
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρ. 3577 της 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 3(Ι) του 2002 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ  
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1982 ΜΕΧΡΙ 2001 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
     1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 μέχρι του 2002. 

Συνοπτικός τίτλος.

9 του 1982 

84 του 1984 

224 του 1989

 134 του 1991

 148 του 1991 

62(Ι) του 1992 

24(Ι) του 1994 

16(Ι) του 1996 

76(Ι) του 1997 

62(Ι) του 1999 

160(Ι) του 2000 

102(Ι) του 2001.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και με προσθήκη των ακόλουθων 
επιφυλάξεων: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου.

«Νοείται ότι νέα άδεια οδικής χρήσεως αστικού ταξί που θα παραχωρηθεί μετά την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου δε δύναται να μεταβιβασθεί με οποιοδήποτε τρόπο 
από το πρόσωπο προς το οποίο αυτή έχει παραχωρηθεί. Κατ' εξαίρεση, η Αρχή Αδειών 
δύναται να εγκρίνει μεταβίβαση της εν λόγω άδειας σε φυσικό πρόσωπο, όταν ο κάτοχος της 
άδειας αποβιώσει ή απωλέσει λόγω ηλικίας το δικαίωμα να κατέχει επαγγελματική άδεια 
οδηγού ή καταστεί φυσικά ανίκανος να ασκεί το επάγγελμα του οδηγού 
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 ταξί και υποβληθεί αίτηση για μεταβίβαση σε αδελφό, σύζυγο, παιδί ή σύζυγο παιδιού 
κατόχου το οποίο πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμα του οδηγού ταξί σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη άδεια του αστικού ταξί: 

 Νοείται περαιτέρω ότι νέα άδεια οδικής χρήσεως αστικού ταξί θα παραχωρείται 
μόνο σε φυσικό πρόσωπο.». 

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2002. 
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