
Τµήµα Οδικών Μεταφορών 
 

Πρόσκληση για Απόψεις 
 

ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 

Προσχέδιο νοµοσχεδίου του περί Άδειας Οδήγησης Νόµου του 2001 που αφορά την 
απόκτηση άδειας οδήγησης µαθητευοµένου σε όσους έχουν συµπληρώσει το 17ο έτος 
της ηλικίας τους καθώς και την ετήσια παρουσίαση πιστοποιητικού υγείας από 
πρόσωπα ηλικίας 75 ετών και άνω 

 
         

 
Τo προσχέδιο αυτό τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση στις 7/4/2016 για απόψεις από κάθε 

ενδιαφερόµενο.  
 
2. Πρόσκληση για απόψεις αποστάληκε σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς που είναι σε γνώση 
του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών και δηµοσιοποιείται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf για σκοπούς πρόσβασης και κατάθεσης απόψεων από 
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. 
 
3. Με το συνηµµένο προσχέδιο νοµοσχεδίου που αφορά την άδεια οδήγησης ρυθµίζεται, η 
απόκτηση άδειας οδήγησης µαθητευόµενου από πρόσωπα που έχουν συµπληρώσει το 17o έτος της 
ηλικίας τους, η υποχρεωτική εκπαίδευση υποψήφιου οδηγού από εκπαιδευτή οδηγών καθώς επίσης και η 
ετήσια παρουσίαση πιστοποιητικού υγείας από πρόσωπα ηλικίας 75 ετών και άνω.  Επιπρόσθετα 
ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των ιατρών που εκδίδουν τα εν λόγω πιστοποιητικά υγείας.  Με 
το προσχέδιο νοµοσχεδίου επιχειρείται:  
 

α)  η αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών από έξη µήνες σε ένα χρόνο για 
να τους παρέχεται η δυνατότητα εκτεταµένης πρακτικής εξάσκησης και απόκτησης εµπειρίας 
σε συνθήκες χαµηλού κινδύνου πριν την απόκτηση άδειας οδήγησης, 

 
β) η παρακολούθηση ελάχιστου αριθµού υποχρεωτικών µαθηµάτων για την εκµάθηση της ορθής 

οδήγησης από εκπαιδευτή οδηγών για να διασφαλιστεί ότι, οι υποψήφιοι οδηγοί θα 
αποκτήσουν εµπειρία και όλες τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται για να 
αντεπεξέλθουν σε πιθανούς κινδύνους που θα τους παρουσιαστούν όταν θα είναι µόνοι πίσω 
από το τιµόνι,  

 
γ)  η ετήσια παρουσίαση πιστοποιητικού υγείας από πρόσωπα ηλικίας µεγαλύτερης των 75 ετών 

επειδή η αλλαγή στη κατάσταση της υγείας των προσώπων αυτών είναι ραγδαία  που 
ενδεχοµένως να µην τους επιτρέπει να οδηγούν µε ασφάλεια µηχανοκίνητο όχηµα και κατά 
συνέπεια να καθίσταται αναγκαία η αφαίρεση της άδειας οδήγησης τους για προστασία τόσο 
των ιδίων όσο και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, 

 
δ) να καθίσταται αδίκηµα η έκδοση πιστοποιητικού υγείας από ιατρό το οποίο δεν 

ανταποκρίνεται στις διαγνωστικές ικανότητες της ειδικότητας του, 
 
ε)  να καθίσταται υποχρέωση ιατρού ο οποίος διαπιστώνει µετά από ιατρική εξέταση ότι, 

µειώνονται ή δυνατό να µειώνονται τα επίπεδα σωµατικών ή διανοητικών ικανοτήτων του 
προσώπου που εξετάζει σε σχέση µε την ικανότητα οδήγησης του, κάτω από τα ελάχιστα 
επίπεδα των ικανοτήτων αυτών, όπως γνωστοποιήσει αµέσως το γεγονός αυτό στον Έφορο 
Μηχανοκίνητων Οχηµάτων.  Σε περίπτωση παράλειψης του ιατρού να το πράξει, αυτό θα 
καθίσταται αδίκηµα και 

 
ε) όπως οι ιατροί που υπηρετούν στις ιατρικές υπηρεσίες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να 

υποχρεούνται να παραχωρήσουν πιστοποιητικό υγείας και η παράλειψη τους να το πράξουν 
να συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. 

4. Με βάση τα όσα αναφέρονται πιο πάνω παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν τις 
απόψεις τους, εφόσον το επιθυµούν, το αργότερο µέχρι τις 6/5/2016, ηλεκτρονικά, µε τηλεοµοιότυπο ή 
ταχυδροµικώς, χρησιµοποιώντας τις πιο κάτω διευθύνσεις: 

          Hλεκτρονικό Ταχυδροµείο:  glouca@rtd.mcw.gov.cy 
 
          Τηλεοµοιότυπο:    22354030 
 
          Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:  Τµήµα Οδικών Μεταφορών 
     1425 Λευκωσία 
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ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ 

 
   

 

Συνοπτικός  

Τίτλος. 

94(Ι) του 2001 

60(Ι) του 2004 

34(Ι) του 2004 

79(I) του 2012 

205(I) του 2014. 

 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2016 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί 

Άδειας Οδήγησης Νόµους του 2001 µέχρι 2014 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών 

Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Άδειας Οδήγησης Νόµοι του 

2001 έως 2016. 
 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόµου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου όρου:  
 

«πιστοποιητικό παρακολούθησης υποχρεωτικών µαθηµάτων» σηµαίνει 

το πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 21· 
 

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόµου. 

3.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου 2 του άρθρου 14 του βασικού νόµου 

τροποποιείται µε την αντικατάσταση της λέξης «δεκαεπτάµιση» µε τη 

λέξη «δεκαεπτά».   

 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόµου. 

4.  Η πρώτη επιφύλαξη του άρθρου 21 του βασικού νόµου 

αντικαθίσταται µε την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

 

   «Νοείται ότι, ο ενδιαφερόµενος για συµµετοχή σε πρακτική 

δοκιµασία µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας η οποία 

αναγράφεται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα υποχρεούται 

να έχει υποβληθεί σε εκπαίδευση οδηγών ελάχιστης χρονικής 

διάρκειας όπως αυτό προσδιορίζεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 

: 
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                                     ΠΙΝΑΚΑΣ 

Κατηγορία 

Χρονική διάρκεια 

εκπαίδευσης οδηγού σε 

ώρες 

Α 7 

Β 5 

Συνδυασµός µηχανοκίνητου 

οχήµατος κατηγορίας Β, 

που συνδυάζεται µε 

ρυµουλκούµενο µέγιστης 

επιτρεπόµενης µάζας 750 

κιλών ο οποίος συνδυασµός 

υπερβαίνει τα 3 500 κιλά 

και µέχρι 4 250 κιλά 

7 

Β+Ε 7 

 

Ο τρόπος και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης καθώς και το 

πιστοποιητικό παρακολούθησης υποχρεωτικών µαθηµάτων 

ρυθµίζονται µε ∆ιάταγµα που εκδίδεται από τον Έφορο, δυνάµει 

του παρόντος Νόµου.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόµου. 

5. Το άρθρο 32 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη 

δεύτερης επιφύλαξης στο τέλος αυτού ως ακολούθως: 

 

«Νοείται ότι επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω ο Έφορος δύναται να 

ερµηνεύσει σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας αναλυτικότερα 

τα ελάχιστα επίπεδα σωµατικών και διανοητικών ικανοτήτων, για 

τους σκοπούς του άρθρου 33, µε Γνωστοποίηση που εκδίδεται µε 
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βάση το άρθρο 57∆ του παρόντος νόµου. » 

 

Τροποποίηση 

των άρθρων 

33,34,35,37,45Α 

και 51 του 

βασικού νόµου. 

6. Τα άρθρα 33,34,35,37,45Α και 51 του βασικού νόµου 

τροποποιούνται µε τη αντικατάσταση της φράσης «στο άρθρο 32» 

µε τη φράση «στα άρθρα 32 και 57∆» όπου αυτή συναντάται. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 33, του 

βασικού νόµου 

7. Το άρθρο 33, του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη προσθήκη 

της ακόλουθης επιφύλαξης µετά στο τέλος του εδαφίου (α) και 

πριν από το άρθρο «ή» 

 

   «Νοείται ότι ιατροί οι οποίοι υπηρετούν σε ιατρικές υπηρεσίες της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας υποχρεούνται να παραχωρήσουν την 

ιατρική έκθεση και η παράλειψη τους συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωµα, το οποίο εξετάζεται σύµφωνα µε τους οικείους 

νόµους.» 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόµου. 

8. Το άρθρο 35 του βασικού νόµου τροποποιείται-  

(α) µε την αντικατάσταση του κόµµατος του εδαφίου (4 )µετά από 

τη φράση «της άδειας οδήγησης» µε τελεία «.»(έκτη γραµµή) και µε 

τη διαγραφή της φράσης «για έκδοση της οποίας έχει υποβληθεί» 

(έκτη γραµµή)  

 

(β) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (6) µε το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

«6. Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται για πρόσωπο που 

συµπληρώνει το 73ό έτος της ηλικίας του, το οποίο στηρίζεται σε 

ιατρική έκθεση που πιστοποιεί ότι πληροί τα ελάχιστα επίπεδα 

σωµατικών και διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 32 

και 57∆, θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχύ για χρονική περίοδο δύο 

χρόνων.» και 

 

(γ) µε την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου 7 και της νέας 

επιφύλαξης µετά το τέλος αυτού: 
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«7.Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται για πρόσωπο που 

συµπληρώνει το 75ό έτος της ηλικίας του, το οποίο στηρίζεται σε 

ιατρική έκθεση που πιστοποιεί ότι πληροί τα ελάχιστα επίπεδα 

σωµατικών και διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 32 

και 57∆, θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχύ για χρονική περίοδο ενός 

χρόνου. 

 

   Νοείται ότι για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια 4,5 

και 6 του παρόντος άρθρου το πιστοποιητικό υγείας παύει να ισχύει 

αφού διαπιστωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του προσώπου έχει 

αλλάξει σε βαθµό που δεν πληροί πλέον τα ελάχιστα επίπεδα 

σωµατικών και διανοητικών ικανοτήτων και η άδεια οδήγησης του 

ανακαλείται αυτόµατα.» 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 48 

του βασικού 

νόµου. 

9. To άρθρο 48 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) µε την ένθεση µετά τη φράση «εξεταζόµενου ή » (τρίτη γραµµή) 

της φράσης «δεν ανταποκρίνεται στις διαγνωστικές ικανότητες της 

ειδικότητάς του ή»  

 

(β) µε την αντικατάσταση της φράσης «τις τρείς χιλιάδες λίρες » 

(έκτη γραµµή) µε την φράση «τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)» και 

 

(γ) µε την διαγραφή της επιφύλαξης του παρόντος άρθρου. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 51 

του βασικού 

νόµου. 

10. To άρθρου 51 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αρίθµηση 

του εδαφίου ως ένα « (1) » και την προσθήκη νέου εδαφίου µετά το 

τέλος αυτού και επιφύλαξης µετά το τέλος του νέου εδαφίου (2) ως 

ακολούθως: 

 

«(2) Εγγεγραµµένος ιατρός που διαπιστώνει µετά από υποβολή 

προσώπου στις αναγκαίες σε κάθε περίπτωση ιατρικές εξετάσεις ότι 

λόγω ασθένειας ή πάθησης ή ανωµαλίας ή εξάρτησης ή 

τραυµατισµού ή γενικά σε κάθε περίπτωση γεγονότος το οποίο 
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µειώνει ή δυνατό να µειώνει τα επίπεδα σωµατικών ή διανοητικών 

ικανοτήτων του εν λόγω προσώπου κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα 

των ικανοτήτων αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 32 και 

57∆ οφείλει να γνωστοποιήσει αµέσως τον Έφορο το γεγονός 

αυτό. 

 

   Νοείται ότι σε περίπτωση παράλειψης του ιατρού να ενηµερώσει 

άµεσα τον Έφορο µετά το πέρας της εξέτασης είναι ένοχος 

αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκεινται σε φυλάκιση 

ενός χρόνου ή σε χρηµατική ποινή τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή 

και στις δυο ποινές, της φυλάκισης και της χρηµατικής.» 

 

 

 

 

 


