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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 48(Ι)/2018
Αρ. 4654, 1.6.2018
Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 48(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2017
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
94(Ι) του 2001
60(Ι) του 2004
34(Ι) του 2010
79(Ι) του 2012
205(Ι) του 2014
88(Ι) του 2016
49(Ι) του 2017.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του
2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 μέχρι 2017 (που στο
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 μέχρι 2018.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
Μέρους Δ1.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του Μέρους Δ
αυτού, του ακόλουθου νέου Μέρους Δ1:

«ΜΕΡΟΣ Δ1 – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
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 Δικαιοσύνης και Δημοσίας 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 Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του
.
εδαφίου (3)
(β) πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί, για οποιοδήποτε λόγο, την άδεια οδήγησής τους από
.
Δικαστήριο 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

(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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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.
(3)(α) Δικαστήριο 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:

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.

(i)

Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος ·

(ii)

Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος ·
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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
49(Ι) του 2017.

(iv)

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

(ix)

O περί Ποινικού Κώδικα Νόμος, για τα αδικήματα
περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 210 και 235Α.

Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος

.

.

που
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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) 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).
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(5) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 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 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 παρακολούθησή 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.».

