
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ  

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  

τίτλος. 

101(I)/2001   

171(I)/2002                                               

36(I)/2003  

261(I)/2004 

 37 (Ι)/2005        

  45(Ι)/2005 

  54(Ι)/2005 

 36(Ι)/2006 

180(Ι)/2007. 

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

Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του 

Οδικού Μεταφορέα Νόμους του 2001 μέχρι 2007 (που στο εξής θα 

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

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα 

του Οδικού Μεταφορέα Νόμοι του 2001 μέχρι 2008. 

  
Κατάργηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 24 του βασικού νόμου καταργείται. 

 
 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

άρθρο: 
 

   

 «Χορήγηση 

άδειας «Α» 

στη θέση 

άλλης που 

έπαυσε να 

ισχύει. 

27.-(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 13, 

επιχείρηση που αποδεικνύει, σε σχέση με άδεια οδικής 

χρήσης μεταφορέα «Α» που αναφερόταν σε 

συγκεκριμένο μηχανοκίνητο όχημα το οποίο ήταν 

εγγεγραμμένο στο όνομα της, ότι: 

   

   (α) δεν αποτάθηκε μέχρι τις 30.6.2007 στην 

αρμόδια αρχή. ή  
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....(Ι) του 2008. 

 (β) δεν μπόρεσε μέχρι την έναρξη της ισχύος 

του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα 

του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2008 να υποβάλει αίτηση στην 

αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας «Α» γιατί 

αυτή έπαυσε να ισχύει για οποιοδήποτε 

λόγο. ή 

   

       (γ) δεν υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια αρχή γιατί 

αυτή ενέπιπτε στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 

του παρόντος Νόμου ∙ 
   

  και δεν της χορηγήθηκε άδεια «Α» στη θέση της, 

δικαιούται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για 

χορήγηση άδειας «Α» στη θέση της άδειας οδικής 

χρήσης μεταφορέα «Α» που κατείχε. 
   

      (2) Αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε από την 

επιχείρηση στην οποία αναφερόταν η άδεια οδικής 

χρήσης μεταφορέα «Α» είτε, με τη συγκατάθεση της 

επιχείρησης αυτής, από τρίτη επιχείρηση: 

   

        Νοείται ότι η άδεια «Α» θα χορηγείται μόνο σε 

αδειούχα επιχείρηση και μόνο με τη συγκατάθεση της 

επιχείρησης στην οποία αναφερόταν. 

   

   (3)  Για να γίνει αποδεκτή από την αρμόδια αρχή 

αίτηση για χορήγηση άδειας «Α» με βάση τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου θα πρέπει: 

   

        (α) να έχουν καταβληθεί προηγουμένως: 

   

  (i) τυχόν οποιαδήποτε καθυστερημένα έλη 
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κυκλοφορίας αφορούν το μηχανοκίνητο 

όχημα στο οποίο αναφερόταν η άδεια 

οδικής χρήσης μεταφορέα «Α». 

   

   (ii) τυχόν τέλη εγγραφής αν η άδεια «Α» θα 

αναφέρεται σε μηχανοκίνητο όχημα το 

οποίο έχει στο μεταξύ διαγραφεί από το 

μητρώο εγγραφής μηχανοκίνητων 

οχημάτων∙ 

   

               (iii)   τέλος ύψους τριάντα ευρώ (€30)· και 

   

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

  27.9.2002 

23.12.2004 

  31.3.2006. 

                 (iv) το τέλος που προνοείται στην 

παράγραφο 7 του Τέταρτου 

Παραρτήματος των περί της 

Πρόσβασης στο Επάγγελμα του 

Οδικού Μεταφορέα Κανονισμών. 

   

  (β)  να αφορά τις μεταφορικές δραστηριότητες 

που ρυθμίζονται με τον παρόντα Νόμο για 

το επάγγελμα οδικού μεταφορέα 

εμπορευμάτων.». 

   

   

 
Αρ. Φακ.: 23.02.049.029-2008 

 
ΜΚΝ/ΜV 
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