίο µειώνει ή δυνατό να µειώνει τα επίπεδα σωµατικών ή διανοητικών 
ικανοτήτων του κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων αυτών, όπως αυτά 
καθορίζονται στο άρθρο 32. 
 

 ΜΕΡΟΣ ∆.—ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
 

Αναστολή ή ακύρωση 
άδειας οδήγησης. 

40.—(1) Ο Έφορος µπορεί, τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος 
άρθρου, µε σχετική αιτιολογηµένη απόφαση του, να αναστείλει για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα ή να ακυρώσει την ισχύ οποιασδήποτε άδειας οδήγησης ή άδειας 
οδήγησης µαθητευοµένου, ή να απορρίψει αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης ή 
άδειας οδήγησης µαθητευοµένου, σε περίπτωση κατά την οποία— 
 
(α) Το πρόσωπο το οποίο κατέχει την άδεια, ή το οποίο υποβάλλει αίτηση για έκδοση 
τέτοιας άδειας, έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκηµα σχετικό µε την οδήγηση 
µηχανοκίνητου οχήµατος, ή την τροχαία κυκλοφορία, ή την οδική ασφάλεια, το οποίο 
έχει διαπραχθεί κάτω από περιστάσεις οι οποίες, κατά την κρίση του Εφόρου, τον 
καθιστούν ακατάλληλο για οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος· ή 
 
(β) κρίνεται από τον Έφορο ότι θα ήταν επικίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια να 
χορηγηθεί ή να παραµείνει σε ισχύ τέτοια άδεια· ή 
 
(γ) ο Έφορος πείθεται ότι η έκδοση της άδειας οδήγησης ή της άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου που κατέχει το εν λόγω πρόσωπο έχει στηριχτεί σε ψευδείς από 
µέρους του προσώπου παραστάσεις ή 
 

4 του 34(Ι) του 2010. 
18 του 79(Ι) του 2012. 

(δ) διαπιστώσει, είτε µετά από ενηµέρωση από τον Αρχηγό Αστυνοµίας είτε άλλως 
πως, ότι κάτοχος άδειας οδήγησης µαθητευοµένου των κατηγοριών Β και Β1 που είναι 
ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών: 
 

 (i) δε συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 16 ή µε τις απαιτήσεις του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου· ή 
 

 
174 του 1986 

33(Ι) του 2000 
108(Ι) του 2001 

50(Ι) του 2003 
60(Ι) του 2003 

173(Ι) του 2003 
24(Ι) του 2006 
5(Ι) του 2007. 

 

(ii) οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης κατά παράβαση των διατάξεων του περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόµου. 

 Στις περιπτώσεις αυτές δεν µπορεί να εκδοθεί άλλη άδεια οδήγησης µαθητευοµένου 
για το πρόσωπο για το οποίο αναστάληκε ή ακυρώθηκε η άδεια, πριν αυτό 
συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. 
 

 (2) Πριν ο Έφορος καταλήξει σε τελική απόφαση για αναστολή ή ακύρωση άδειας 
οδήγησης ή άδειας οδήγησης µαθητευοµένου δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) 
του παρόντος άρθρου, γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, είτε µε προσωπική 
επίδοση είτε ταχυδροµικώς στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση, την πρόθεση του 
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µαζί µε τους λόγους οι οποίοι, κατά την άποψη του, συνηγορούν υπέρ της ακύρωσης ή 
αναστολής της άδειας. 
 
(3) Πρόσωπο το οποίο λαµβάνει γνωστοποίηση δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου 
(2) του παρόντος άρθρου δικαιούται να υποβάλει στον Έφορο, µέσα σε χρονική 
προθεσµία δεκατεσσάρων ηµερών από τη λήψη της γνωστοποίησης, έγγραφη ένσταση 
στην οποία να παραθέτει λόγους για τους οποίους ο Έφορος δε θα πρέπει να καταλήξει 
σε απόφαση για αναστολή ή ακύρωση της άδειας. 
 
(4) Αν µετά την περέλευση της προθεσµίας των δεκατεσσάρων ηµερών που ορίζεται 
στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου — 
 
(α) ∆εν έχει ληφθεί οποιαδήποτε ένσταση, ο Έφορος γνωστοποιεί στο ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο την τελική του απόφαση για αναστολή ή ακύρωση της άδειας οδήγησης ή 
της άδειας οδήγησης µαθητευοµένου· 
 
(β) έχει ληφθεί ένσταση, ο Έφορος την εξετάζει και αποφασίζει τελικά, το ταχύτερο 
δυνατό, λαµβάνοντας υπόψη και το περιεχόµενο της ένστασης, γνωστοποιώντας την 
απόφαση του στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο. 
 
(5) Σε κάθε περίπτωση που ο Έφορος απαιτεί εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας 
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 30, ή υποβολή πιστοποιητικού 
υγείας δυνάµει των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (1) ή των διατάξεων του 
εδαφίου (4) του άρθρου 34, τούτος µπορεί να αναστείλει την ισχύ άδειας οδήγησης ή 
άδειας οδήγησης µαθητευοµένου, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µέχρι και την 
εξασφάλιση και υποβολή του πιστοποιητικού ικανότητας ή του πιστοποιητικού υγείας, 
ανάλογα µε την περίπτωση. 
 
(6) Ο Έφορος µπορεί να ακυρώσει την ισχύ άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου κάθε προσώπου, το οποίο έχει κληθεί να εξασφαλίσει πιστοποιητικό 
ικανότητας δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 30 ή να υποβάλει 
πιστοποιητικό υγείας δυνάµει των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (1) ή των 
διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 34, όταν το πρόσωπο αυτό αρνείται ή 
παραλείπει ή αµελεί να το πράξει µέσα στην καθοριζόµενη από τον Έφορο χρονική 
προθεσµία. 
 

Νέα αίτηση για 
έκδοση άδειας 

οδήγησης. 

41. Πρόσωπο, η ισχύς της άδειας οδήγησης ή της άδειας οδήγησης µαθητευοµένου του 
οποίου έχει ακυρωθεί δυνάµει των διατάξεων των εδαφίων (1) ή (6) του άρθρου 40, 
µπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης 
µαθητευοµένου µετά από παρέλευση δώδεκα τουλάχιστο µηνών από την ηµεροµηνία 
της ακύρωσης: 
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται, κατά την κρίση του Εφόρου, ότι 
συντρέχουν εξαιρετικές προσωπικές ή επαγγελµατικές ή κοινωνικές περιστάσεις σε 
πρόσωπο του οποίου η άδεια έχει ακυρωθεί, εκ νέου αίτηση για έκδοση άδειας 
οδήγησης ή άδειας οδήγησης µαθητευοµένου µπορεί να υποβληθεί µετά από 
παρέλευση έξι τουλάχιστο µηνών από την ηµεροµηνία της ακύρωσης. 
 

Ακυρωθείσα ή 
ανασταλείσα άδεια 

οδήγησης 
επιστρέφεται στον 

Έφορο. 

42.—(1) Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής της ισχύος άδειας οδήγησης ή 
άδειας οδήγησης µαθητευοµένου, ο κάτοχος της οφείλει να την επιστρέψει αµέσως 
στον Έφορο: 
 
Νοείται ότι τα τέλη που έχουν καταβληθεί σε σχέση µε την άδεια οδήγησης ή την 
άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, της οποίας η ισχύς έχει ακυρωθεί ή ανασταλεί, δεν 
επιστρέφονται. 
 
(2) Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης µαθητευοµένου 
αρνείται ή αµελεί ή παραλείπει να την επιστρέψει δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου 
(1), η άδεια µπορεί να κατασχεθεί από αστυνοµικό και να παραδοθεί στον Έφορο. 
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 2 του 48(Ι) του 2018. 
 

ΜΕΡΟΣ ∆1 – ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ 

 
2 του 48(Ι) του 2018. 
Σχολή εξειδικευµένης 
σειράς µαθηµάτων. 

42Α.- (1) Σχολή εξειδικευµένης σειράς µαθηµάτων (στο εξής «Σχολή»), η οποία 
ιδρύεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, οργανώνει εξειδικευµένες σειρές µαθηµάτων και 
κατά περίπτωση ανάλογες εξετάσεις ή επιλαµβάνεται πρακτικών εφαρµογών, για τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (4). 

  
 (2) Τα ακόλουθα πρόσωπα έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τις προβλεπόµενες 
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (5) εξειδικευµένες σειρές µαθηµάτων και να 
συµµετέχουν σε ανάλογες εξετάσεις ή πρακτικές εφαρµογές: 

  
 (α) Πρόσωπα τα οποία έχουν διαταχθεί για τούτο από ∆ικαστήριο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του εδαφίου (3)· 

  
 (β) πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί, για οποιοδήποτε λόγο, την άδεια οδήγησης 
τους από ∆ικαστήριο για χρονική περίοδο από τρεις (3) µήνες και άνω· 

  
 
 

86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985 

134 του 1989 
152 του 1991 
241 του 1991 

44(Ι) του 1992 
5(Ι) του 1993 

28(Ι) του 1993 
49(Ι) του 1994 
5(Ι) του 1996 

45(Ι) του 1996 
95(Ι) του 1996 
56(Ι) του 1998 
1(Ι) του 1999 

18(Ι) του 1999 
66(Ι) του 1999 

117(Ι) του 1999 
56(Ι) του 2000 
61(Ι) του 2000 
80(Ι) του 2000 
81(Ι) του 2000 

110(Ι) του 2000 
38(Ι) του 2001 
98(Ι) του 2001 
20(Ι) του 2002 

237(Ι) του 2002 
146(Ι) του 2003 
174(Ι) του 2003 
243(Ι) του 2004 
255(Ι) του 2004 
270(Ι) του 2004 
153(I) του 2005 

6(I) του 2006 
71(Ι) του 2006 

145(Ι) του 2006 

(γ) πρόσωπα τα οποία έχουν συµπληρώσει δώδεκα (12) βαθµούς ποινής ή 
περισσότερους, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 20Α του περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου, και στη συνέχεια συµπληρώνουν εκ νέου 
δώδεκα (12) βαθµούς ποινής εντός ενός έτους από την συµπλήρωση των πρώτων 
δώδεκα (12) βαθµών ή από την υπέρβαση του ανώτατου ορίου βαθµών ποινής. 
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107(Ι) του 2007 
5(Ι) του 2008 

102(Ι) του 2008 
113(Ι) του 2009 

5(Ι) του 2010 
8(Ι) του 2010 

93(Ι) του 2011 
109(Ι) του 2012 
166(Ι) του 2012 
100(Ι) του 2013 

1(Ι) του 2014 
11(Ι) του 2014 

121(Ι) του 2014 
143(Ι) του 2014 
172(Ι) του 2014 
189(Ι) του 2014 

10(I) του 2015 
24(Ι) του 2015 
29(I) του 2015 

202(Ι) του 2015 
1(Ι) του 2016 

12(Ι) του 2016 
14(Ι) του 2016 

103(Ι) του 2017 
8(Ι) του 2018. 

  
 (3)(α) ∆ικαστήριο που καταδικάζει οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκηµα που 
προβλέπεται στις διατάξεις των Νόµων ή στις πρόνοιες των Κανονισµών που 
εκδίδονται δυνάµει αυτών που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β), 
δύναται, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινή που επιβάλλεται µε βάση τις διατάξεις 
των εν λόγω Νόµων ή Κανονισµών, να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο την 
υποχρέωση να παρακολουθήσει εξειδικευµένες σειρές µαθηµάτων που προβλέπονται 
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

  
 (β) Οι Νόµοι που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι οι ακόλουθοι: 
  
 (i) Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµος· 

 
174 του 1986 

33(Ι) του 2000 
108(Ι) του 2001 

50(Ι) του 2003 
60(Ι) του 2003 

173(Ι) του 2003 
24(Ι) του 2006 
5(Ι) του 2007 

89(Ι) του 2012 
47(Ι) του 2015 
56(Ι) του 2015 

13(Ι) του 2016. 
 

(ii) Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόµος· 

29(Ι) του 2004 
4(Ι) του 2006 

168(Ι) του 2007 
14(Ι) του 2010 

138(Ι) του 2011 
80(Ι) του 2013 

161(Ι) του 2015 
176(Ι) του 2017. 

 

(iii) Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων Νόµος· 

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

205(Ι) του 2014 
88(Ι) του 2016 

(iv) Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόµος· 
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49(Ι) του 2017. 
 

86(Ι) του 2007 
67(Ι) του 2010 

146(Ι) του 2015 
87(Ι) του 2016 

45(Ι) του 2017. 
 

(v) Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισµένων 
Οχηµάτων Νόµος· 

80(Ι) του 2011 
158(Ι) του 2015. 

 

(vi) Ο περί της Επαγγελµατικής Άδειας Οδηγού Νόµος· 

3(Ι) του 2007. (vii) Ο περί της Αρχικής Επιµόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών 
Ορισµένων Οδικών Οχηµάτων τα οποία Χρησιµοποιούνται για τη Μεταφορά 
Εµπορευµάτων ή Επιβατών Νόµος· 
 

96(Ι) του 2000 
97(Ι) του 2003 

156(Ι) του 2003 
168(Ι) του 2006 

69(Ι) του 2007 
92(I) του 2010. 

 

(viii) Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόµος· 

Κεφ. 154. 
3 του 1962 

43 του 1963 
41 του 1964 
69 του 1964 
70 του 1965 

5 του1967 
58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
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 

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 

(ix) O περί Ποινικού Κώδικα Νόµος, για τα αδικήµατα που περιλαµβάνονται στις 
διατάξεις των άρθρων 210 και 235Α. 
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124(Ι) του 2004 
31(Ι) του 2005 
18(Ι) του2006 

130(Ι) του 2006 
126(Ι) του 2007 
127(Ι) του 2007 

70(Ι) του 2008 
83(Ι) του 2008 
64(Ι) του 2009 
56(Ι) του 2011 
72(Ι) του 2011 

163(Ι) του 2011 
167(Ι) του 2011 

84(Ι) του 2012 
95(I) του 2012 

134(I) του 2012 
125(I) του 2013 
131(I) του 2013 

87(I) του 2015 
91(I) του 2015 

112(I) του 2015 
113(I) του 2015 

31(Ι) του 2016 
43(Ι) του 2016 
31(Ι) του 2017 
72(Ι) του 2017 
23(Ι) του 2018 

24(Ι) του 2018. 
  
 (4) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), πρόσωπο που έχει 
συµπληρώσει δέκα (10) βαθµούς ποινής και άνω, που επιβάλλονται δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 20Α του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Νόµου, δύναται να αποταθεί στη Σχολή για να αιτηθεί να παρακολουθήσει 
τις εξειδικευµένες σειρές µαθηµάτων που καθορίζονται δυνάµει των διατάξεων του 
εδαφίου (5). 
 
(β) Η Σχολή αφού εξετάσει το αίτηµα ενηµερώνει το πρόσωπο κατά πόσο αυτό 
γίνεται αποδεκτό. 
 
(γ) Πρόσωπο το οποίο ολοκληρώνει την παρακολούθηση της σχετικής σειράς 
µαθηµάτων, αποκτά δικαίωµα διαγραφής αριθµού βαθµών ποινής, σύµφωνα µε τα 
όσα καθορίζονται σε Γνωστοποίηση που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του 
εδαφίου (5), ανάλογα µε την περίπτωση: 
 
Νοείται ότι, πρόσωπο που ασκεί το δικαίωµα που παρέχεται από τις διατάξεις του 
παρόντος εδαφίου, µπορεί να το ασκήσει εκ νέου µετά την έλευση δύο (2) ετών από 
την ηµεροµηνία που αναγράφεται σε πιστοποιητικό που παρέχεται µετά την 
ολοκλήρωση της υπό αναφορά παρακολούθησης εξειδικευµένης σειράς µαθηµάτων η 
οποία επέφερε διαγραφή αριθµού βαθµών ποινής: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο που ασκεί το δικαίωµα που παρέχεται από τις 
διατάξεις του παρόντος εδαφίου καταβάλλει ανάλογο τέλος παρακολούθησης 
εξειδικευµένης σειράς µαθηµάτων όπως αυτό καθορίζεται σε Γνωστοποίηση που 
εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (5). 

  
 (5) Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, µε Γνωστοποίηση του που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, καθορίζει τα ακόλουθα: 

  
 (α) Τις ενότητες και το περιεχόµενο κάθε εξειδικευµένης σειράς µαθηµάτων, τις 
οποίες τα πρόσωπα θα παρακολουθούν ανάλογα µε τη φύση των αδικηµάτων που 
διέπραξαν· 

  
 (β) την εξειδικευµένη σειρά µαθηµάτων που πρόσωπο επιβάλλεται να 
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παρακολουθήσει, ανάλογα µε τα αδικήµατα που έχει διαπράξει· 
  
 (γ) τις περιόδους που η Σχολή οργανώνει την κάθε εξειδικευµένη σειρά µαθηµάτων 
και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παρακολούθηση τους από τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου· 

  
 (δ) τις περιπτώσεις για τις οποίες πρόσωπο που παρακολουθεί εξειδικευµένη σειρά 
µαθηµάτων πρέπει να επιτύχει σε ανάλογη εξέταση, ώστε να θεωρείται ότι 
παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραµµα· 

  
 (ε) τα τέλη που καταβάλλονται για την παρακολούθηση των εξειδικευµένων σειρών 
µαθηµάτων, για την περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του εδαφίου (4)· 

  
 (στ) τους βαθµούς ποινής που αφαιρούνται για την παρακολούθηση των 
εξειδικευµένων σειρών µαθηµάτων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις 
του εδαφίου (4)· 

  
 (ζ) οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού. 
  
 (6) Πρόσωπο το οποίο δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 ΜΕΡΟΣ Ε.—∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
 

Έκδοση διεθνούς 
άδειας οδήγησης. 

 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα Γ. 

43.—(1) Κάθε πρόσωπο στη ∆ηµοκρατία µπορεί, τηρουµένων των προνοιών διεθνούς 
σύµβασης που αφορά στη διεθνή κυκλοφορία µηχανοκίνητων οχηµάτων και έχει 
κυρωθεί από τη ∆ηµοκρατία, να υποβάλει στον Έφορο αίτηση κατά τον τύπο που 
προνοείται από την εν λόγω σύµβαση, για έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης, για 
οδήγηση σε χώρα η οποία έχει επίσης κυρώσει την ίδια σύµβαση. 
 
(2) Ο Έφορος µπορεί να εκδίδει διεθνή άδεια οδήγησης, σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
διεθνούς σύµβασης που ισχύει κατά τα αναφερόµενα στο εδάφιο (1) του παρόντος 
άρθρου, µε την καταβολή των καθορισµένων στο Παράρτηµα Γ του παρόντος Νόµου 
τελών. 
 
(3) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης 
οφείλει να υποβάλει τα στοιχεία που θα ζητηθούν προς τούτο από τον Έφορο και να 
είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί στη ∆ηµοκρατία. 
 
(4) Κάθε διεθνής άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου παραµένει σε ισχύ για χρονική περίοδο δώδεκα µηνών: 
 
Νοείται ότι η ισχύς διεθνούς άδειας οδήγησης, που έχει εκδοθεί δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, τερµατίζεται σε περίπτωση που ο κάτοχος της έχει 
στερηθεί µε διάταγµα του δικαστηρίου της ικανότητας να κατέχει ή αποκτά άδεια 
οδήγησης, ή η άδεια οδήγησης του έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί δυνάµει των διατάξεων 
του παρόντος Νόµου. 
 

Αντίγραφο διεθνούς 
άδειας οδήγησης. 

 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα Γ. 

44.—(1) Κάτοχος διεθνούς άδειας οδήγησης µπορεί να ζητήσει την έκδοση 
αντιγράφου διεθνούς άδειας οδήγησης µε αίτηση του η οποία υποβάλλεται στον 
καθορισµένο τύπο προς τον Έφορο και η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες 
φωτογραφίες του. 
 
(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι η διεθνής άδεια οδήγησης, για 
αντικατάσταση της οποίας υποβάλλεται η αίτηση έκδοσης αντιγράφου, έχει απωλεσθεί 
ή αλλοιωθεί ή καταστραφεί µε οποιοδήποτε τρόπο, µπορεί να εκδώσει αντίγραφο 
έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτηµα Γ του παρόντος 
Νόµου. 
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(3) Ο Έφορος σηµειώνει πάνω στο αντίγραφο διεθνούς άδειας οδήγησης οποιαδήποτε 
στοιχεία ή οποιεσδήποτε σηµειώσεις αναγράφονταν στην αρχική διεθνή άδεια 
οδήγησης. 
 
(4) Αντίγραφο διεθνούς άδειας οδήγησης που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου είναι πανοµοιότυπο της αρχικής διεθνούς άδειας οδήγησης, φέρει 
την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική διεθνής άδεια 
οδήγησης. 
 

∆ιεθνής άδεια 
οδήγησης και άδεια 
οδήγησης που έχει 

εκδοθεί στο 
εξωτερικό. 

45.—(1) Πρόσωπο που επισκέπτεται προσωρινά τη ∆ηµοκρατία και κατέχει ισχύουσα 
διεθνή άδεια οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί σε χώρα του εξωτερικού σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες διεθνούς σύµβασης όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 43, 
δικαιούται να οδηγεί στη ∆ηµοκρατία κατά τη διάρκεια της παραµονής του σε αυτή 
και νοουµένου ότι η διεθνής άδεια οδήγησης παραµένει σε ισχύ. 
 
(2) Πρόσωπο που επισκέπτεται προσωρινά τη ∆ηµοκρατία για χρονικό διάστηµα που 
δεν υπερβαίνει τις 30 ηµέρες και κατέχει έγκυρη και ισχύουσα άδεια οδήγησης, που 
έχει εκδοθεί σε χώρα του εξωτερικού σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας αυτής, 
δικαιούται να οδηγεί στη ∆ηµοκρατία κατά τη διάρκεια της παραµονής του σε αυτή 
και νοουµένου ότι η άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί σε χώρα του εξωτερικού 
παραµένει σε ισχύ: 
 

19(α) του 79(Ι) του 
2012. 

Νοείται ότι επισκέπτης που κατέχει άδεια οδήγησης κατά τα αναφερόµενα στο παρόν 
άρθρο, δικαιούται να οδηγεί στη ∆ηµοκρατία όχηµα µόνο της κατηγορίας ή του τύπου 
που δικαιούται να οδηγήσει δυνάµει της άδειας αυτής στη χώρα έκδοσης της. 
 

19(β) του 79(Ι) του 
2012. 

(3) ∆ιαρκούσης της έκρυθµης κατάστασης και παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 
άρθρου του παρόντος Νόµου, ο Έφορος δύναται να χορηγεί ατελώς µε ή χωρίς τη 
συµπλήρωση οποιασδήποτε αίτησης, σε έντυπο που ο Έφορος εκάστοτε καθορίζει, 
προσωρινή άδεια οδήγησης σε πολίτη της ∆ηµοκρατίας ο οποίος δε διαµένει µόνιµα 
στις ελεγχόµενες από τη ∆ηµοκρατία περιοχές για καθορισµένη περίοδο και 
καθορισµένο σκοπό και υπό τέτοιους όρους όπως αυτός ήθελε αποφασίσει. 
 

 10(α) του 60(Ι) του 2004. 
 

Μέρος Ε1-Α∆ΕΙΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 
 

10(β) του 60(Ι) του 
2004. 

Έκδοση, ισχύς και 
ακύρωση αδειών 

οδήγηση της Εθνικής 
Φρουράς. 

2(α) του 205(Ι) του 
2014. 

45Α.—(1) Αξιωµατικός ή οπλίτης της Εθνικής Φρουράς που είναι κάτοχος άδειας 
οδήγησης στρατιωτικού µηχανοκίνητου οχήµατος, η οποία έχει εκδοθεί σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κατέχει 
άδεια οδήγησης όταν οδηγεί στρατιωτικό µηχανοκίνητο όχηµα στα πλαίσια της 
ενάσκησης των καθηκόντων του ή για υπηρεσιακούς σκοπούς της Εθνικής Φρουράς. 
 
(2) Η άδεια οδήγησης στρατιωτικού µηχανοκίνητου οχήµατος εκδίδεται από τον 
Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς ή από εξουσιοδοτηµένο από αυτόν αξιωµατικό, σε 
αξιωµατικούς και οπλίτες της Εθνικής Φρουράς οι οποίοι ικανοποιούν το πρόσωπο 
που εκδίδει την άδεια ότι εκπαιδεύτηκαν στην οδήγηση στρατιωτικού µηχανοκίνητου 
οχήµατος και έχουν υποστεί µε επιτυχία εξέταση ικανότητας οδήγησης στρατιωτικού 
µηχανοκίνητου οχήµατος από πρόσωπο που ορίστηκε για το σκοπό αυτό από τον 
Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς: 
 

2(β) του 205(Ι) του 
2014. 

Νοείται ότι ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς δύναται να εκδίδει, σε πρόσωπα που 
εργάζονται ως δηµόσιοι υπάλληλοι ή ως ωροµίσθιο κυβερνητικό προσωπικό στο 
Υπουργείο Άµυνας και τα οποία είναι τοποθετηµένα στις Μονάδες της Εθνικής 
Φρουράς, άδεια οδήγησης στρατιωτικών µηχανοκίνητων οχηµάτων της Εθνικής 
Φρουράς, σε κατηγορία αντίστοιχη µε την κατηγορία της άδειας οδήγησης που ήδη 
κατέχουν, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους. 
 
(3) Η φύση και το περιεχόµενο της εξέτασης που διενεργείται δυνάµει των διατάξεων 
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του εδαφίου (2) καθορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. 
 
(4) Άδεια οδήγησης στρατιωτικού µηχανοκίνητου οχήµατος δεν µπορεί να χορηγηθεί 
σε αξιωµατικό ή οπλίτη της Εθνικής Φρουράς ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει το 
δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. 
 
(5) Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας οδήγησης στρατιωτικού µηχανοκίνητου 
οχήµατος σε αξιωµατικό ή οπλίτη της Εθνικής Φρουράς ο οποίος πάσχει από 
οποιαδήποτε ασθένεια ή φυσική αναπηρία που αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος 
Νόµου ή από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ή φυσική αναπηρία που µπορεί να 
καταστήσει την οδήγηση από αυτόν στρατιωτικού µηχανοκίνητου οχήµατος 
επικίνδυνη για την οδική τροχαία κυκλοφορία. 
 
(6) Άδεια οδήγησης στρατιωτικού µηχανοκίνητου οχήµατος µπορεί να ακυρωθεί ή 
ανακληθεί από το διοικητή της Εθνικής Φρουράς οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε 
λόγο, κατά την απόλυτη κρίση του. 
 
(7) Σε περίπτωση καταδίκης από αρµόδιο ∆ικαστήριο προσώπου, στο οποίο έχει 
χορηγηθεί άδεια οδήγησης στρατιωτικού µηχανοκίνητου οχήµατος, σε ποινή στέρησης 
του δικαιώµατός του να οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα ή να κατέχει άδεια οδήγησης ή 
άδεια οδήγησης µαθητευόµενου για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα, η άδεια οδήγησης 
στρατιωτικού µηχανοκίνητου οχήµατος την οποία κατέχει αναστέλλεται για 
αντίστοιχο της επιβληθείσας ποινής χρονικό διάστηµα. 
 
(8) Ο τύπος και το περιεχόµενο της άδειας οδήγησης στρατιωτικού µηχανοκίνητου 
οχήµατος καθορίζεται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και γνωστοποιείται 
αµέσως στον Έφορο και τον Αρχηγό Αστυνοµίας. 
 

 
 
 

20 του 1964 
49 του 1964 
68 του 1964 
26 του 1965 
27 του 1965 
44 του 1965 
5 του 1966 

14 του 1966 
41 του 1966 
76 του 1966 
38 του 1967 
70 του 1967 
66 του 1968 
95 του 1968 
24 του 1975 
56 του 1975 
33 του 1976 
16 του 1977 
22 του 1978 
88 του 1979 
81 του 1981 
52 του 1984 
89 του 1986 

131 του 1989 
2 του 1992 

55(Ι) του 1995 
42(Ι) του 1996 
66(Ι) του 1996 
73(Ι) του 1997 
69(Ι) του 1998 
41(Ι) του 1999 
28(Ι) του 2000 
86(Ι) του 2000 

(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
 
‘αξιωµατικός’, ‘Αρχηγός’ και ‘οπλίτης’ έχουν την έννοια την οποία αποδίδει στους 
όρους αυτούς ο περί της Εθνικής Φρουράς Νόµος· 
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31(Ι) του 2003 
42(Ι) του 2003. 

 ‘στρατιωτικό µηχανοκίνητο όχηµα’ σηµαίνει µηχανοκίνητο όχηµα που ανήκει στην 
Εθνική Φρουρά, ή έχει διατεθεί προς αυτή ή επιταχθεί από αυτή για µόνιµη ή 
προσωρινή υπηρεσιακή ή επιχειρησιακή χρήση. 
 

 ΜΕΡΟΣ Στ.—Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 
 

Υποβολή ψευδών ή 
ανακριβών στοιχείων. 

46. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή υποβάλλει ψευδές 
ή παραποιηµένο έγγραφο κατά την υποβολή αίτησης για απόκτηση— 
 
(α) Άδειας οδήγησης, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 4· ή 
 
(β) άδειας οδήγησης µαθητευοµένου, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 13· ή 
 
(γ) πιστοποιητικού ικανότητας, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 29· ή 
 
(δ) πιστοποιητικού υγείας, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 36, 
 
είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια. 
 

Πλαστογραφία κλπ. 
άδειας. 

47. Πρόσωπο το οποίο, έχοντας δόλια πρόθεση— 
 
(α) Πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιώνει οποιαδήποτε άδεια ή οποιοδήποτε 
πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου ή οποιωνδήποτε Κανονισµών έχουν εκδοθεί δυνάµει τούτου· ή 
 
(β) χρησιµοποιεί ή επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που έχει πλαστογραφηθεί, 
παραποιηθεί ή αλλοιωθεί· ή 
 
(γ) παραχωρεί σε άλλο πρόσωπο ή παίρνει από άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε άδεια, 
πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που έχει πλαστογραφηθεί, παραποιηθεί ή αλλοιωθεί· ή 
 
(δ) κατασκευάζει ή έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε έγγραφο, το οποίο 
προσοµοιάζει τόσο µε οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο το οποίο έχει 
εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου ή οποιωνδήποτε Κανονισµών 
έχουν εκδοθεί δυνάµει τούτου, ώστε να είναι δυνατό να εκληφθεί ως αυθεντικό· ή 
 
(ε) χωρίς να έχει εξουσία ή καταχρώµενο της εξουσίας του ή χωρίς να τηρήσει τις 
οριζόµενες από τον παρόντα Νόµο διαδικασίες εκδίδει οποιαδήποτε άδεια, 
πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο, το οποίο εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου ή οποιωνδήποτε Κανονισµών έχουν εκδοθεί δυνάµει τούτου, 
 
είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια. 
 

Ψευδής ή ανακριβής 
ιατρική έκθεση. 

48. Πρόσωπο το οποίο συντάσσει ή υπογράφει ιατρική έκθεση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 33, στην οποία καταχωρίζεται ψευδής ή 
ανακριβής αξιολόγηση της υγείας του εξεταζόµενου ή αποκρύβεται ο,τιδήποτε έχει 
προκύψει από τις ιατρικές εξετάσεις, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση 
καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα τρία 
χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δυο 
ποινές, της φυλάκισης και της χρηµατικής: 
 
Νοείται ότι η έκφραση ιατρικής γνώµης, η οποία διαφέρει από ή δεν ταυτίζεται µε την 
ιατρική γνώµη άλλου προσώπου ή άλλων προσώπων, δε συνιστά αδίκηµα δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 

5 του 130(Ι) του 49.-(1) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου 
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2020. 
Οδήγηση χωρίς άδεια 

οδήγησης. 

οχήµατος σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, χωρίς να έχει εκδοθεί άδεια 
οδήγησης για τη συγκεκριµένη κατηγορία οχήµατος που οδηγείται ή άδεια οδήγησης 
µαθητευοµένου, ανάλογα µε την περίπτωση και- 

  
 (α) δεν έχει συµπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται δυνάµει των διατάξεων 

των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 για την απόκτηση άδειας 
οδήγησης για την κατηγορία ή υποκατηγορία οχηµάτων στην οποία κατατάσσεται το 
συγκεκριµένο όχηµα, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή 
σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή/και στις 
δύο αυτές ποινές. ή 

  
 (β) έχει συµπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται δυνάµει των διατάξεων των 

παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 για την απόκτηση άδειας 
οδήγησης για την κατηγορία ή υποκατηγορία οχηµάτων στην οποία κατατάσσεται το 
συγκεκριµένο όχηµα, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) ή/και στις 
δύο αυτές ποινές. 

  
 (2) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο 

δηµόσιο χώρο, του οποίου ή άδεια οδήγησης ή η άδεια οδήγησης µαθητευοµένου έχει 
ανασταλεί ή ακυρωθεί δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 40, είναι ένοχο αδικήµατος 
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (3) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου 

οχήµατος σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, κατά παράβαση όρου που του 
επιβάλλεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 7, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε 
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που 
δεν υπερβαίνει έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια 
πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή/και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (4) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου 

οχήµατος σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, µε άδεια οδήγησης ή άδεια 
οδήγησης µαθητευοµένου της οποίας η ισχύς έχει λήξει, είναι ένοχο αδικήµατος και, 
σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα 
που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 
χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή/και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (5) Πρόσωπο το οποίο εργοδοτεί ή αναθέτει, έναντι αµοιβής ή µη, σε άλλο πρόσωπο 

να οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, για το 
οποίο πρόσωπο εφαρµόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4) του 
παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) 
έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και 
στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (6) Πρόσωπο το οποίο επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για το οποίο 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4) του παρόντος άρθρου, να 
οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα ή να έχει τον έλεγχο µηχανοκίνητου οχήµατος σε 
οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες 
ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (7) Για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του εδαφίου (6), σε περίπτωση που το 

πρόσωπο το οποίο οδηγεί ή έχει τον έλεγχο µηχανοκίνητου οχήµατος δεν έχει 
συµπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται δυνάµει των διατάξεων των 
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παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 για την απόκτηση άδειας 
οδήγησης για την κατηγορία ή υποκατηγορία οχηµάτων στην οποία κατατάσσεται το 
συγκεκριµένο όχηµα, θεωρείται ότι το πρόσωπο που έχει κατά τον ουσιώδη χρόνο την 
κηδεµονία ή την επίβλεψη του επέτρεψε ή ανέχθηκε να οδηγεί ή να έχει τον έλεγχο 
του οχήµατος, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχτεί ότι το πρόσωπο αυτό είχε γνώση 
του γεγονότος. 

  
 

47(Ι) του 1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006 
96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010 
90(Ι) του 2012 
99(Ι) του 2012 

124(Ι) του 2013 
74(I) του 2015 
44(I) του 2016 
20(Ι) του 2017 

135(Ι) του 2018 
32(Ι) του 2020 
35(Ι) του 2020 
71(Ι) του 2020 
85(Ι) του 2020 

132(Ι) του 2020 
133(Ι) του 2020. 

 

(8) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόταση εξώδικης ρύθµισης η οποία γίνεται µε 
βάση τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµου, µέλος της 
Αστυνοµίας ή άλλο εξουσιοδοτηµένο προς τούτο µε βάση νόµο πρόσωπο, απαγορεύει 
τη συνέχιση της οδήγησης από το πρόσωπο για το οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4) του παρόντος άρθρου. 

6 του 130(Ι) του 
2020. 

Ταχεία εκδίκαση. 
 
 

 Κεφ. 155. 
93 του 1972 
2 του 1975 

12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142 του 1991 
9(Ι) του 1992 

10(Ι) του 1996 
89(Ι) του 1997 
54(Ι) του 1998 
96(Ι) του 1998 
14(Ι) του 2001 

185(Ι) του 2003 
219(Ι) του 2004 

57(Ι) του 2007 
9(Ι) του 2009 

111(Ι) του 2011 
165(Ι) του 2011 

7(Ι) του 2012 
21(Ι) του 2012 

160(Ι) του 2012 
23(Ι) του 2013 
16(Ι) του 2014 
42(Ι) του 2014 

186(Ι) του 2014 
129(Ι) του 2018. 

 

49Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο συλλαµβάνεται ως ύποπτο για διάπραξη οποιουδήποτε 
από τα πιο κάτω αδικήµατα, προσάγεται ενώπιον δικαστηρίου, µέσα σε είκοσι 
τέσσερις ώρες (24) από τη σύλληψή του, για να κατηγορηθεί ή για να εκδοθεί 
διάταγµα προσωποκράτησής του δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 24 του περί 
Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου ή για να εκδοθεί διάταγµα απαγόρευσης οδήγησης 
µηχανοκινήτου οχήµατος εκκρεµούσης της διερεύνησης της υπόθεσης: 

 
 

86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 

(α) οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος µε ταχύτητα που υπερβαίνει το 75% του 
επιτρεπόµενου ορίου ταχύτητας κατά παράβαση του άρθρου 6 του περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου, 



 

94(I)/2001 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 30 of 52 

 

20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985 

134 του 1989 
152 του 1991 
241 του 1991 

44(Ι) του 1992 
5(Ι) του 1993 

28(Ι) του 1993 
49(Ι) του 1994 
5(Ι) του 1996 

45(Ι) του 1996 
95(Ι) του 1996 
56(Ι) του 1998 
1(Ι) του 1999 

18(Ι) του 1999 
66(Ι) του 1999 

117(Ι) του 1999 
56(Ι) του 2000 
61(Ι) του 2000 
80(Ι) του 2000 
81(Ι) του 2000 

110(Ι) του 2000 
38(Ι) του 2001 
98(Ι) του 2001 
20(Ι) του 2002 

237(Ι) του 2002 
146(Ι) του 2003 
174(Ι) του 2003 
243(Ι) του 2004 
255(Ι) του 2004 
270(Ι) του 2004 
153(I) του 2005 

6(I) του 2006 
71(Ι) του 2006 

145(Ι) του 2006 
107(Ι) του 2007 

5(Ι) του 2008 
102(Ι) του 2008 
113(Ι) του 2009 

5(Ι) του 2010 
8(Ι) του 2010 

93(Ι) του 2011 
109(Ι) του 2012 
166(Ι) του 2012 
100(Ι) του 2013 

1(Ι) του 2014 
11(Ι) του 2014 

121(Ι) του 2014 
143(Ι) του 2014 
172(Ι) του 2014 
189(Ι) του 2014 

10(I) του 2015 
24(Ι) του 2015 
29(I) του 2015 

202(Ι) του 2015 
1(Ι) του 2016 

12(Ι) του 2016 
14(Ι) του 2016 

103(Ι) του 2017 
 8(Ι) του 2018 

 93(Ι) του 2018 
154(Ι) του 2018 

47(Ι) του 2019 
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61(Ι) του 2019 
146(Ι) του 2019 
105(Ι) του 2020. 

 
 
 
 

174 του 1986 
33(Ι) του 2000 

108(Ι) του 2001 
50(Ι) του 2003 
60(Ι) του 2003 

173(Ι) του 2003 
24(Ι) του 2006 
5(Ι) του 2007 

89(Ι) του 2012 
47(Ι) του 2015 
56(Ι) του 2015 
13(Ι) του 2016 

116(Ι) του 2018 
138(Ι) του 2018 
131(Ι) του 2020. 

(β) οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος µε αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίµα 
που υπερβαίνει τα 70µg/100ml ή τα 160mg/100ml αντίστοιχα, κατά παράβαση των 
διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόµου, 

  
 (γ) οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος µε αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίµα 

που υπερβαίνει τα 55µg/100ml ή τα 126mg/100ml αντίστοιχα, κατά παράβαση των 
διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόµου, 

  
 (δ) άρνηση ή αποφυγή καθ’ οιονδήποτε τρόπον παροχής δείγµατος εκπνοής κατά 

παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 6 ή των διατάξεων του εδαφίου 
(4) του άρθρου 7 του περί Οδικής Ασφάλειας Νόµου, 

  
 (ε) οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος καθόσον χρόνο ισχύει δικαστική στέρηση 
ικανότητας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 53. 

  
 (2) Η διαπίστωση της παράβασης εξακριβώνεται, ανάλογα µε την περίπτωση: 
  

 
 
 

55(Ι) του 2001 
87(Ι) του 2003 

176(Ι) του 2006. 

(α) Για ταχύτητα, µε συσκευή ταχυµέτρου (ραντάρ) που χρησιµοποιεί η Αστυνοµία ή 
µε συσκευή φωτοεπισήµανσης όπως αυτή ορίζεται στον περί Τροχαίων Αδικηµάτων 
(Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήµανσης και Άλλα Συναφή Θέµατα) Νόµο, ή/και 

  
 (β) για αλκοόλη, µε συσκευή τελικής εξέτασης, όπως αυτή ορίζεται στον περί Οδικής 

Ασφάλειας Νόµο. 
  
 (3) Οι ανακρίσεις διεξάγονται και η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς καθυ-στέρηση. 
  
 (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, το 

δικαστήριο δύναται, µέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση, είτε να διατάξει την κράτηση 
του κατηγορούµενου, είτε να επιτρέψει την απόλυσή του, αφού αυτός δώσει 
ικανοποιητική, κατά την κρίση του δικαστηρίου, εγγύηση ότι θα εµφανιστεί ενώπιον 
του δικαστηρίου κατά την ηµεροµηνία ακρόασης της υπόθεσης και σε τέτοια 
περίπτωση να απαγορεύσει στον κατηγορούµενο την οδήγηση µηχανοκινήτου 
οχήµατος για χρονική περίοδο µέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας. 
 

Αδικήµατα και ποινές 
κατά την οδήγηση 
κατόχου άδειας 

οδήγησης 
µαθητευοµένου. 

5(α) του 34(Ι) του 
2010. 

50.— (1) Πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, το οποίο οδηγεί 
µηχανοκίνητο όχηµα, σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, κατά παράβαση 
των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 16, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε 
περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τους έξι µήνες, ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 
ευρώ (€3.000), ή και στις δύο αυτές ποινές. 
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(2) Πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, το οποίο οδηγεί 
µηχανοκίνητο όχηµα, σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, και το οποίο 
επιτρέπει ή ανέχεται να επιβαίνει στο όχηµα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά 
παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 16, είναι ένοχο αδικήµατος και, 
σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τους τρεις µήνες, ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες 
ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

 
 
 

5(β) του 34(Ι) του 
2010. 

(3) Πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, το οποίο οδηγεί 
µηχανοκίνητο όχηµα σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, χωρίς το όχηµα να 
φέρει, σε εµφανή θέση, τόσο στην πρόσθια όσο και στην οπίσθια όψη του, το 
καθορισµένο δυνάµει του εδαφίου (6) του άρθρου 16 διακριτικό σήµα, είναι ένοχο 
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες, ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες, ή και στις δυο ποινές, της φυλάκισης και της 
χρηµατικής. 
 

5(γ) του 34(Ι) του 
2010. 

 
21 του 79(Ι) του 2012. 

(4) Πρόσωπο που, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 16, 
επιβαίνει σε όχηµα που οδηγείται σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, από 
κάτοχο άδειας οδήγησης µαθητευοµένου οποιασδήποτε κατηγορίας και ειδικής 
κατηγορίας, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε 
φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες, ή σε χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

Παράλειψη 
γνωστοποίησης 
ασθένειας κλπ. 

51. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παραλείπει ή αµελεί να γνωστοποιήσει αµέσως 
στον Έφορο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39, κάθε περίπτωση ασθένειας ή 
πάθησης ή τραυµατισµού του και, γενικά, κάθε περίπτωση γεγονότος το οποίο µειώνει 
ή δυνατό να µειώνει τα επίπεδα σωµατικών ή διανοητικών ικανοτήτων του κάτω από 
τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων αυτών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 32, 
είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες, ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες, ή και στις δυο ποινές, της φυλάκισης και της 
χρηµατικής. 
 

Κατοχή µη 
υπογεγραµµένης 
άδειας οδήγησης. 

52. Πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, 
χωρίς να την έχει υπογράψει µε µελάνι στο κατάλληλο προς τούτο σηµείο, µε τη 
συνήθη υπογραφή του, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες. 
 

Οδήγηση ενώ ισχύει 
δικαστική στέρηση 

ικανότητας. 
7 του 130(Ι) του 2020. 

53. Πρόσωπο το οποίο οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο 
δηµόσιο χώρο κατά το χρονικό διάστηµα που διαρκεί επιβληθείσα από δικαστήριο, 
δυνάµει του άρθρου 49Α ή του εδαφίου (1) του άρθρου 54, στέρηση της ικανότητας να 
κατέχει ή να αποκτά άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, είναι ένοχο 
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια, ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες, ή και στις δυο ποινές, της φυλάκισης και της 
χρηµατικής. 
 

Πρόσθετες εξουσίες 
του ∆ικαστηρίου. 

54.—(1) ∆ικαστήριο το οποίο εκδίδει καταδικαστική απόφαση για αδίκηµα που έχει 
διαπραχθεί κατά παράβαση των διατάξεων τον παρόντος Νόµου και των Κανονισµών 
που έχουν εκδοθεί δυνάµει τούτου, µπορεί πρόσθετα να αποστερήσει το πρόσωπο που 
έχει καταδικαστεί της ικανότητας να κατέχει ή αποκτά άδεια οδήγησης ή άδεια 
οδήγησης µαθητευοµένου, για χρονικό διάστηµα που το δικαστήριο ήθελε, κάτω από 
τις συγκεκριµένες περιστάσεις, αποφασίσει. 
 
(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο, το οποίο είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης ή 
άδειας οδήγησης µαθητευοµένου, έχει στερηθεί της ικανότητας να κατέχει ή αποκτά 
τέτοια άδεια σύµφωνα µε απόφαση ή διάταγµα δικαστηρίου δυνάµει των διατάξεων 
του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η ισχύς της εν λόγω άδειας αναστέλλεται για 
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όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η επιβληθείσα από το δικαστήριο ανικανότητα. 
 
(3) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο, το οποίο είναι κάτοχος ισχύουσας 
άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης µαθητευοµένου, έχει στερηθεί της ικανότητας να 
κατέχει ή αποκτά τέτοια άδεια σύµφωνα µε απόφαση ή διάταγµα δικαστηρίου δυνάµει 
των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστηµα, ο Έφορος αναγράφει στην άδεια του προσώπου σχετική σηµείωση: 
 
Νοείται ότι η σηµείωση του Εφόρου, η οποία τίθεται δυνάµει των διατάξεων του 
εδαφίου (3), αναγράφεται επίσης και σε κάθε µεταγενέστερη άδεια η οποία εκδίδεται 
για το ίδιο πρόσωπο, είτε λόγω ανανέωσης, είτε λόγω αντικατάστασης της άδειας του 
προσώπου, είτε λόγω απόκτησης από το πρόσωπο άδειας για οδήγηση µηχανοκίνητου 
οχήµατος άλλης κατηγορίας ή υποκατηγορίας. 
 

 ΜΕΡΟΣ Ζ.—ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Υποχρέωση για 
επίδειξη άδειας 

οδήγησης. 

55.—(1) Κάθε πρόσωπο που οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα σε οποιοδήποτε δρόµο ή 
άλλο δηµόσιο χώρο οφείλει να έχει µαζί του την άδεια οδήγησης ή την άδεια 
οδήγησης µαθητευοµένου που έχει εκδοθεί στο όνοµα του και να την επιδεικνύει σε 
αστυνοµικό, όταν τούτο του ζητηθεί, για σκοπούς εξακρίβωσης των στοιχείων που 
περιέχονται σ’ αυτή. 
 
(2) Η υποχρέωση του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ισχύει και σε περίπτωση 
προσώπου — 
 
(α) Το οποίο ο αστυνοµικός έχει εύλογες υποψίες ότι οδηγούσε οποιοδήποτε 
µηχανοκίνητο όχηµα κατά το χρόνο που είχε επισυµβεί οποιοδήποτε ατύχηµα, στο 
οποίο είχε εµπλακεί το όχηµα ή το οποίο είχε επισυµβεί λόγω της παρουσίας του 
οχήµατος στο δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο· 
 
(β) το οποίο ο αστυνοµικός έχει εύλογη υποψία ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε 
αδίκηµα σε σχέση µε τη χρήση µηχανοκίνητου οχήµατος σε οποιοδήποτε δρόµο ή 
άλλο δηµόσιο χώρο· 
 

6 του 34(Ι) του 2010. (γ) το οποίο ο αστυνοµικός έχει εύλογη υποψία ότι βρισκόταν µέσα ή πάνω στο όχηµα 
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 16, κατά το χρόνο που είχε 
επισυµβεί οποιοδήποτε ατύχηµα στο οποίο είχε εµπλακεί το όχηµα, ή που είχε 
επισυµβεί λόγω της παρουσίας του οχήµατος στο δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο. 
 
(3) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο, το οποίο οδηγεί οποιοδήποτε 
µηχανοκίνητο όχηµα σε οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο, αρνείται να 
επιδείξει την άδεια οδήγησης ή την άδεια οδήγησης µαθητευοµένου την οποία 
ισχυρίζεται ότι κατέχει, όταν τούτο του ζητηθεί από αστυνοµικό όργανο δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, το αστυνοµικό όργανο µπορεί να ζητήσει την 
ακινητοποίηση του οχήµατος και µεταφορά του προσώπου στον πλησιέστερο 
αστυνοµικό σταθµό, για σκοπούς εξακρίβωσης κατά πόσο πράγµατι κατέχει ισχύουσα 
άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης µαθητευοµένου. 
 

Τήρηση αρχείων. 56. Ο Έφορος τηρεί αρχεία, µε όποιο τρόπο κρίνει κατά καιρούς αναγκαίο ή σκόπιµο, 
σε έγγραφη, έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι 
αναγκαίες για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου πληροφορίες, έγγραφα, 
πιστοποιητικά και οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες κρίνονται αναγκαίες, για σκοπούς 
διοικητικής διαχείρισης του παρόντος Νόµου. 
 

Εξουσία Υπουργικού 
Συµβουλίου για 

έκδοση Κανονισµών. 

57.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το 
Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς, µε τους οποίους — 
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(α) Καθορίζεται ο τύπος και, το περιεχόµενο κάθε αίτησης η οποία υποβάλλεται 
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου· 
 
(β) καθορίζεται το περιεχόµενο της δοκιµασίας στην οποία υποβάλλεται πρόσωπο για 
σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας· 
 
(γ) καθορίζονται µε λεπτοµέρεια τα ελάχιστα επίπεδα σωµατικών και διανοητικών 
ικανοτήτων τα οποία απαιτούνται για την εξασφάλιση πιστοποιητικού υγείας· 
 
(δ) καθορίζονται οποιαδήποτε τέλη ή δικαιώµατα είναι καταβλητέα δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους. 
 

 
 

Παράρτηµα Γ. 

(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία, µε ∆ιάταγµα του, να εξαιρέσει από την 
καταβολή των τελών που καθορίζονται στο Παράρτηµα Γ του παρόντος Νόµου ή 
οποιωνδήποτε τελών ή δικαιωµάτων οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή 
οποιοδήποτε τύπο ή κατηγορία µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
 
(4) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Αν, µετά πάροδο εξήντα ηµερών από την κατάθεση αυτή, η 
Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει, µε απόφαση της, το σύνολο 
ή µέρος των Κανονισµών αυτών τότε, αµέσως µετά την παρέλευση της εν λόγω 
προθεσµίας, οι Κανονισµοί δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
και τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση τους. Σε περίπτωση τροποποίησης από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων του συνόλου ή µέρους τους, οι Κανονισµοί δηµοσιεύονται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε 
ισχύ από τη δηµοσίευση τους. 
 

11 του 60(Ι) του 2004. 
Καθορισµός τύπου, 

µορφής και 
περιεχοµένου της 
άδειας οδήγησης. 

57Α.—(1) Ο τύπος, η µορφή και το περιεχόµενο της άδειας οδήγησης, της άδειας 
οδήγησης µαθητευοµένου και οποιασδήποτε άλλης άδειας, η οποία εκδίδεται δυνάµει 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου µε σκοπό να παράσχει στον κάτοχό της το 
δικαίωµα να οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα, καθορίζεται µε διάταγµα του Εφόρου που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 και του εδαφίου (1) 
του άρθρου 12 του παρόντος Νόµου, αναφορά στον παρόντα Νόµο σε Παραρτήµατα 
Α, Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5 θεωρείται ως αναφορά στα διατάγµατα που εκδίδονται από 
τον Έφορο δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) και αφορούν σε άδεια για την 
αντίστοιχη κατηγορία, υποκατηγορία ή ειδική κατηγορία µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
 
(3) Τα Παραρτήµατα Α, Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5 του παρόντος Νόµου καταργούνται. 
 

12 του 60(Ι) του 2004. 
Εξουσία καθορισµού 

πρόσθετων ή 
περιοριστικών 

ενδείξεων. 

57Β.—(1) Ο Έφορος, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, καθορίζει πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις µε κωδικοποιηµένη 
µορφή για σκοπούς αναγραφής πάνω σε οποιαδήποτε άδεια που εκδίδεται δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου, οι οποίες αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν υποχρεωτική γενική εφαρµογή στο έδαφος όλων των κρατών µελών της. 
 
(2) Ο Έφορος µπορεί να καθορίζει, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις µε κωδικοποιηµένη 
µορφή, πέραν και µε διαφορετική κωδικοποιηµένη αρίθµηση από τις αντίστοιχες που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1), για ρύθµιση εσωτερικών αναγκών και µε αποκλειστική 
ισχύ στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας. 
 

13 του 60(Ι) του 2004. 
Εξουσία καθορισµού 

εντύπων. 

57Γ. Ο Έφορος καθορίζει τον τύπο, τη µορφή και το περιεχόµενο οποιουδήποτε 
εγγράφου το οποίο είναι αναγκαίο για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου: 
 
Νοείται ότι ο όρος ‘έγγραφο’ που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δυνατό να έχει 
έγγραφη, έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, ανάλογα µε την περίπτωση και τις ανάγκες 
εφαρµογής του Νόµου. 
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22 του 79(Ι) του 2012. 

Ελάχιστες 
προδιαγραφές για την 
ικανότητα οδήγησης. 

57∆. Ο Έφορος, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σωµατική και διανοητική 
ικανότητα οδήγησης µηχανοκίνητου οχήµατος. 

  
22 του 79(Ι) του 2012. 
Ελάχιστες απαιτήσεις 

εξεταστών για 
διεξαγωγή πρακτικών 
δοκιµασιών οδήγησης. 

 

57Ε. Οι εξεταστές οδήγησης οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις 
του σχεδίου υπηρεσίας του τεχνικού στο Τµήµα Οδικών Μεταφορών, καθώς και στη 
γνωστοποίηση του Εφόρου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, µε την οποία καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα άτοµα που 
διεξάγουν πρακτικές δοκιµασίες οδήγησης. 
 

 ΜΕΡΟΣ Η.—ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Κατάργηση και 
επιφυλάξεις. 

58.—(1) Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου καταργούνται 
— 
 
(α) Τα άρθρα 20 και 28 του Νόµου περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως· 
 

14 του 60(Ι) του 2004. (β) οι παράγραφοι (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) του Μέρους II του Νόµου περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως· και 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 
8.3.1984 

22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986 
24.3.1989 
8.4.1989 

21.7.1989 
27.12.1991 

12.2.1993 
11.4.1996 

31.12.1996 
12.2.1999 
12.3.1999 
7.7.2000 
7.7.2000 

14.7.2000 
22.12.2000 

2.2.2001 
9.3.2001. 

 

(γ) το Μέρος IV των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµών. 

 (2) Κάθε έγκριση ή πράξη οποιασδήποτε φύσης, η οποία δόθηκε ή έγινε δυνάµει των 
διατάξεων των Κανονισµών που καταργούνται δυνάµει της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, λογίζεται ότι έχει γίνει δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα Γ. 

(3) Κάθε άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης µαθητευοµένου, η οποία έχει εκδοθεί 
δυνάµει των διατάξεων των Κανονισµών που καταργούνται δυνάµει της παραγράφου 
(β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, λογίζεται ότι συνεχίζει να ισχύει ως να είχε 
εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, τηρουµένων των διατάξεων των 
άρθρων 3 και 6, και λήγει κατά την ηµεροµηνία λήξης της, οπότε και ανανεώνεται µε 
την παραχώρηση άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης µαθητευοµένου του τύπου που 
ορίζεται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3 και του εδαφίου (1) του 
άρθρου 12, αντίστοιχα, έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο 
Παράρτηµα Γ του παρόντος Νόµου: 
 
Νοείται ότι ο Έφορος µπορεί, µε σχετική απόφαση του, να τερµατίσει οποτεδήποτε 
την ισχύ των αδειών οδήγησης ή και των αδειών οδήγησης µαθητευοµένου οι οποίες 



 

94(I)/2001 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 36 of 52 

 

έχουν εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων των Κανονισµών που καταργούνται δυνάµει της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, είτε στο σύνολο τους είτε κατά 
κατηγορία µηχανοκίνητων οχηµάτων, και να παραχωρήσει στον κάθε κάτοχο τέτοιας 
άδειας νέα άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης µαθητευοµένου του τύπου που ορίζεται 
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3 και του εδαφίου (1) του άρθρου 
12, αντίστοιχα, έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτηµα Γ του 
παρόντος Νόµου. 
 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόµου. 

59. Η ισχύος του παρόντος Νόµου, ή διατάξεων του αρχίζει σε ηµεροµηνία που θα 
οριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση που θα δηµοσιευτεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

[άρθρο 3(1)] 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

(σελίδες 1, 5, 6) 
 
 

 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

[άρθρο 3(1)] 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

(σελίδες 2, 3, 4) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 

[άρθρο 12(1)] 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 

(σελίδες 1, 5, 6) 
 

 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 

[άρθρο 12(1)] 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 

(σελίδες 2, 3, 4) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 

[επιφύλαξη άρθρου 3(1)] 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

(σελίδες 1, 5, 6) 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 
[επιφύλαξη άρθρου 3(1)] 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
(σελίδες 2, 3, 4) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A3 

[επιφύλαξη άρθρου 12(1)] 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 

(σελίδες 1, 5, 6) 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A3 
[επιφύλαξη άρθρου 12(1)] 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 
(σελίδες 2, 3, 4) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4 

[άρθρο 3(1)] 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(σελίδες 1, 5, 6) 

 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4 
[άρθρο 3(1)] 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(σελίδες 2, 3, 4) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α5 

[άρθρο 12(1)] 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ  

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(σελίδες 1, 5, 6) 

 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α5 
[άρθρο 12(1)] 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ  
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(σελίδες 2, 3, 4) 
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∆ιατάξεις σχετικές µε τα υποδείγµατα άδειας οδήγησης 

και άδειας οδήγησης µαθητευοµένου 
 

(Άρθρα 3(1) και 12(1)). 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
Η άδεια οδήγησης εκδίδεται σε χαρτί πράσινου χρώµατος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι: 
 
— Ύψος: 106 χιλιοστά 
 
— Πλάτος: 222 χιλιοστά. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 
 
Η άδεια οδήγησης µαθητευοµένου εκδίδεται σε χαρτί µπλε χρώµατος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της 
είναι — 
 
— Ύψος: 106 χιλιοστά 
 
— Πλάτος: 222 χιλιοστά. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 
 
Η άδεια οδήγησης εκδίδεται σε χαρτί ροζ χρώµατος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι — 
 
— Ύψος: 106 χιλιοστά 
 
— Πλάτος: 222 χιλιοστά. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A3 
 
Η άδεια οδήγησης µαθητευοµένου εκδίδεται σε χαρτί µπλε χρώµατος οι δε εξωτερικές διαστάσεις της 
είναι — 
 
— Ύψος: 106 χιλιοστά 
 
— Πλάτος: 222 χιλιοστά. 
 

664196193 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4 

 
Η άδεια οδήγησης εκδίδεται σε χαρτί ροζ χρώµατος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι — 
 
— Ύψος: 106 χιλιοστά 
 
— Πλάτος: 222 χιλιοστά. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α5 
 
Η άδεια οδήγησης µαθητευοµένου εκδίδεται σε χαρτί µπλε χρώµατος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της 
είναι — 
 
— Ύψος: 106 χιλιοστά 
 
— Πλάτος: 222 χιλιοστά. 
 
Γενικές διατάξεις σχετικές µε όλα τα υποδείγµατα άδειας οδήγησης και άδειας οδήγησης µαθητευοµένου 
στα Παραρτήµατα Α, Α1, Α2, A3, Α4 και Α5 
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(α) Η άδεια οδήγησης και άδεια οδήγησης µαθητευοµένου αποτελείται από έξι (6) σελίδες: 
 
Σελίδα 1 
 
Έχει τη µορφή και περιλαµβάνει τα στοιχεία που εµφαίνονται στο αντίστοιχο για κάθε άδεια οδήγησης 
και άδεια οδήγησης µαθητευοµένου Παράρτηµα. 
 
Σελίδα 2 
 
Περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1 . Επώνυµο του κατόχου 
 
2. Όνοµα του κατόχου 
 
3. Ηµεροµηνία και τόπο γέννησης του κατόχου 
 
4. Την ονοµασία «Έφορος Μηχανοκινήτων Οχηµάτων» (συµπεριλαµβανοµένων του τόπου και της 
ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας καθώς και σφραγίδας) 
 
5. Αριθµό άδειας του κατόχου 
 
6. Φωτογραφία του κατόχου 
 
7. Υπογραφή του κατόχου 
 
8. Τόπο διαµονής ή ταχυδροµική διεύθυνση του κατόχου. 
 
Σελίδες 3 και 4: 
 
Περιέχουν τις κατηγορίες, υποκατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες των οχηµάτων, την ηµεροµηνία, έκδοσης 
της άδειας για τη δεδοµένη κατηγορία, υποκατηγορία ή ειδική κατηγορία, τη διάρκεια ισχύος της, τη 
σφραγίδα του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών, τις τυχόν πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις υπό 
κωδικοποιηµένη µορφή παραπλεύρως της αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας. 
 
Οι κατηγορίες, υποκατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες που δεν προβλέπονται στο Παράρτηµα Β του 
παρόντος Νόµου, δύνανται να αναγράφονται στην ειδική κατηγορία ΙΑ όταν οι άδειες οδήγησης 
εκδίδονται µετά από µετατροπή άδειας οδήγησης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται στη σελίδα 4 έχουν ως εξής: «—κωδικοί 01 έως 99: εναρµονισµένοι 
κοινοτικοί κωδικοί 
 
01: ∆ιόρθωση όρασης 
 
02: Ακουστική πρόσθεση / βοήθεια για την επικοινωνία 
 
03: Κινητική πρόσθεση / νάρθηκας 
 
04: Υποκείµενος στην κατοχή ισχύουσας ιατρικής βεβαίωσης 
 
05: Οδήγηση υπό περιορισµούς για ιατρικούς λόγους 
 
10: Προσαρµοσµένο κιβώτιο ταχυτήτων 
 
15: Προσαρµοσµένος συµπλέκτης 
 
20: Προσαρµοσµένοι µηχανισµοί πέδησης 
 
25: Προσαρµοσµένοι µηχανισµοί επιτάχυνσης 
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30: Συνδυασµός προσαρµοσµένων µηχανισµών πέδησης και µηχανισµών επιτάχυνσης 
 
35: Προσαρµοσµένα συστήµατα χειριστηρίων 
 
40: Προσαρµοσµένο σύστηµα διεύθυνσης 
 
42: Προσαρµοσµένα κάτοπτρα 
 
43: Προσαρµοσµένο κάθισµα οδηγού 
 
44: Προσαρµογές µοτοσικλέτας 
 
45: Μοτοσικλέτα µόνο µε πλευρικό κάνιστρο (sidecar) 
 
50: Ισχύει µόνο για το ειδικό όχηµα / αριθ. πλαισίου 
 
51: Ισχύει µόνο για το ειδικό όχηµα / αριθ. πινακίδας κυκλοφορίας 
 
55: Συνδυασµοί προσαρµογών του οχήµατος 
 
70: Αλλαγή της άδειας αριθ. ... ... ... ... ... που εκδόθηκε από ... ... ... ... ... (σύµβολο ΕΟΚ/ΟΗΕ αν είναι 
τρίτη χώρα) 
 
71: Αντίγραφο της άδειας αριθ. ... ... ... ... ... ... (σύµβολο ΕΟΚ/ΟΗΕ αν είναι τρίτη χώρα) 
 
72: Ισχύει για οχήµατα της κατηγορίας Α µέγιστου κυβισµού 125 κ.εκ. και µέγιστης ισχύος 11 kW (Α1) 
 
73: Ισχύει για οχήµατα της κατηγορίας Β τρίκυκλου ή τετράκυκλου µηχανοκίνητου τύπου (Β1) 
 
74: Ισχύει για οχήµατα της κατηγορίας Γ, των οποίων η µέγιστη αποδεκτή µάζα δεν υπερβαίνει τα 7500 
kg (Γ1) 
 
75: Ισχύει για οχήµατα της κατηγορίας ∆, όχι άνω των δεκαέξι θέσεων καθήµενων, εκτός της θέσης του 
οδηγού (∆1) 
 
76: Ισχύει για οχήµατα της κατηγορίας Γ, των οποίων η µέγιστη αποδεκτή µάζα δεν υπερβαίνει τα 7500 
kg (Γ1) και τα οποία είναι ζευγµένα µε ρυµουλκούµενο µέγιστης αποδεκτής µάζας άνω των 750 kg, µε 
την επιφύλαξη ότι η µέγιστη µάζα αυτού του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12000 kg και ότι η µέγιστη 
αποδεκτή µάζα του ρυµουλκούµενου δεν υπερβαίνει τη µάζα του έλκοντος οχήµατος κενού (Γ1+Ε) 
 
77: Ισχύει για οχήµατα της κατηγορίας ∆, που δεν διαθέτουν άνω των δεκαέξι θέσεων καθήµενων εκτός 
της θέσης του οδηγού (∆1), τα οποία είναι ζευγµένα µε ρυµουλκούµενο µέγιστης αποδεκτής µάζας άνω 
των 750 kg, µε την επιφύλαξη ότι α) η µέγιστη αποδεκτή µάζα αυτού του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 
12000 kg και ότι η µέγιστη αποδεκτή µάζα του ρυµουλκούµενου δεν υπερβαίνει τη µάζα του έλκοντος 
οχήµατος κενού και ότι β) το ρυµουλκούµενο δε χρησιµοποιείται για τη µεταφορά προσώπων (∆1+Ε) 
 
78: Ισχύει µόνο για οχήµατα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 
 
79: (... ... ... ...) Ισχύει για οχήµατα που είναι σύµφωνα µε τις εντός παρενθέσεων προδιαγραφές, στα 
πλαίσια της εφαρµογής του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας. 
 

Κωδικοί 100 και εξής: κωδικοί που ισχύουν 
µόνο στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας 

 
Η ηµεροµηνία της πρώτης έκδοσης για κάθε κατηγορία πρέπει να ξαναγράφεται στη σελίδα 3 κάθε φορά 
που η άδεια οδήγησης αντικαθίσταται ή αλλάζεται. 
 
Σελίδα 5: 
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Μπορούν να αναγράφονται διάφορα στοιχεία όπως: 
 
— τυχόν αφαίρεση της άδειας οδήγησης και το σχετικό χρονικό διάστηµα, 
 
— σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται στο έδαφος του κράτους συνήθους διαµονής και 
υπολογίζονται στα πλαίσια του συστήµατος συνεχούς παρακολούθησης της οδικής συµπεριφοράς των 
οδηγών που ισχύει στο κράτος αυτό. 
 
Σελίδα 6: 
 
Περιέχει: 
 
— τις τυχόν θεωρήσεις που περιορίζουν την ισχύ της άδειας µόνο στο έδαφος του κράτους που τις εκδίδει 
κατ’ ισοτιµία ή για κατηγορίες οχηµάτων µη καλυπτόµενες από την οδηγία 91/439/ΕΟΚ - 29.7.1991 
(συµπεριλαµβανοµένων των ηµεροµηνιών έκδοσης και διάρκειας ισχύος), 
 
— χώρο στον οποίο θα σηµειώνονται οι τυχόν αλλαγές συνήθους διαµονής του κατόχου. 
 
(β) Τα περιεχόµενα στις άλλες σελίδες εκτός από τη σελίδα 1 στοιχεία αναγράφονται στις επίσηµες 
γλώσσες της ∆ηµοκρατίας. 
 
(γ) Όταν ο κάτοχος άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος µέλος, αποκτά τη συνήθη διαµονή 
του στη ∆ηµοκρατία, απαιτείται η αναγραφή της αλλαγής ή των αλλαγών διαµονής στη σελίδα 6, η 
αναγραφή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της άδειας οδήγησης, π.χ. σοβαρές 
παραβάσεις που διαπράττονται επί του εδάφους της ∆ηµοκρατίας, στη σελίδα 5, εφόσον επιβάλλεται 
αναγραφή των στοιχείων αυτών και στις άδειες οδήγησης που εκδίδει ο Έφορος και εφόσον υπάρχει ο 
απαιτούµενος για την αναγραφή χώρος. 
 
 

23 του 79(Ι) του 2012 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 23) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

[Άρθρα 3(1), 5, 6(1), 12(1), 13(2), 14(1), (2) και 31(1)] 
 

 (α) Κατηγορίες Μηχανοκίνητων Οχηµάτων 
 
Κατηγορία ΑΜ 
Έχει την έννοια του µοτοποδηλάτου όπως αυτό ορίζεται στους περί Άδειας 
Οδήγησης Κανονισµούς του 2004. 
 
Κατηγορία Α1: 
(i) Μοτοσικλέτες µέγιστου κυλινδρισµού 125 κυβικών εκατοστών, µέγιστης ισχύος 
11 kW και µε λόγο ισχύος προς βάρος µικρότερο από 0,1 kw/kg· 
(ii) Μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15Kw. 
 
Κατηγορία Α2: 
Μοτοσικλέτες µέγιστης ισχύος 35 kW και µε µέγιστο λόγο ισχύος/βάρους 0,2 
kW/kg, που δεν προέρχονται από όχηµα µε ισχύ µεγαλύτερη του διπλασίου της 
ισχύος του. 
 
Κατηγορία Α: 
(i) Μηχανοκίνητα δίκυκλα µε ή χωρίς πλευρικό αµαξίδιο· 
(ii) µηχανοκίνητα τρίκυκλα, η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα15kW. 
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Κατηγορία Β1: 
Τετράκυκλα, µε µάζα κενού οχήµατος µικρότερη ή ίση των 400 kg ή, στην 
περίπτωση οχηµάτων για µεταφορά εµπορευµάτων, των 500 Kg, µη 
συµπεριλαµβανοµένης της µάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχηµάτων µε 
κινητήρα µέγιστης καθαρής ισχύος 15 kW. 
 
 

8(α)(β) του 88(Ι) του 
2016. 

Κατηγορία Β 
(i) Οχήµατα, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα µέχρι 3.500 kg των οποίων ο αριθµός 
των επιβατών, εκτός από τη θέση του οδηγού, δεν υπερβαίνει τους οκτώ. Τα 
οχήµατα της κατηγορίας αυτής µπορούν να έλκουν ρυµουλκούµενο, του οποίου η 
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg· 
(ii) Σύνολα οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα που υπάγεται στην 
κατηγορία Β και από ρυµουλκούµενο, τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής µπορούν 
να συνδυάζονται µε οποιοδήποτε ρυµουλκούµενο, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα 
750 kg, υπό τον όρον ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του συνδυασµού αυτού δεν 
υπερβαίνει τα 4 250 kg. Εάν ο συνδυασµός αυτός υπερβαίνει τα 3 500 kg, τότε η 
οδήγηση του γίνεται µετά από ολοκλήρωση σχετικής εκπαίδευσης ή επιτυχή 
δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς. 
 
Κατηγορία Β+Ε 
Σύνολα συζευγµένων οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα που υπάγεται 
στην κατηγορία Β και από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο, όταν η µέγιστη 
επιτρεπόµενη µάζα του ρυµουλκουµένου ή του ηµιρυµουλκουµένου δεν 
υπερβαίνει τα 3 500 kg. 
 
Κατηγορία Γ1 
Οχήµατα πλην εκείνων των κατηγοριών ∆1 ή ∆, η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα των 
οποίων υπερβαίνει τα 3 500 kg όχι όµως τα 7 500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται για τη µεταφορά οκτώ, το πολύ, επιβατών εκτός του οδηγού· τα 
οχήµατα της κατηγορίας αυτής µπορούν να συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο του 
οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. 
 
Κατηγορία Γ1+Ε: 
(i) Σύνολα οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα της κατηγορίας Γ1 και 
από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα άνω των 
750 kg, υπό τον όρο ότι η επιτρεπόµενη µάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12 
000 kg. 
(ii) Σύνολα οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα της κατηγορίας Β και 
από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα άνω των 
3,500 kg, υπό τον όρο ότι η επιτρεπόµενη µάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12 
000 kg. 
 
Κατηγορία Γ 
Οχήµατα πλην εκείνων των κατηγοριών ∆1 ή ∆, η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα των 
οποίων υπερβαίνει τα 3 500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για 
τη µεταφορά το πολύ οκτώ επιβατών, εκτός του οδηγού· τα οχήµατα αυτής της 
κατηγορίας µπορούν να συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο η µέγιστη επιτρεπόµενη 
µάζα του οποίου δεν υπερβαίνει τα 750 kg.  
 
Κατηγορία Γ+Ε 
Σύνολα συζευγµένων οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα που υπάγεται 
στην κατηγορία Γ και από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο του οποίου η 
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 750kg. 
 
Κατηγορία ∆1 
Οχήµατα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη µεταφορά µέχρι 16 
επιβατών, εκτός του οδηγού, µεγίστου µήκους 8 m· τα οχήµατα της κατηγορίας 
αυτής µπορούν να συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο, του οποίου η µέγιστη 
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επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. 
 
Κατηγορία ∆1+Ε 
Σύνολα οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα που υπάγεται στην 
κατηγορία ∆1 και από ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα 
υπερβαίνει τα 750kg. 
 
Κατηγορία ∆ 
Οχήµατα τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη µεταφορά άνω των 8 
επιβατών, εκτός του οδηγού· τα οχήµατα των οποίων η οδήγηση επιτρέπεται µε 
άδεια κατηγορίας ∆ µπορούν να συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο του οποίου η 
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. 
 
Κατηγορία ∆+Ε 
Σύνολα συζευγµένων οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα που υπάγεται 
στην υποκατηγορία ∆ και από ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη 
µάζα υπερβαίνει τα 750kg. 
 
 
(β) Ειδικές Κατηγορίες Μηχανοκίνητων Οχηµάτων 
  
 
Ειδική κατηγορία Στ 
Μηχανοκίνητοι ελκυστήρες µε πνευµατικά επίσωστρα. 
 
Ειδική κατηγορία Η 
Μηχανοκίνητοι ελκυστήρες κινούµενοι επί ερπυστριών. 
 
Ειδική κατηγορία Ζ 
Οδοστρωτήρες. 
 
Ειδική κατηγορία Θ 
Μηχανοκίνητα οχήµατα βαρέως τύπου. 
 
Ειδική κατηγορία ΙΒ 
Ηλεκτροκίνητα οχήµατα.  
 
Νοείται ότι, η οδήγηση µηχανοκινήτου οχήµατος το οποίο δεν εµπίπτει σε 
οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες επιτρέπεται µε 
άδεια οδήγησης της κατηγορίας στην οποία εµπίπτει το όχηµα φορέας όπου είναι 
εφαρµοσµένη η υπερκατασκευή. 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, µηχανοκίνητο όχηµα εκτός από αυτό που εµπίπτει σε 
οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία ή σε όχηµα φορέα, κατατάσσεται µε 
βάση το µικτό του βάρος ή τον αριθµό επιβατών του και η οδήγηση του 
επιτρέπεται µε την άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΤΕΛΗ 
 

{Άρθρα 5(ε), 9(2), 13(3)(στ), 14(1)(δ), 18(2), 28(1), 38(2), 43(2), 44(2), 57(3) και 58(3)} 
 

 
  Ευρώ 

(α) Χορήγηση άδειας οδήγησης {άρθρο 5(3)}  
   
 (i) Για πρόσωπα ηλικίας µέχρι 65 χρονών  40 
 (ii) Για πρόσωπα ηλικίας πέραν των 65 χρόνων  Ατελώς 
    

(β) Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης {άρθρο 9(2)}  40 
   

(γ) Αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης µαθητευοµένου  
{άρθρο 13(3)(στ)}  

 
10 

   
(δ) Χορήγηση άδειας οδήγησης µαθητευοµένου {άρθρο 14(1)(δ)} 20 

   
(ε) Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης µαθητευοµένου  

{άρθρο 18(2)} 
 

20 
   

(στ) Έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας {άρθρο 28(1)}  20 
   

(ζ) Έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού υγείας {άρθρο 38(2)} 10 
   

(η) Έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης {άρθρο 43(2)} 30 
   

(θ) Έκδοση αντιγράφου διεθνούς άδειας οδήγησης {άρθρο 44(2)}  30. 
 
 
 
24 του 79(Ι) του 2012. Ο παρών Νόµος [79(Ι)/2012] τίθεται σε ισχύ από την 19η Ιανουαρίου 2013. 

  
8 του 130(Ι) του 2020. 
Έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόµου 
[130(Ι)/2020]. 

Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου [130(Ι)/2020] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 
2020. 
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7 του 34(Ι) του 2010. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

 
[Άρθρο 16 (6)] 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 
 

(Γράµµα κόκκινου χρώµατος σε λευκή επιφάνεια) 
 

1α*

1α*

98
 m

m

70mm

* Σηµείωση: α=14mm  
 
Οι γωνίες της επιφάνειας µπορούν να είναι στρογγυλεµένες.». 



 

94(I)/2001 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 51 of 52 

 

 
2 του 49(Ι) του 2017 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

(άρθρο 4Α) 
 

∆ΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ  
ΒΟΗΘΗΣΩ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ 

 
(σηµειώστε µε √ την επιλογή σας)* 
 
1. Επιθυµώ να γίνω δωρητής οργάνων και αναλαµβάνω να ενηµερώσω την οικογένειά µου □ 
2. ∆εν επιθυµώ να γίνω δωρητής οργάνων □ 
 
3(α) του 86(Ι) του 2019. 
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 ∆υνητικών ∆οτών.  
 
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 ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 
 
Υπογραφή: .... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ....  
 
Ονοµατεπώνυµο: .... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ....  
 
Ηµεροµηνία Γεννήσεως: .... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ....  
 
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας:        

 
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: .... .... ... ... ... ... ... ... ... .... .... … … … … … …Ταχ. Κώδικας: .... .... ... ...  
 
* Σηµείωση: Οποιαδήποτε επιλογή του αιτητή ή µη συµπλήρωση της δήλωσης δεν επηρεάζει την 
εξέταση της αίτησης για την απόκτηση άδειας οδήγησης ούτε την έκδοση ή µη της άδειας οδήγησης. 
 
∆ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 

 ∆ωρεά οργάνων 
Είναι το δώρο ενός οργάνου προκειµένου να βοηθήσουµε κάποιο συνάνθρωπό µας που χρειάζεται 
µεταµόσχευση. Αναγνωρίζεται ως η ύψιστη πράξη αλτρουισµού και φιλαλληλίας. Εξαρτάται όµως 
αποκλειστικά από τη γενναιοδωρία των δωρητών και των οικογενειών τους, οι οποίοι είναι πρόθυµοι να 
χαρίσουν αυτό το σωτήριο δώρο στους άλλους. 
 

 Ποια όργανα µπορούν να δωρηθούν; 
Τα όργανα που µπορούν να δωρηθούν µετά το θάνατο είναι η καρδιά, οι πνεύµονες, το ήπαρ, οι νεφροί, 
το πάγκρεας και το λεπτό έντερο. Οι κερατοειδείς χιτώνες και άλλοι ιστοί µπορούν να δωρηθούν και να 
βοηθήσουν πολλούς συνανθρώπους µας. 
 

 Τι είναι Μεταµόσχευση; 
Μεταµόσχευση είναι η χειρουργική επέµβαση µε την οποία ένα ζωτικό όργανο ή ιστός που δωρίζεται 
από ένα δότη µεταµοσχεύεται στον ασθενή που πάσχει από ανεπάρκεια αυτού του οργάνου (ή ιστού). 
Πολλοί συνάνθρωποί µας περιµένουν και ελπίζουν ενώ βρίσκονται στη λίστα αναµονής για 
µεταµόσχευση κάποιου οργάνου που θα σώσει τη ζωή τους. Πολλοί όµως ίσως να µην προλάβουν να 
υποβληθούν στη µεταµόσχευση λόγω της µεγάλης έλλειψης οργάνων. 
 

 Πότε γίνεται δωρεά οργάνων; 
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Σύµφωνα µε το νόµο, δωρεά οργάνων γίνεται µόνο όταν διαπιστωθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ότι ο 
άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός (µη αναστρέψιµη κατάσταση) µετά από αδιαµφισβήτητες εξετάσεις, 
οι οποίες γίνονται από δύο ειδικούς ιατρούς που είναι ανεξάρτητοι από τον τοµέα των µεταµοσχεύσεων 
και επαναλαµβάνονται δύο φορές. Πρωταρχικό µέληµα των γιατρών είναι η διασφάλιση της ζωής και 
υγείας του ασθενή τους. Μόνο όταν οι γιατροί διαπιστώσουν ότι ο ασθενής είναι νεκρός τότε µεριµνούν 
να ξεκινήσει η διαδικασία για ενηµέρωση των συγγενών και τη λήψη συγκατάθεσης για δωρεά οργάνων. 
 

 Γιατί πρέπει να ενηµερωθεί η οικογένειά µου; 3(β) του 86(Ι) του 2019. 
Πρέπει να ενηµερωθεί ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία για τις επιθυµίες σας. Είναι πολύ σηµαντικό να 
γνωρίζουν τις πεποιθήσεις σας γι’ αυτό το ευαίσθητο θέµα.  
 

 Το Εθνικό Μητρώο ∆υνητικών ∆οτών Οργάνων ιδρύθηκε µε βάση το Νόµο Αρ. 127 (Ι) του 2012 και 
είναι το µοναδικό αρχείο για την καταγραφή της επιθυµίας για δωρεά οργάνων. 
 

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy ή στο 
τηλέφωνο 22 603492 
 
 
 


