
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2004 

 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
101(Ι) του 2001 
171(Ι) του 2002 
  36(Ι) του 2003 
261(Ι) του 2004 
 
 
 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόσβασης στο 

Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Πρόσβασης στο 

Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμους του 2001 μέχρι 2004 

(που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως ”o βασικός νόμος”) και ο 

βασικός νόμος και παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμοι του 2001 

μέχρι 2005. 

 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού  
νόμου. 
 
 

2.   Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3). 

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 
 
 

3.  Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

  (α)  Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), της λέξης 

       “ψήφιση” (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις “έναρξη ισχύος” 

       και 

 

(β)  με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (2) των  

      ακόλουθων επιφυλάξεων: 

  
  
  
Eπίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
27.9.2002 

«Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1,3, 

5,9,13,14,18 και 22 του Τέταρτου Παραρτήματος των 

περί  της  Πρόσβασης στο  Επάγγελμα  του  Οδικού 
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23.12.2004. Μεταφορέα Κανονισμών του 2002 και 2004, οι περί ων 

ο λόγος επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να καταβάλουν  

τα προνοούμενα  στις  παραγράφους  αυτές  τέλη,  

υποχρεούνται όμως να καταβάλουν, στη θέση των  

τελών αυτών, τα ακόλουθα τέλη, αντίστοιχα:  

 
 Τέλος 

(Λίρες) 
 1. Για την εξέταση αίτησης για τη 

χορήγηση άδειας ΟΜ 

[Κανονισμός 5(2)(ε)] 

................................................. 

 

 
 
 

20 

 3. Για  συμμετοχή στις εξετάσεις για  

διαπίστωση της επαγγελματικής 

επάρκειας 

[Κανονισμός 11(2)] 

................................................... 

 
 
 
 

10 

 5. Για την εξέταση αίτησης για τη  

χορήγηση άδειας «Α» 

[Κανονισμός 16(2)(στ)] 

.................................................... 
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 13. Για την υλοποίηση έγκρισης για τη 

χορήγηση ή την επανέκδοση άδειας 

“A” 

[Κανονισμός 17(4)] 

...................................................... 

 

 

 
 
 

5 
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 18. Για την εξέταση αίτησης για τη 

Χορήγηση άδειας “Δ 

[Κανονισμός 22Α(2)(ε)” 

 

 
 
 

10 

 22. Για την υλοποίηση έγκρισης για 

Χορήγηση ή  επανέκδοση άδειας “Δ” 

[Κανονισμός 22Β(3)] 

....................................................... 
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 9. Για την εξέταση αίτησης για τη 

Χορήγηση άδειας “Ε” 

[Κανονισμός 23(2)(στ)] 

....................................................... 
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 14. Για την υλοποίηση έγκρισης για τη 

Χορήγηση ή την επανέκδοση άδειας “E” 

[Κανονισμός 24(4)] 

 

 
 

5: 

Eπίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
16.7.2004. 

  Νοείται περαιτέρω ότι, παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

Πίνακα των περί Πτώχευσης (Τέλη και δικαιώματα του Επίσημου 

Παραλήπτη) Κανονισμών του 2004, οι επιχειρήσεις αυτές, σε 

περίπτωση που είναι φυσικά πρόσωπα, ή οι κύριοι μέτοχοι των 

επιχειρήσεων αυτών, σε περίπτωση που αυτές δεν είναι φυσικά 

πρόσωπα, δεν υποχρεούνται να καταβάλουν το προνοούμενο στην 

παράγραφο  αυτή τέλος για έκδοση πιστοποιητικού ότι άτομο δεν 

τελεί υπό πτώχευση, υποχρεούνται όμως να καταβάλουν, στη θέση 

του τέλους αυτού, τέλος Λ.Κ. 5.00, νοουμένου ότι οι εν λόγω 

επιχειρήσεις θα προσκομίσουν στον Επίσημο Παραλήπτη σχετική 

βεβαίωση ότι πρόκειται για τέτοιες επιχειρήσεις από οποιοδήποτε  

οργανωμένο σύνολο επαγγελματιών αυτοκινητιστών.». 
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