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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)
ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968)

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

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 5

  Το Υπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τας δια του εδαφίου (Ι) του άρθρου 

5  του  περί  Μηχανοκινήτων  Οχημάτων  (Εκπαίδευσις  Οδηγών)  Νόμου 

χορηγουμένας αυτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς:-

Συνοπτικός τίτλος.   1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρωνται ως οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Κανονισμοί του 1972.

ΜΕΡΟΣ 1.- ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Ερμηνεία.   2.-(1)  Εν τοις παρούσι Κανονισμοίς, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του 

κειμένου:-

112 του 1968 
20 του 1972.

«Νόμος»  σημαίνει  τους  περί  Μηχανοκινήτων  Οχημάτων  (Εκπαίδευσις 
Οδηγών) Νόμους του 1968 του 1972.

Εφημερίς 
Κυβερνήσεως
Παράρτημα 
Τρίτον:
20.7.1959.
Επίσημος 
Εφημερίς 
Παράρτημα 
Τρίτον:

7.10.1965
31.3.1966

15.12.1966
3.7.1967
4.8.1967

(Αρ. 2)
11.8.1967
17.5.1968
26.7.1968
25.4.1969
4.12.1970

«οι  περί  Μηχανοκινήτων  Οχημάτων  Κανονισμοί»  σημαίνει  τους  περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων Κανονισμούς 1959 έως 1970 και περιλαμβάνει 
οιουσδήποτε κανονισμούς τροποποιούντας ή αντικαθιστώντας τούτους.

     (2)  Οι εν τοις παρούσι  Κανονισμοίς,  μη άλλως καθοριζόμενοι  όροι, 
κέκτηνται οίαν έννοιαν απέδωκεν αυτοίς ο Νόμος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διορισμοί 
Αναπληρωτών 
Εφόρων

  3.  Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, εν τη ενασκήσει των εξουσιών, 
άτινας περιβέβληται  ως Αρχή Αδειών,  εν τη εννοία του άρθρου  2(1) του 
Νόμου, δύναται να ορίση Αναπληρωτάς Εφόρους, προς ενάσκησιν τοιούτων 
καθηκόντων και εξουσιών δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, ως ήθελε, 
δι΄ επί τούτω διατάγματος του εκάστοτε αναθέσει αυτοίς.

Μητρώα,
κ.λ.π.

  4.  Η  Αρχή  Αδειών  θέλει  μεριμνήσει  διά  την  τήρησιν  των  ακολούθων 
μητρώων και αρχείου, εν ω τύπω ήθελεν εκάστοτε προς τούτο ορίσει-

(α) ενός Μητρώου Σχολών Οδηγών, εν ώ θέλουν καταχωρισθή άπασαι 
αι κατά νόμον λειτουργούσαι Σχολαί Οδηγών.
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(β) ενός  Μητρώου  Εκπαιδευτών  Οδηγών,  εν  ώ  θέλουν  καταχωρισθή 
άπαντες  οι  κατά  νόμον  ασκούντες  το  επάγγελμα του εκπαιδευτού 
οδηγών.

(γ) ενός  Αρχείου,  διαλαμβάνοντας  φάκελλον  δι΄εκάστην  κατά  νόμον 
λειτουργούσαν  σχολήν  οδηγών  και  δι΄  ένα  έκαστον  κατά  νόμον 
ασκούντα το επάγγελμα του εκπαιδευτού οδηγών. εν τοις ως είρηται 
φακέλλους καταχωρίζονται αι κατά τας προνοίας των Κανονισμών 5 
και  16 των παρόντων Κανονισμών υποβαλλόμεναι  αιτήσεις  και  τα 
συνοδεύοντα  ταύτας  πιστοποιητικά,  ως  και  παν  έτερον  συναφές 
έγγραφον.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.- ΣΧΟΛΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

Αίτησις 
εκδόσεως 
αδείας 
λειτουργίας 
σχολής οδηγών. 
Πρώτος Πίναξ.
Τύπος «Α».

  5.  (1)  Παν πρόσωπον ή οργανισμός μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητας, 
κατέχων  τα  υπό  του  Νόμου  απαιτούμενα  προσόντα,  όστις  επιθυμεί  να  τω 
χορηγηθεί  άδεια  λειτουργίας σχολής  οδηγών,  δέον όπως υποβάλη τη Αρχή 
Αδειών  αίτησιν  εν  τω  τύπω «Α»  του  συνημμένου  τοις  παρούσι  Κανονιμοίς 
Πίνακος,  ή  εν  οιωδήποτε  ετέρω τύπω ως ήθελεν  η  Αρχή  Αδειών  εκάστοτε 
καθορίσει, εμπεριέχουσαν τα εν αυτώ καθοριζόμενα στοιχεία.

     (2)  Μετά της αιτήσεως δέον όπως συνυποβληθή και πιστοποιητικόν καλού 
ηθικού  χαρακτήρος  του  αιτητού  ή  εν  περιπτώσει  οργανισμού  εκάστου  των 
εχόντων την ευθύνην των επιχειρήσεων του οργανισμού προσώπων.

     (3)  Τα προβλεπόμενα εν τη παραγράφω (2) πιστοποιητικά καλού ηθικού 
χαρακτήρος εκδίδονται υπό του Αρχηγού της Αστυνομίας εν τω τύπω «Β» του 
συνημμένου  τοις  παρούσι  Κανονισμοίς  Πρώτου  Πίνακος,  τη  καταβολή  των 
νενομισμένων τελών, ως ταύτα καθορίζονται εν των συνημμένω τοις παρούσι 
Κανονισμοίς  Δευτέρω  Πίνακι  νοουμένου  ότι  το  πρόσωπον  δι΄  ο  έκαστον 
πιστοποιητικόν εκδίδεται δεν κατεδικάσθη-

(α) Κατά  τα  τελευταία  πέντε  έτη  δι΄  οιονδήποτε  των  ακολούθων 
αδικημάτων:-

(i) Παράβασίν  τινα  του Κανονισμού  60 των περί  Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων Κανονισμών.

Κεφ. 154 (ii) παν αδίκημα κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 144 
έως  177,  αμφοτέρων  συμπεριλαμβανομένων,  του  Ποινικού 
Κώδικος.

Κεφ. 154 (iii) Ανθρωποκτονίαν  εξ  αμελείας  κατά  παράβασιν  των  διατάξεων 
του άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικος.

Κ.Δ.Π. 188/85 (β) κατά τα τελευταία πέντε έτη εις ποινήν φυλακίσεως πέραν των τριών 
μηνών δι΄ οιανδήποτε αδίκημα  έτερον των εις την υποπαράγραφον 
(α) ανωτέρω αναφερομένων.

(γ) κατά  τα  τελευταία  τρία  έτη,  δι΄  οιονδήποτε  των  ακολούθων 
αδικημάτων:-
 

Κεφ. 332 και 
Νόμοι 

25/59
2/62

18/63
4/64

(i) Επικίνδυνον οδήγησιν κατά παράβασιν του άρθρου 5 του περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου Κεφ. 
332.
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8/64
3/65

40/65
52/68
96/70

(ii) Οδήγησιν υπό την επήρρειαν οινοπνευματωδών ποτών.

Επαγγελματική 
στέγη και 
εξοπλισμός 
σχολών οδηγών

   6.  Πάσα σχολή οδηγών δέον όπως διατηρή επαγγελματικήν  στέγην, 
διαθέτουσαν αίθουσαν διδασκαλίας και τον κάτωθι οριζόμενον εξοπλισμόν.

(α) Μηχανικόν  εκπαιδευτικόν  εξοπλισμόν  συνιστάμενον  εκ  των 
ακολούθων:-

(i) Τετρακύλινδρον  τουλάχιστον  μηχανήν  με  τομάς  δι΄  ων  να 
εμφαίνηται η λειτουργία των εμβολών.

(ii) μηχανισμόν  συνήθους  τύπου  συμπλέκτον  με  τομήν  δι΄  ης  να 
εμφαίνηται ο τρόπος λειτουργίας του.

(iii) μηχανισμόν  τροχοπεδών,  συνήθους  τύπου  υδραυλικών,  με 
τομήν εις εν τύμπανον του τροχού ίνα εμφαίνηται ή λειτουργία 
του συστήματος.

 
(β) μαυροπίνακα.

(γ) πίνακα σημάτων τροχαίας ή σήματα τροχαίας του ανεγνωρισμένου 
μεγέθους.

(γ) σχεδιαγράμματα  ή  έτερα  βοηθήματα  διά  την  διδασκαλίαν  της 
λειτουργίας των τροχοπεδών και του συμπλέκτου:

     Νοείται ότι πάσα σχολή ήτις ελειτούργει διά περίοδον τουλάχιστον δώδεκα 
μηνών  προ  της  ημερομηνίας  ενάρξεως  ισχύος  των  παρόντων  Κανονισμών 
υποχρεούται να εφοδιασθή διά του ως άνω εξοπλισμού εντός εξαμήνου από 
της ρηθείσας ημερομηνίας.

Τύπος και 
διάρκεια 
ισχύος 
αδείας 
λειτουργίας 
σχολής 
οδηγών.

  7.-(1)  Η άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών εκδίδεται εν τω τύπω «Δ» του 
συνημμένου τοις παρούσι Κανονισμοίς Πρώτου Πίνακος.

Πρώτος
Πίναξ
Τύπος «Δ».

     (2)  Η  ισχύς  της  ούτω  χορηγουμένης  αδείας  είναι  ετησία,  εκτός  εάν 
προηγουμένως  αύτη  ανακληθή  ή  ανασταλή  συμφώνως  ταις  επί  τούτω 
διατάξεσι του Νόμου.

Επωνυμία
Σχολής
Οδηγών.

  8.-(1)  Η επωνυμία υφ΄ ην θέλει λειτουργήσει η σχολή οδηγών δέον όπως 
καταχωρηθή  εν  τη  αιτήσει,  τη  υποβαλλομένη  προς  έκδοσιν  της  αδείας 
λειτουργίας αυτής.

     (2)  Η Αρχή Αδειών δύναται κατά το δοκούν να αρνηθή να παράσχη την 
αιτουμένην άδειαν υπό την καταχωρηθείσαν εν τη αιτήσει επωνυμίαν, εφ΄ όσον 
η τοιαύτη επωνυμία προσομοιάζει  προς ετέραν υφ΄ ην ήδη λειτουργεί  ετέρα 
σχολή οδηγών ή  είναι  παραπλανητική  ή  εφ΄  όσον ενδέχεται  να  προκαλέση 
σύγχυσιν  ή  περιέχει  τα  λέξεις  ως  «Ακαδημία»,  «Ανωτάτη»,  «Εθνική», 
«Παγκυπρίαν»,  ή  εν  οιαδήποτε  ετέρα  περιπτώσει,  καθ΄  ην  η  Αρχή  Αδειών 
ήθελε κρίνει απευκταίαν την εγγραφή της σχολής υπό τοιαύτην επωνυμίαν.
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Έκδοσις 
αδείας
λειτουργίας
σχολής
οδηγών.

Πρώτος
Πίναξ
Τύπος «Γ».

  9.  (1)  Πριν η Αρχή Αδειών προβή εις την έκδοσιν αδείας λειτουργίας σχολής, 
οδηγών δέον όπως διακριβώση το  αληθές  των εν τη  αιτήσει  περιεχομένων 
στοιχείων και ικανοποιηθή ότι ο υποβαλών την αίτησιν συγκεντροί άπαντα τα 
υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα, προς τούτοις δε ότι πληρούνται και οι 
λοιποί νόμιμοι προϋποθέσεις διά την έκδοσιν τοιαύτης αδείας. επί τω σκοπώ 
τούτω θέλει διατάξει επιθεώρησιν του οικήματος, όπερ θα στεγάση την σχολήν 
και του εν αυτώ εξοπλισμού, υπό επιθεωρητού επί τούτω οριζομένου υπ΄αυτής 
εκ των εξεταστών οδηγών, ίνα διασφαλισθή ότι ταύτα είναι κατάλληλα διά τον 
σκοπόν, δι΄ον μέλλουν να χρησιμοποιηθώσι.  Εφ΄ όσον η ούτω διενεργηθείσα 
επιθεώρησις  ήθελε  κριθή  ικανοποιητική,  εκδίδεται  πιστοποιητικόν 
καταλληλοτητας της Σχολής, εν των τύπω «Γ» του συνημμένου τοις παρούσι 
Κανονισμοίς Πρώτου Πίνακος. 

Δεύτερος 
Πίναξ.

     (2)  Εφ΄  όσον η Αρχή Αδειών ήθελεν ικανοποιηθή περί  των ανωτέρω 
προβαίνει  εις  την  έκδοσιν  της  αιτουμένης  αδείας,  τη  καταβολή  των 
νενομισμένων τελών, ως ταύτα καθορίζονται εν τω συνημμένω τοις παρούσι 
Κανονισμοίς  Δευτέρω  Πίνακι  και  εγγράφει  ταύτην  εν  τω  Μητρώω  Σχολών 
Οδηγών.

Επιθεώρησις
σχολών 
οδηγών.

  10.  (Ι)  Η Αρχή Αδειών δύναται  κατά πάντα χρόνον, οφείλει  δε εν πάση 
περιπτώσει  πριν  ή  προβή  εις  την  έκδοσιν  αδείας  λειτουργίας  οιασδήποτε 
σχολής  οδηγών,  να  διατάξη  επιθεώρησιν  της  υπό  της  σχολής 
χρησιμοποιούμενης επαγγελματικής στέγης και του εν αυτή εξοπλισμού, προς 
διακρίβωσιν της καταλληλότητας αυτών διά τοιαύτην χρήσιν.

     (2)  Η επιθεώρησις  δυνάμει  της  παραγράφου  (1) διενεργείται  υπό του 
δυνάμει του κανονισμού 9 οριζομένου επιθεωρητού όστις, εφ΄ όσον δεν ήθελεν 
ικανοποιηθή  διά  την  καταλληλότητα  του  οικήματος  και  του  εν  αυτώ 
χρησιμοποιουμένου  εξοπλισμού  διατάσσει  την  διενέργειαν  των  αναγκαίων 
επισκευών, προσθηκών ή αναπροσαρμογών, ίνα το οίκημα και ο εξοπλισμός 
καταστώσι κατάλληλα διά την χρήσιν, δι ήν προωρίσται.

Πρώτος
Πίναξ
Τύπος «Γ».

     (3)  Εφ΄ όσον ο επιθεωρητής ήθελεν ικανοποιηθή διά την καταλληλότητα του 
οικήματος  και  του  εν  αυτώ  χρησιμοποιούμενου  εξοπλισμού  ή  ότι 
διενηργήθησαν αι αναγκαίαι επισκευαί, προσθήκαι ή αναπροσαρμογαί κατά τας 
παρασχεθείσας υπ΄ αυτού εντολάς, εκδίδει πιστοποιητικόν καταλληλότητας της 
σχολής, εν τω τύπω  «Γ» τω συνημμένω τοις παρούσι Κανονισμοίς Πρώτω 
Πίνακι εν ω καθορίζεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της επιθεωρήσεως.  Το 
τοιούτον  πιστοποιητικόν  δέον  όπως  κατά  πάντα  χρόνον  ευρίσκηται 
ανηρτημένον εντός του οικήματος της σχολής.

Δεύτερος
Πίναξ.

     (4)  Εφ΄ όσον η Αρχή Αδειών ήθελεν ικανοποιηθή ότι το πιστοποιητικόν 
καταλληλότητος σχολής οδηγών απωλέσθη, ηλλοιώθη, παρεποιήθη ή κατέστη 
δυνανάγνωστον,  δύναται,  τη  καταβολή  των  νενομισμένων  τελών,  ως  ταύτα 
καθορίζονται εν τω συνημμένω τοις παρούσι Κανονισμοίς Δευτέρω Πίνακι, να 
προβή εις την έκδοσιν διπλογράφου πιστοποιητικού.

Εκπαιδευτικά
οχήματος.

  11. (1)  Εις πάσαν σχολήν οδηγών δέον όπως ανά πάντα χρόνον ευρίσκηται 
ανηρτημένος  εις  περίοπτον  μέρος  κατάλογος  εμφαίνων τα  υπό της  σχολής 
χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά οχήματα.

   (2)  Παν τοιούτον εκπαιδευτικόν όχημα δέον όπως φέρη ευκρινώς επ΄ αυτού 
διακριτικόν σήμα ως ήθελεν εκάστοτε καθορίσει η Αρχή Αδειών.

«Φωτεινή  επιγραφή  εντέχνου  κατασκευής  και  στηριζόμενη  ασφαλώς  επί 
βάσεως  εξ  ελαστικού  επί  καταλλήλου  σημείου  της  εξωτερικής  οροφής  του 
αυτοκινήτου, εις σχήμα παραλληλόγραμμον.  Αι διαστάσεις αυτής θα είναι 12΄΄ 
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μήκος,  4,5΄΄  ύψος  και 3΄΄πλάτος  της  βάσεως  αυτής.   Εις  την 
εμπροσθίαν  και  οπισθίαν  πλευράν  της  τοιαύτης  φωτεινής  επιγραφής,  της 
οποίας το δάπεδον θα είναι λευκού χρώματος, θα αναγράφηται εις ερυθρόν 
χρώμα το Αγγλικόν κεφαλαίον γράμμα «L» το οποίον δέον να είναι ευδιάκριτον 
εξ αποστάσεως τουλάχιστον 60 υαρδών.  Αι διαστάσεις αυτού να είναι, ύψος 
3΄΄, βάσις 2,5΄΄και πάχος γραμμής 1΄΄.

    (3)  Δι΄ εγγράφου επί τούτου γνωστοποιήσεως της η Αρχή Αδειών δύναται 
κατά πάντα χρόνον, οφείλει δε εν πάση περιπτώσει ανά έτος να υποβάλη τα 
υπό  των  σχολών  οδηγών  χρησιμοποιούμενα  εκπαιδευτικά  οχήματα  εις 
επιθεώρησιν,  προς  διακρίβωσιν  της  καταλληλότητος  αυτών  διά  τοιαύτην 
χρήσιν,  κατά τον εν τη γνωστοποιήσει  καθωρισμένον χρόνον και  τόπον.   Η 
τοιαύτη επιθεώρησις δέον όπως διενεργείται εντός 24 ωρών από της υποβολής 
του οχήματος προς εξέτασιν. 

     (4)  Η  επιθεώρησις  δυνάμει  της  παραγράφου  (3) διενεργείται  υπό 
επιθεωρητού  επί  τούτω  οριζομένου  υπό  της  Αρχής  Αδειών,  εκ  των 
επιθεωρητών  μηχανοκινήτων  οχημάτων,  όστις,  εφ΄  όσον  δεν  ήθελεν 
ικανοποιηθή διά την καλήν και ασφαλή κατάστασιν του οχήματος, προς τούτοις 
δε ότι πληρούνται αι προϋποθέσεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 3 του Νόμου, διατάσσει την διενέργειαν των αναγκαίων επισκευών και 
αναπροσαρμογών,  ίνα  το  όχημα  καταστή  ασφαλές  και  κατάλληλον  διά  την 
χρήσιν δι΄ ήν προώρισται.

Πρώτος
Πίναξ.
Τύπος «Ε»

     (5)  Εφ΄ όσον ο επιθεωρητής ήθελεν ικανοποιηθή ως προς την καλήν και 
ασφαλή κατάστασιν του οχήματος ή ότι διενηργήθησαν αι αναγκαίαι επισκευαί 
ή αναπροσαρμογαί κατά τας παρασχεθείσας υπ΄αυτού, ως εν τοις ανωτέρω 
εντολάς εκδίδει πιστοποιητικόν καταλληλότητος του οχήματος, εν ω τύπω «Ε» 
του συνημμένου τοις παρούσι Κανονισμοίς Πρώτου Πίνακος, εν ω καθορίζεται 
και η ημερομηνία διεξαγωγής της επιθεωρήσεως.  Το τοιούτον πιστοποιητικόν 
δέον  όπως  ευρίσκηται  εντός  του  οχήματος,  ο  χρησιμοποιών  δε  το  όχημα 
εκπαιδευτής,  εφ΄όσον  ήθελε  κληθή  προς τούτο  υπό αστυνομικού  εν  στολή, 
οφείλει όπως παρουσιάζει τούτο προς εξέλεγξιν.

Δεύτερος 
Πίναξ.

     (6)  Εφ΄ όσον η Αρχή Αδειών ήθελεν ικανοποιηθή ότι το πιστοποιητικόν 
καταλληλότητος εκπαιδευτικού οχήματος απωλέσθη, ηλλοιώθη, παρεποιήθη ή 
κατέστη δυσανάγνωστον, δύναται, τη καταβολή των νενομισμένων τελών, ως 
ταύτα  καθορίζονται  εν  τω  συνημμένω  τοις  παρούσι  Κανονισμοίς  Δευτέρω 
Πίνακι, να προβή εις την έκδοσιν διπλογράφου πιστοποιητικού.

      (7)  Από της  ημερομηνίας  της  καθοριζομένης  εν  τη  παραγράφω  (3) 
απαγορεύεται  η χρήσις οιουδήποτε εκπαιδευτικού οχήματος,  επηρεαζομένου 
υπό  της  τοιαύτης  γνωστοποιήσεως,  προ  της  εκδόσεως  πιστοποιητικού 
καταλληλότητος συμφώνως προς τα διατάξεις της παραγράφου (5).

     (8)  Η  δυνάμει  του  παρόντος  Κανονισμού  εκδιδομένη  γνωστοποίησις 
κοινοποιείται καθ΄ όν τρόπον η Αρχή Αδειών ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

Βιβλίον 
Τηρουμένων 
υπό των 
σχολών οδηγών

  12.  Πάσα Σχολή υποχρεούται όπως τηρή βιβλίον, εν ω καταχωρίζονται οι 
παρ΄ αυτή εκπαιδευόμενοι οδηγοί, το όνομα και η διεύθυνσις αυτών, στοιχεία 
της αδείας μαθητευομένου, ην ούτος κατέχει, η κατηγορία του οχήματος, δι΄ο 
ούτως εκπαιδεύεται, αι ώραι πρακτικής και θεωρητικής διδασκαλίας αυτών, ως 
και το όνομα του εκπαιδευτού ενός εκάστου εξ΄ αυτών.

Αλλαγή
επαγγελματικής 
στέγης.

  13.  Πάσα αλλαγή επαγγελματικής στέγης οιασδήποτε δυνάμει των παρόντων 
Κανονισμών λειτουργούσης σχολής οδηγών δέον όπως κοινοποιήται τη Αρχή 
Αδειών.
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ΜΕΡΟΣ IV – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

Εκπαιδευταί
οδηγών

  14.  (Ι)  Πάσα  Σχολή  Οδηγών  δέον  όπως  απασχολή  ένα  ή  πλείονας 
εκπαιδευτάς  οδηγών,  κατέχοντας  άδειαν εξασκήσεως του επαγγέλματος  του 
εκπαιδευτού  οδηγών,  εκδοθείσαν  κατά  τας  διατάξεις  των  παρόντων 
Κανονισμών.

     (2)  Εντός της σχολής οδηγών δέον όπως κατά πάντα χρόνον ευρίσκηται 
ανηρτημένος, εις περίοπτον μέρος, κατάλογος εμφαίνων τα ονόματα των παρά 
τη σχολή απασχολουμένων εκπαιδευτών, αντίγραφον του οποίου δεόν όπως 
αποστέλλεται εις την Αρχή Αδειών.

     (3)  Πάσα  αλλαγή  εκπαιδευτού  οιασδήποτε  δυνάμει  των  παρόντων 
Κανονισμών λειτουργούσης σχολής οδηγών δέον όπως κοινοποιήται τη Αρχή 
Αδειών.

Αίτησις δι΄ έκδοσιν 
άδειας 
εξασκήσεως του 
επαγγέλματος του 
εκπαιδευτού 
οδηγών.
Πρώτος Πίναξ
Τύπος «ΣΤ».

  15. (1)  Πας  όστις,  κατέχων τα  υπό του  Νόμου  απαιτούμενα  προσόντα, 
επιθυμεί  να  τω  χορηγηθή  άδεια  εξασκήσεως  του  επαγγέλματος  του 
εκπαιδευτού οδηγών, δέον όπως υποβάλη τη Αρχή Αδειών αίτησιν εν τω τύπω 
«ΣΤ»  του  συνημμένου  τοις  παρούσι  Κανονισμοίς  Πρώτου  Πίνακος,  ή  εν 
οιωδήποτε  ετέρω  τύπω,  ως  ήθελεν  η  Αρχή  Αδειών  εκάστοτε  καθορίσει, 
εμπεριέχουσαν τα εν αυτώ καθοριζόμενα στοιχεία.

     (2)  Μετά της τοιαύτης αιτήσεως δέον όπως συνυποβάλλωνται και δύο 
πρόσφατοι φωτογραφίαι του αιτητού ως και τα κάτωθι πιστοποιητικά-

          (α)  πιστοποιητικόν καλού ηθικού χαρακτήρος.

          (β)  ιατρικόν πιστοποιητικόν περί της φυσικής αυτού ικανότητος.

          (γ) πιστοποιητικόν ότι  υπέστη επιτυχώς την νενομισμένην εξέτασιν 
εκπαιδευτού οδηγών.

Πρώτος 
Πίναξ.
Τύπος “B”.
Δεύτερος 
Πίναξ.

     (3)  Το προβλεπόμενον εν τη παραγράφω (2) πιστοποιητικόν καλού ηθικού 
χαρακτήρος εκδίδεται υπό του Αρχηγού της Αστυνομίας εν τω τύπω «Β» του 
συνημμένου  τοις  παρούσι  Κανονισμοίς  Πρώτου  Πίνακος,  τη  καταβολή  των 
νενομισμένων τελών, ως ταύτα καθορίζονται εν τω συνημμένω τοις παρούσι 
Κανονισμοίς Δευτέρω Πίνακι, νοουμένου ότι ο αιτούμενος την έκδοσιν αυτού 
δεν κατεδικάσθη-

(α) κατά  τα  τελευταία  πέντε  έτη  δι΄  οιονδήποτε  των  ακολούθων 
αδικημάτων:-

Κεφ. 154

Κεφ. 154

(i)

  
(ii)

(iii)     

Παράβασίν τινα του Κανονισμού 60 των περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων Κανονισμών.

παν αδίκημα κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 144 
έως  177,  αμφοτέρων  συμπεριλαμβανομένων  του  Ποινικού 
Κώδικος.

ανθρωποκτονίαν εξ αμελείας κατά παράβασιν των διατάξεων 
του άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικος.

         (β)  κατά τα τελευταία πέντε έτη εις ποινήν φυλακίσεως πέραν των τριών 
μηνών δι΄ οιονδήποτε αδίκημα έτερον των εις την υποπαράγραφον 
(α) ανωτέρω αναφερομένων.

(γ) κατά  τα  τελευταία  τρία  έτη,  δι΄  οιονδήποτε  των  ακολούθων 
αδικημάτων: 
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(i)       Επικίνδυνον οδήγησιν  κατά  παράβασιν  του  άρθρου  5  του 
περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου 
Κεφ. 332.

(ii) οδήγησιν υπό την επήρρειαν οινοπνευματωδών ποτών. 

Πρώτος
Πίναξ
Τύπος «Ζ»
Δεύτερος
Πίναξ.

     (4)  Το προβλεπόμενον εν τη παραγράφω  (2) πιστοποιητικόν φυσικής 
ικανότητας εκδίδεται υπό Κυβερνητικού Ιατρικού λειτουργού εν τω τύπω «Ζ» 
του συνημμένου τοις παρούσι Κανονισμοίς Πρώτου Πίνακος, τη καταβολή των 
νενομισμένων τελών, ως ταύτα καθορίζονται εν τω συνημμένω τοις παρούσι 
Κανονισμοίς Δευτέρω Πίνακι,  εις πρόσωπα άτινα δεν πάσχουν εκ τινος των 
ακολούθων νόσων ή φυσικών αναπηριών:

(α) Επιληψίας.

Κεφ. 120

(β) οιασδήποτε  μορφής  διανοητικής  διαταραχής  ή  διανοητικού 
ελαττώματος  συνεπεία  του  οποίου  ο  αιτητής  λογίζεται  ως 
διανοητικώς  πάσχων  δια  τους  σκοπούς  του  περί  Διανοητικώς 
Ασθενών Νόμου. 

(γ) τάσεως προς αιφνιδίας κρίσεις ιλίγγου ή λιποθυμίας.

(δ) ανικανότητος  αναγνώσεως εξ αποστάσεως 25 υαρδών υπό καλήν 
κατάστασιν φωτός της ημέρας, (τη βοηθεία διοπτρών, εφ΄ όσον φέρει 
ταύτας  ο  αιτητής)  σειράς  εκ  λευκών  γραμμάτων  και  αριθμών  επί 
μελανής  επιφανείας  του  αυτού  μεγέθους  και  σειράς  ως  και  τα 
συνιστώντα τα χαρακτηριστικά σημεία της ταυτότητας μηχανοκινήτου 
οχήματος,  ή εξ  ελαττωματικής οράσεως,  δυναμένης  να καταστήση 
την  υπό  του  αιτητού  οδήγησιν  επικίνδυνον  διά  την  δημοσίαν 
ασφάλειαν.

(ε) αλκοολισμού ή εθισμού εις τα ναρκωτικά.

(στ) Οιασδήποτε  παθήσεως  ή  αναπηρίας  άκρων,  δυναμένης  να 
καταστήση  την  υπό  του  αιτητού  οδήγησιν  επικίνδυνον  δια  την 
δημόσιαν ασφαλείαν.

(ζ) Κωφότητος.

Έκδοσις
αδείας
εξασκήσεως
του επαγγέλματος 
του εκπαιδευτού 
οδηγών.

  16.  (1)  Πριν η Αρχή Αδειών προβή εις την έκδοσιν αδείας εξασκήσεως του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτού οδηγών δέον όπως διακριβώση το αληθές των 
εν  τη  αιτήσει  περιεχομένων στοιχείων και  ικανοποιηθή ότι  ο  υποβαλών την 
αίτησιν συγκεντροί άπαντα τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα διά την 
έκδοσιν της τοιαύτης αδείας.

Δεύτερος
Πίναξ.

     (2)  Εφ΄ όσον η Αρχή Αδειών ήθελεν ικανοποιηθή περί  των ανωτέρω, 
προβαίνει  εις  την  έκδοσιν  της  αιτουμένης  αδείας,  τη  καταβολή  των 
νενομισμένων τελών, ως ταύτα καθορίζονται εν τω συνημμένω τοις παρούσι 
Κανονισμοίς   Δευτέρω  Πίνακι  και  εγγράφει  τον  αιτητήν  εν  τω  Μητρώο 
Εκπαιδευτών Οδηγών.

Τύπος και 
διάρκεια ισχύος 
άδειας 
εξασκήσεως του 
επαγγέλματος του 
εκπαιδευτού 
οδηγών.
Πρώτος Πίναξ
Τύπος «Η».

  17.  (1)  Η άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του εκπαιδευτού οδηγών 
εκδίδεται εν τω τύπω «Η» του συνημμένου τοις παρούσι Κανονισμοίς Πρώτου 
Πίνακος.
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  (2)  Η  ισχύς  της  ούτω χορηγουμένης  άδειας  είναι  ετήσια  εκτός  εάν 
προηγουμένως  αύτη  ανακληθή  ή  ανασταλή  συμφώνως  ταις  επί  τούτω 
διατάξεσι του Νόμου.

Εξετάσεις δια την 
χορήγησιν 
πιστοποιητικού 
ικανότητας 
εκπαιδευτού 
οδηγών.
Δεύτερος Πίναξ.

  18.  (1)  Πας,  όστις  επιθυμεί  να  υποστή  την  νενομισμένην  εξέτασιν  προς 
έκδοσιν πιστοποιητικού ικανότητος εκπαιδευτού οδηγών, δέον όπως υποβάλη 
τη Αρχή Αδειών αίτησιν ως η Αρχή Αδειών ήθελεν εκάστοτε καθορίσει, προς 
τούτοις  δε  καταβάλη  τα  νενομισμένα  τέλη  ως  ταύτα  καθορίζονται  εν  τω 
συνημμένω τοις  παρούσι  Κανονισμοίς  Δευτέρω Πίνακι.   Η τοιαύτη  εξέτασις 
δέον όπως διενεργήται εντός ενός μηνός από την υποβολής της αιτήσεως.

  (2)  Δια την διενέργειαν της εν τη παραγράφω (1) προβλεπομένης εξετάσεως 
η Αρχή Αδειών ορίζει εξεταστάς, εκ των υφισταμένων εξεταστών οδηγών.

  (3)  Η  εξέτασις  περί  ης  η  παράγραφος  (1),  συνίσταται  εκ  γραπτού  και 
πρακτικού  μέρους.   Τα  δύο  ταύτα  μέρη  της  εξετάσεως  ενεργούνται  υπό 
χωριστών  εξεταστών οριζομένων υπό της  Αρχής  Αδειών.   Αποτυχία  εις  το 
γραπτόν μέρος της εξετάσεως θέλει  αποκλείει  τον αιτητήν εκ του πρακτικού 
τοιούτου:

     Νοείται  ότι  πάς  όστις  ήθελεν  αποδείξει  ότι  ήσκει  το  επάγγελμα  του 
εκπαιδευτού  οδηγών  διά  περίοδον  τουλάχιστον  δώδεκα  μηνών  προ  της 
ημερομηνίας  ενάρξεως  ισχύος  των  παρόντων  Κανονισμών  εξαιρείται  του 
γραπτού μέρους της εξετάσεως.

Φύσις
εξετάσεων 
εκπαιδευτού 
οδηγών.

  19.  Η φύσις  της τοιαύτης εξετάσεως καθορίζεται  εις  γενικάς οδηγίας της 
Αρχής  Αδειών,  εν  πάση  όμως  περιπτώσει  ο  αιτούμενος  την  έκδοσιν 
πιστοποιητικού ικανότητος εκπαιδευτού οδηγών οφείλει όπως ικανοποιήση τον 
εξεταστήν ότι-

(α) γνωρίζει  καλώς  τους  κανόνας  οδικής  κυκλοφορίας,  ως  ούτοι 
καθορίζονται εις οιονδήποτε, εκάστοτε εν ισχύϊ νόμον ή κανονισμόν 
αφορώντα εις τα μηχανοκίνητα οχήματα και την τροχαίαν κίνησιν. 

(β) γνωρίζει  καλώς  τους  κανόνας  οδικής  ασφαλείας  και  τα  της 
εφαρμογής αυτών εις ειδικάς περιπτώσεις. 

(γ) κατέχει  την  αναγκαίαν  θεωρητικήν  κατάρτισιν  και  πείραν  διά  την 
θεωρητικήν και πρακτικήν εκπαίδευσιν μαθητευομένων οδηγών. 

(δ) γνωρίζει τα του μηχανισμού και σχεδίου του οχήματος, επαρκώς διά 
τας ανάγκας εκπαιδεύσεως μαθητευομένων οδηγών. 

Πιστοποιητικόν 
ικανότητας 
εκπαιδευτού 
οδηγών.
Πρώτος
Πίναξ.
Τύπος «Θ»

  20.  Εις πάντα, όστις ήθελεν υποστή επιτυχώς την νενομισμένην εξέτασιν, 
παραχωρείται  πιστοποιητικόν  ικανότητας  εκπαιδευτού  οδηγών,  εν  τω  τύπω 
«Θ» του συνημμένου τοις παρούσι Κανονισμοίς Πρώτου Πίνακος.

Επανεξέτασις
εν περιπτώσει
αποτυχίας.

  21.  Το πρόσωπον, όπερ ήθελεν αποτύχη εις την νενομισμένην εξέτασιν διά 
την έκδοσιν πιστοποιητικού ικανότητος εκπαιδευτού οδηγών, δεν δύναται να 
υποστή νέαν εξέτασιν πριν ή παρέλθη διάστημα τριών τουλάχιστον μηνών από 
της διεξαγωγής της προηγουμένης τοιαύτης.

Αντικατάστασις 
πιστοποιητικού 
ικανότητας 
εκπαιδευτού.

  22.-(1)  Εν η περιπτώσει ο κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητος εκπαιδευτού 
οδηγών ήθελεν ικανοποιήσει την Αρχή Αδειών ότι το ως είρηται πιστοποιητικόν 
απωλέσθη ή εκλάπη και ότι εγένετο αναφορά του γεγονότος εις αστυνομικόν 
σταθμόν  ή  ότι  τούτο  τοσούτον  ηλλοιώθη  ώστε  να  είναι  δυσανάγνωστα  τα 
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Δεύτερος
Πίναξ.

στοιχεία αυτού, τη καταβολή των  νενομισμένων  τελών,  ως  ταύτα 
καθορίζονται  εν τω συνημμένω τοις παρούσι Κανονισμοίς Δευτέρω Πίνακι ή 
Αρχή Αδειών εκδίδει διπλόγραφον πιστοποιητικού, έχον την αυτήν ως και το 
πρωτότυπον ισχύν.  

  (2)  Εάν μετά την έκδοσιν, ως εν τοις ανωτέρω, διπλογράφου και διαρκούσης 
της  ισχύος  αυτού,  το  αναφερθέν  ως  απολεσθέν  ή  κλαπέν  πρωτότυπον 
πιστοποιητικόν ήθελεν ανευρεθή,  ο κάτοχος του διπλογράφου οφείλει  όπως 
καταβάλη πάσαν  εύλογον  προσπάθειαν  προς  ανάκτησιν  του  και  επιστρέψη 
τούτο αμελλητί τη Αρχή Αδειών.

Επίδειξις 
πιστοποιητικού 
ικανότητας 
εκπαιδευτού 
οδηγών.

  23.  Το πιστοποιητικόν ικανότητας εκπαιδευτού οδηγών δέον όπως εκτίθηται 
εντός του οχήματος κατά πάντα χρόνον, καθ΄ όν τούτο χρησιμοποιείται προς 
εκπαίδευσιν  οιουδήποτε  προσώπου,  παρουσιάζηται  δε  εις  αστυνομικόν  εν 
στολή, όστιν ήθελε ζητήσει τούτο προς εξέλεγξιν.

Σήμα 
Εκπαιδευτών.

  24.  Εκπαιδευτής επί καθήκοντι δέον όπως φέρη επί του στήθους αυτού σήμα 
αναγράφον το όνομα και την ιδιότητα αυτού ως εκπαιδευτού.  Το ως είρηται 
σήμα είναι σχήματος ορθογωνίου, τα γράμματα δε χρώματος μέλανος και επί 
λευκής επιφάνειας.

ΜΕΡΟΣ V – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Αδικήματα   25. –(1)  Πας όστις παραβαίνει οιονδήποτε των παρόντων Κανονισμών ή τους 
όρους  οιασδήποτε  αδείας  παρασχεθείσης  αυτών  δυνάμει  των  παρόντων 
Κανονισμών, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα 
μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν 
τας  εκατόν  λίρας  ή  εις  αμφοτέρας  τας  ποινάς  της  φυλακίσεως  και  της 
χρηματικής τοιαύτης.

  (2)  Οσάκις διεπράχθη αδίκημα δυνάμει της παραγράφου (1) υπό οργανισμού 
τινός, κεκτημένου ή μη νομικήν προσωπικότητα, πας διευθύνων σύμβουλος, 
συνεταίρος, διευθυντής ή έτερος υπεύθυνος υπάλληλος, εκάστοτε ενεργών εν 
τη ιδιότητι του διευθυντού του οργανισμού, είναι ωσαύτως ένοχος αδικήματος 
εκτός εάν το δικαστήριον πεισθή-

(α) ότι το αδίκημα διεπράχθη εν αγνοία αυτού. ή

(β) ότι  έλαβεν άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά να διασφαλίση την 
τήρησιν των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών ή αναλόγως της 
περιπτώσεως των όρων αδείας εκδοθείσης δυνάμει των παρόντων 
Κανονισμών.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΤΥΠΟΣ «Α»

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972-(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5(1).)

(Δι΄ υπηρεσιακήν χρήσιν)

Αριθμός εγγραφής ………………………………………………………………….
Ημερομηνία …………………………………………………………………………
Αριθμός αποδείξεως ……………………………………………………………….
Υπογραφή ………………………………………………………………………….

ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

 1.  Όνομα ιδιοκτήτου …………………………………………………………………………..
*2.  Ημερομηνία γεννήσεως του ιδιοκτήτου ή Ιδρύσεως του οργανισμού ………………..
 3.  Διεύθυνσις …………………………………………………………………………………….
 4.  Επωνυμία της Σχολής ……………………………………………………………………….
 5.  Όνομα και διεύθυνσις υπευθύνου της Σχολής ………………………………………….
 6.  Όνομα και διεύθυνσις των απασχολουμένων παρά τη Σχολή εκπαιδευτών οδηγών 
 7.  Αριθμός και ημερομηνία εκδόσεως αδείας των απασχολουμένων παρά τη Σχολή
      εκπαιδευτών ………………………………………………………………………………….

______________
* Ο αιτητής δέον όπως έχη συμπεπληρωμένον το 24ον έτος της ηλικίας αυτού.                

   8.  Αριθμός εγγραφής εκπαιδευτικών οχημάτων της Σχολής …………………………….
   9.  Όνομα, αριθμός και ημερομηνία λήξεως ασφαλιστικού δελτίου ………………………
 10.  Ημερομηνία λήξεως προηγουμένης αδείας της Σχολής ……………………………….
†11. Ημερομηνία και αριθμός πιστοποιητικού καταλληλότητος της Σχολής ……………… 

       Ο υπογεγραμμένος δηλώ ότι, εξ όσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω, άπαντα τα εν τη  
παρούση αιτήσει περιεχόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

                Ημερομηνία ………………………………… Υπογραφή …………………………….

(Σφραγίς)
_________
†Εν περιπτώσει ανανεώσεως της αδείας λειτουργίας της Σχολής.
Σημειώσις:    Μετά  της  αιτήσεως  δέον  όπως  συνυποβληθώσι  και  άπαντα  τα  κατά  νόμον 

απαιτούμενα  πιστοποιητικά  προς  διακρίβωσιν  του  αληθούς  των  εν  αυτή 
περιεχομένων στοιχείων.
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ΤΥΠΟΣ «Β»

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972-(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5(3) ΚΑΙ 15(3).)
------------------

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΑΛΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ

     Πιστοποιείται ώδε ότι ο/ή Κος/Κα……………………………………………………………………... 
εκ …………………… κάτοχος δελτίου ταυτότητος υπ΄ αριθμόν ………………………. είναι καλού 
ηθικού  χαρακτήρος  και  δύναται  να  τω/τη  χορηγηθή  άδεια  λειτουργίας  σχολής  οδηγών/άδεια 
εξασκήσεως του επαγγέλματος εκπαιδευτού οδηγών.

Ημερομηνία ……………………….. Αρχηγός Αστυνομίας.

(Σφραγίς)

ΤΥΠΟΣ «Γ»

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972-(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9(1) ΚΑΙ 10(3).)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
 
     Πιστοποιείται  ώδε  ότι  η  Σχολή  Οδηγών (Επωνυμία  της  Σχολής  ή  όνομα  ιδιοκτήτου  ή 
οργανισμού)  …………………………………………………………………….  διατηρεί  κατάλληλον 
επαγγελματικήν στέγην και τον κατά νόμον αναγκαίον εξοπλισμόν διά την εκπαίδευσιν οδηγών.

Ημερομηνία ………………………… Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων

(Σφραγίς)

ΤΥΠΟΣ «Δ»

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972-(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7(1).)

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Αρ. Αδείας ……………………………

     Χορηγείται ώδε άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών εις …………………………………………….
εκ …………………………………… από της ……………………… μέχρι της ………………………..

Ημερομηνία ……………………….. Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

(Σφραγίς)
C:/κανονισμοί-εκπαιδευτές οδηγών05022007-ΛΗ/ΜΛ-23/3/2011

12



ΤΥΠΟΣ «Ε»

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972-(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 11(5).)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ   ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

     Πιστοποιείται  ώδε  ότι  την  ……………………………………………………. εξήτασα το  υπ΄ 
αριθμόν  ……………………… μηχανοκίνητον  όχημα  και  εύρον  τούτο  κατάλληλον  δι΄  ασφαλή 
οδικήν χρήσιν συμφώνως προς τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμούς.

Ημερομηνία …………………… Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

(Σφραγίς)
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ΤΥΠΟΣ «ΣΤ»

(Δι΄ υπηρεσιακήν χρήσιν) 

Άριθμος Αδείας Εκπαιδευτού Οδηγών ……………………………………….
Αριθμός Αποδείξεως ……………………………………………………………
Ημερομηνία εκδόσεως ………………………………………………………….
Υπογραφή ……………………………………………………………………….

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972-(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 15(1).)

ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΟΔΗΓΩΝ

1. Όνομα 
…………………………………………………………………………………

2. Διεύθυνσις 
……………………………………………………………………………

3. Αριθμός  Δελτίου  Ταυτότητος 
……………………………………………………….

 *4.    Ημερομηνία γεννήσεως …………………………………………………………..
                                †5.    Στοιχεία αδείας οδηγού:

(α) Αριθμός ……………………………..                  
(β) Κατηγορία …………………………..
(γ) Ημερομηνία λήξεως ……………….

††6.    Στοιχεία αδείας εκπαιδευτού οδηγών:
(α) Αριθμός ……………………………..
(β) Κατηγορία …………………………..
(γ) Ημερομηνία λήξεως ……………….

†††7.     Αριθμός  και  ημερομηνία  πιστοποιητικού  ικανότητος  εκπαιδευτού  οδηγών 
…………………………………………………………………………………….. 

    8. Νόσοι  ή  φυσικαί  αναπηρίαι  (ελλείψει  τούτων,  σημειώσατε  την  λέξιν 
«ΟΥΔΕΜΙΑ»).

         Ο υπογεγραμμένος δηλώ ότι, εξ όσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω, άπαντα τα εν τη 
παρούση αιτήσει περιεχόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.   

Ημερομηνία ………………………………….. Υπογραφή …………………………….

------------------
*Ο αιτητής δέον όπως έχη συμπεπληρωμένον το 24ον έτος της ηλικίας αυτού.
†        Ο αιτητής δέον όπως είναι κάτοχος αδείας οδηγού από 5 τουλάχιστον ετών διά τον τύπον 

του   οχήματος διά τον οποίον εξαιτείται την έκδοσιν αδείας εκπαιδευτού (εν περιπτώσει 
πρώτης εκδόσεως τοιαύτης αδείας).

††     Εν  περιπτώσει ανανεώσεως της αδείας εκπαιδευτού οδηγών.
†††   Το στοιχείον τούτο δεν είναι αναγκαίον εν περιπτώσει ανανεώσεως της αδείας.

Η  ημερομηνία  αύτη  δέον  όπως  μη  υφίσταται  πέραν  του  ενός  έτους  της  ημερομηνίας 
υποβολής της αιτήσεως.

Σημείωσις: Μετά  της  αιτήσεως  δέον  όπως  συνυποβληθώσι  και  άπαντα  τα  κατά  νόμον 
απαιτούμενα  πιστοποιητικά  προς  διακρίβωσιν  του  αληθούς  των  εν  αυτή  περιεχομένων 
στοιχείων.
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ΤΥΠΟΣ «Ζ»

      Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972-(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 15(4).)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

Πιστοποιείται ώδε ότι ο/η Κος/Κα ……………………………………………………………………..
εκ ………………………………. κάτοχος δελτίου ταυτότητος υπ΄ αρ. ………………………………...
εξ  ουδεμίας  νόσου  ή  φυσικής  αναπηρίας  πάσχει,  δυναμένης  να  αποστερήση  τούτον  της 
ικανότητος της εξασκήσεως του επαγγέλματος του εκπαιδευτού οδηγών.

Ημερομηνία ……………………….. Ιατρικός Λειτουργός 

ΤΥΠΟΣ «Η»

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972-(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 17(1).)

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΟΔΗΓΩΝ

Αρ. Άδειας ……………………………

Χορηγείται ώδε άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος                    
του εκπαιδευτού οδηγών εις τον/την Κον Καν ……………………….
…………………………………. εκ ……………………………………..
κάτοχον δελτίου ταυτότητος υπ΄ αρ. ………………………………….
διά μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας ……………………………….
από της ………………………………. μέχρι ………………………….
συμπεριλαμβανομένης.

Ημερομηνία Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων

(Σφραγίς)
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ΤΥΠΟΣ «Θ»

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 112 ΤΟΥ 1968)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972-(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΟΔΗΓΩΝ

Αρ. Αποδείξεως
Αρ. Αδείας Οδηγήσεως

Πιστοποιείται ώδε ότι ο/η Κος/Κα …………….. εκ ………….. κάτοχος δελτίου ταυτότητος 
υπ΄  αρ.  ………….  υπέστη  επιτυχώς  την  νενομισμένην  εξέτασιν  εκπαιδευτού  οδηγών  δια 
μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας ………………………..

Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Ημερομηνία …………………………..

(Σφραγίς)
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

Διάφορα καταβαλλόμενα τέλη
---------------------

1. Δι έκδοσιν πιστοποιητικού καλού ηθικού χαρακτήρος
δι έκδοσιν άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών (Κανονισμοί 5(3), 15(3))…..(Αστυνομία)
 

2. Δι έκδοσιν άδειας λειτουργίας, σχολής οδηγών (Κανονισμός 9(2) ……….. £ 10.00

3. Δι έκδοσιν διπλογράφου του πιστοποιητικού καταλληλότητας
σχολής οδηγών (Κανονισμός 10(4)) ………………………………………… £   2.00 

4. Δι έκδοσιν διπλογράφου πιστοποιητικού καταλληλότητας
Εκπαιδευτικού οχήματος (Κανονισμός 11(6))  …………………………….. £   2.00
 

5. Δι έκδοσιν πιστοποιητικού φυσικής ικανότητας 
(Κανονισμός 15(4)) Το  εκάστοτε  καθοριζόμενον 

εις  τους  περί  Κυβερνητικών 
Νοσοκομειακών  Ιδρυμάτων 
(Δικαιώματα  και  Τέλη) 
Κανονισμούς τέλος.

6. Δι έκδοσι άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος
εκπαιδευτού οδηγών (Κανονισμός 16(2))    ………………………………. £   3.00

7. Δι έκδοσι πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτού
οδηγών (Κανονισμός 18(1))  ……………………………………………….. £   2.00

8. Δι έκδοσι διπλογράφου πιστοποιητικού ικανότητας
εκπαιδευτού οδηγών (Κανονισμός 22(1)) …………………………………. £   2.00
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