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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της

τίτλος.

Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του

9 του 1982 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως της
84 του 1984 Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 έως (Αρ. 2) του 2004
224 του 1989 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και
134 του 1991 ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως
148 του 1991 οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982
62(Ι) του 1992 έως (Αρ. 2) του 2004.
11(Ι) του 1993
24(Ι) του 1994
16(Ι) του 1996
76(Ι) του 1997
62(Ι) του 1999
160(Ι) του 2000
102(Ι) του 2001
3(Ι) του 2002
99(Ι) του 2002
100(Ι) του 2002
46(Ι) του 2003
88(Ι) του 2003
204(Ι) του 2004.
Τροποποίηση
του άρθρου 16

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του
άρθρου 16 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«΄Αδεια

16. (1) Η αρχή αδειών μπορεί να χορηγεί άδεια
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μεταφορέα

σε φορτηγά μηχανοκίνητα οχήματα με μικτό

"Β".

βάρος που υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες κιλά αλλά
δεν

υπερβαίνει

τα

είκοσι

χιλιάδες

για

τη

μεταφορά φορτίων για ίδιο λογαριασμό, που στο
παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως άδεια
μεταφορέα "Β", και τα οποία ανήκουν σε
επιχειρήσεις, εφόσον ικανοποιηθεί ότι η χρήση
των οχημάτων αυτών αφορά:
(α)

Τη μεταφορά αντικειμένων, η εμπορία των
οποίων αποτελεί το κύριο επάγγελμα του
ιδιοκτήτη του οχήματος που τα μεταφέρει,
εφόσον αυτά ανήκουν ή ανήκαν κατά
κυριότητα σε αυτόν και μεταφέρονται στον
αγοραστή

τους

για

την

εκτέλεση

σύμβασης πώλησης∙
(β)

τη μεταφορά αντικειμένων που ανήκουν
κατά κυριότητα σε τρίτους, η παραγωγή, η
κατασκευή,
εμφιάλωση,

λατόμηση,
επισκευή,

οικοδόμηση,
μεταποίηση

ή

καθαρισμός των οποίων αποτελεί το
κύριο

επάγγελμα

του

ιδιοκτήτη

του

οχήματος που τα μεταφέρει.
(2)

Ουδεμία αίτηση για χορήγηση άδειας

μεταφορέα

"Β"

θα

εξετάζεται,

εκτός

αν

προηγουμένως έχει δημοσιευθεί από τον αιτητή
στον ημερήσιο τύπο, παγκύπριας κυκλοφορίας,
η

πρόθεσή

απόκτηση

του

να

άδειας

υποβάλει

αίτηση

μεταφορέα

για
"Β",

συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών, για τρεις
τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες.
(3)

Η αρχή αδειών, κατά την άσκηση της
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διακριτικής εξουσίας της για τη χορήγηση άδειας
μεταφορέα "Β" δυνάμει του παρόντος άρθρου,
λαμβάνει δεόντως υπόψη την έκταση και τη
φύση

της

επιχείρησης

επιχείρησης

που

του

αυτός

αιτητή

ή

προγραμματίζει

της
να

οργανώσει.
(4)

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα

εφαρμόζονται

κατά

τρόπο

που

δε

θα

παραβλάπτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα
των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια οδικού
μεταφορέα εμπορευμάτων για εσωτερικές οδικές
μεταφορές με μίσθωση ή με αμοιβή.
(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου ή παντός ετέρου οικείου Νόμου ή
Κανονισμών, η άδεια μεταφορέα "Β" θα ισχύει για
χρονική περίοδο μέχρι τεσσάρων ετών από την
ημερομηνία

έκδοσής

της,

εκτός

αν

προηγουμένως ανακληθεί ή ανασταλεί δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δε θα
ανανεώνεται:
Νοείται

ότι

περιπτώσεις

η

αρχή

αδειών

καταστροφής

ή

μπορεί,

σε

αναγκαστικής

απώλειας της κατοχής του οχήματος, να εγκρίνει
την αντικατάσταση αδειούχου μεταφορέα "Β", για
το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας
μεταφορέα "Β".
(6) Κανένα όχημα αναφορικά προς το οποίο
χορηγήθηκε άδεια μεταφορέα "Β" δεν μπορεί να
χρησιμοποιείται

για

μεταφορά

φορτίου

επί

μισθώσει ή επ’ αμοιβή, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα.
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(7) Κάθε μεταφορέας "Β" πρέπει να φέρει στην
εξωτερική πλευρά των πλαϊνών θυρών του
επιγραφή,

στην

οποία

θα

αναγράφεται

η

επωνυμία και το είδος της επιχείρησης σε σχέση
προς την οποία χρησιμοποιείται, η κατηγορία του
φορτίου το οποίο μπορεί να μεταφέρει με βάση
την άδεια μεταφορέα "Β" που του χορηγήθηκε,
καθώς και ο αριθμός της άδειας οδικής χρήσης.».
Τροποποίηση
του βασικού

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το
άρθρο 16 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.
«Άδεια
μεταφορέα
"Γ".

16.Α-(1)

Η αρχή αδειών δύναται να χορηγεί

άδεια σε ειδικά διασκευασμένα οχήματα, που στο
παρόν

άρθρο

θα

αναφέρεται

ως

άδεια

μεταφορέα "Γ", και τα οποία ανήκουν σε
επιχειρήσεις, εφόσον ικανοποιηθεί ότι η χρήση
τέτοιων οχημάτων είναι απαραίτητη για τις
ανάγκες της επιχείρησης που διεξάγει ο αιτητής:
Νοείται ότι η άδεια θα χορηγείται σε εξαιρετικές
μόνο περιπτώσεις, αφού προηγουμένως ληφθεί
υπόψη η δυνατότητα κατάλληλης εξυπηρέτησης
από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια οδικού
μεταφορέα εμπορευμάτων για εσωτερικές οδικές
μεταφορές.
(2)

Ουδεμία αίτηση για χορήγηση άδειας

μεταφορέα

"Γ"

θα

εξετάζεται,

εκτός

αν

προηγουμένως έχει δημοσιευθεί από τον αιτητή
στον ημερήσιο τύπο, παγκύπριας κυκλοφορίας,
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η

πρόθεσή

του

απόκτηση

να

υποβάλει

άδειας

αίτηση

μεταφορέα

για
"Γ",

συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών, για τρεις
τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες.
(3)

Η αρχή αδειών, κατά την άσκηση της

διακριτικής εξουσίας της για τη χορήγηση άδειας
μεταφορέα "Γ" δυνάμει του παρόντος άρθρου,
λαμβάνει δεόντως υπόψη την έκταση και τη
φύση

της

επιχείρησης

επιχείρησης

που

του

αυτός

αιτητή

ή

προγραμματίζει

της
να

οργανώσει.
(4)

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα

εφαρμόζονται

κατά

τρόπο

που

δε

θα

παραβλάπτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα
των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια οδικού
μεταφορέα εμπορευμάτων για εσωτερικές οδικές
μεταφορές με μίσθωση ή με αμοιβή.
(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου ή παντός ετέρου οικείου Νόμου ή
Κανονισμών, η άδεια μεταφορέα "Γ" θα ισχύει για
χρονική περίοδο μέχρι τεσσάρων ετών από την
ημερομηνία

έκδοσής

της,

εκτός

αν

προηγουμένως ανακληθεί ή ανασταλεί δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δε θα
ανανεώνεται:
Νοείται

ότι

περιπτώσεις

η

αρχή

αδειών

καταστροφής

ή

μπορεί,

σε

αναγκαστικής

απώλειας της κατοχής του οχήματος, να εγκρίνει
την αντικατάσταση αδειούχου μεταφορέα "Γ", για
το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας
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μεταφορέα "Γ".
(6)

Η αρχή αδειών, κατά την άσκηση της

διακριτικής της εξουσίας δυνάμει του παρόντος
άρθρου, θα λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των
αυτοκινητιστικών
παραστάσεις

οργανώσεων

κάθε

άμεσα

και

τις

ενδιαφερόμενου

προσώπου.
(7) Κανένα όχημα αναφορικά προς το οποίο
χορηγήθηκε άδεια μεταφορέα "Γ" δεν μπορεί να
χρησιμοποιείται

για

μεταφορά

φορτίου

επί

μισθώσει ή επ΄ αμοιβή, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα.
(8) Κάθε μεταφορέας "Γ" πρέπει να φέρει στην
εξωτερική πλευρά των πλαϊνών θυρών του
επιγραφή

στην

οποία

θα

αναγράφεται

η

επωνυμία και το είδος της επιχείρησης σε σχέση
προς την οποία χρησιμοποιείται, η κατηγορία του
φορτίου το οποίο μπορεί να μεταφέρει με βάση
την άδεια μεταφορέα "Γ" που του χορηγήθηκε,
καθώς και ο αριθμός της άδειας οδικής χρήσης
του.
(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,
"ειδικά διασκευασμένο όχημα" σημαίνει φορτηγό
μηχανοκίνητο όχημα, συμπεριλαμβανομένου και
συνδυασμού οχημάτων, με μικτό βάρος ίσο ή
μεγαλύτερο των 20.000 κιλών, το οποίο έχει
κατασκευαστεί ή διασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να

χρησιμοποιείται για τη μεταφορά

συγκεκριμένου είδους φορτίου και μόνο αυτού.".
23.01.383.2004
/ΕΠ.

