
ΝΟΜΟΣ  ΠΟΥ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  ΤΟΝ  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ 

-----------------------     

 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

101(Ι) του 2001 

171(Ι) του 2002 

36(Ι) του 2003. 

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

Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Πρόσβασης στο 

Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμους του 2001 μέχρι 2003 

(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 2004. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου «όχημα δημόσιας 

χρήσης» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

  

 «“όχημα δημόσιας χρήσης” σημαίνει φορτηγό όχημα δημόσιας 

χρήσης στο οποίο χορηγήθηκε άδεια «Α» ή «Δ» δυνάμει των άρθρων 

13 ή 13Α αντίστοιχα, όπως και επιβατηγό όχημα δημόσιας χρήσης 

στο οποίο χορηγήθηκε άδεια «Ε» δυνάμει του άρθρου 15.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην  παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά το κόμμα 

που ακολουθεί τον αριθμό 13 (τελευταία γραμμή), του αριθμού, του 

γράμματος και του κόμματος «13 Α,». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο 

νέο πλαγιότιτλο «Άδεια «Α» εσωτερικών μεταφορών.»· 

   

 (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «διεθνείς 

ή» (δεύτερη γραμμή)· 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 
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  «(2)    Ανεξάρτητα από τις διατάξεις κάθε άλλου νόμου ή 

κανονισμών, κανένα φορτηγό όχημα δεν επιτρέπεται να εκτελεί 

οδικές εμπορευματικές μεταφορές με μίσθωση ή με αμοιβή 

εντός της Δημοκρατίας, εκτός αν είναι εφοδιασμένο με άδεια 

εσωτερικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, με μίσθωση ή 

με αμοιβή (που στο εξής θα αναφέρεται ως άδεια “A”), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.». 

   

 (δ) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ) στο 

εδάφιο (4) αυτού, αφού αντικατασταθεί η στο τέλος της 

παραγράφου (γ) άνω και κάτω τελεία με άνω τελεία: 

   

  «(δ)  ο αιτητής αποδείξει την αποτυχία του να εξασφαλίσει τη 

συγκατάθεση άλλου αδειούχου να του μεταβιβάσει άδεια 

«A»:». 

   

 (ε) με τη διαγραφή από το εδάφιο (7) αυτού, του κόμματος και των 

λέξεων «δε μεταβιβάζεται» (δεύτερη γραμμή)· και 

   

 (στ) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (9) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (10): 

   

  «(10) Η άδεια «Α» δύναται να μεταβιβαστεί από τον αδειούχο 

στον οποίο αυτή αναφέρεται σε άλλον αδειούχο.». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 13 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

  

 «Άδεια «Δ» 

διεθνών 

μεταφορών. 

13Α.  (1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) 

του άρθρου 4, κανένα φορτηγό όχημα δε 

χρησιμοποιείται για διεθνείς οδικές μεταφορές 

εμπορευμάτων, με μίσθωση ή με αμοιβή, εκτός αν 

είναι εφοδιασμένο με άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου και μόνο υπό τους όρους που 

αυτή διαλαμβάνει. 

   

      (2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις κάθε άλλου 

νόμου ή κανονισμών, κανένα φορτηγό όχημα δεν 

επιτρέπεται να εκτελεί διεθνείς οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές με μίσθωση ή με αμοιβή εκτός αν είναι 

εφοδιασμένο με άδεια διεθνών οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών με μίσθωση ή με αμοιβή 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως άδεια «Δ»), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
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        (3)  Η άδεια «Δ» χορηγείται από την αρμόδια 

αρχή σε φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα για μια από τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

   

        (α) Μονοκόμματο φορτηγό με ή χωρίς 

υδραυλικό ανυψωτήρα∙ 

    

       (β) ρυμουλκό. 

    

      (4)  Η άδεια «Δ» χορηγείται μετά από γραπτή 

αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στο 

καθορισμένο έντυπο και αφού καταβληθεί το 

καθορισμένο τέλος: 

   

        Νοείται ότι η αρμόδια αρχή δε δύναται να αρνηθεί 

τη χορήγηση άδειας «Δ», εκτός εάν - 

   

     (α) ο αιτητής δεν είναι αδειούχος. 

    

     (β) ο αιτητής έπαυσε να είναι αδειούχος για 

οποιοδήποτε λόγο∙ 
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     (γ) ο αριθμός των αιτούμενων αδειών «Δ» είναι 

μεγαλύτερος από αυτόν που καλύπτεται από 

την οικονομική επιφάνεια του αιτητή, οπότε 

χορηγείται τόσος αριθμός αδειών “Δ” όσος 

καλύπτεται από την οικονομική επιφάνεια του 

αιτητή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8, και 

έχει αποφασίσει σχετικά η αρμόδια αρχή: 

    

         Νοείται περαιτέρω ότι η άδεια «Δ» 

εκδίδεται στο καθορισμένο έντυπο και μπορεί 

να περιέχει τέτοιους όρους και περιορισμούς 

τους οποίους θα καθορίσει εύλογα η αρμόδια 

αρχή. 

    

     (5)  Η άδεια «Δ» ισχύει για χρονική περίοδο μέχρι 

πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής της και 

ανανεώνεται για περαιτέρω περιόδους μέχρι πέντε 

ετών η καθεμιά με την καταβολή του καθορισμένου 

τέλους, εκτός αν προηγουμένως ανακληθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

    

      (6)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου η άδεια «Δ» αναφέρεται σε συγκεκριμένο 

αδειούχο, δε μεταβιβάζεται και αποκτά οντότητα 

μέσω συγκεκριμένου φορτηγού οχήματος το οποίο: 
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  (α)   Πληροί τις διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ 

αναφορικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα 

νόμων, κανονισμών και διαταγμάτων, 

     

  (β) είναι σε καλή κατάσταση από πλευράς οδικής 

ασφάλειας και είναι διαθέσιμο για τεχνικό 

έλεγχο ή επιθεώρηση οποτεδήποτε ζητηθεί 

αυτό από τον Έφορο, και 

     

  (γ) φέρει το διακριτικό γνώρισμα της ιδιότητάς του 

ως φορτηγού οχήματος με άδεια «Δ», το 

οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο και τύπο 

και ισχύει ενόσω ισχύει η άδεια «Δ». 

     

     (7)  Ο αδειούχος δικαιούται να μεταφέρει την άδεια 

«Δ» σε άλλο φορτηγό όχημα,  νοουμένου ότι - 

   

  (α) εξακολουθούν να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις κατοχής της άδειας,  και 

    

  (β) αποτείνεται προς τούτο γραπτώς με το  

καθορισμένο έντυπο, καταβάλλοντας το 

καθορισμένο τέλος. 
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    (8)  Η αρμόδια αρχή μπορεί οποτεδήποτε να 

τροποποιεί τους όρους που έχουν επιβληθεί στην 

άδεια «Δ».». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 14 τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο 

νέο πλαγιότιτλο: «Ανάκληση ή αναστολή άδειας «Α» ή «Δ».»· 

και 

   

 (β) με την αντικατάσταση της φράσης «άδεια «Α» », οπουδήποτε 

αυτή συναντάται στο εν λόγω άρθρο, με τη φράση «άδεια «Α» ή 

«Δ» » στην αντίστοιχη πτώση. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού  

νόμου. 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την 

ακόλουθη παράγραφο: 
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  «(γ)  παραλείπει να επιστρέψει την ανακληθείσα ή ανασταλείσα 

άδεια «Α», «Δ» ή «Ε» ή προβαίνει σε οποιαδήποτε 

ενέργεια η οποία προϋποθέτει την κατοχή έγκυρης και 

ισχύουσας άδειας «Α», «Δ» ή «Ε», ενώ η άδεια «Α», «Δ» ή 

«Ε» έχει ανακληθεί ή ανασταλεί δυνάμει των διατάξεων 

των άρθρων 14 και 16 αντίστοιχα· ή»· και 

   

 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού, με την 

ακόλουθη παράγραφο: 

   

  «(στ)  παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με 

οποιοδήποτε όρο της άδειας ή της άδειας «Α» ή της 

άδειας «Δ» ή της άδειας «Ε» που χορηγήθηκε σ’ αυτό 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. ή». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού  

νόμου. 

8. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται  με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού, με την 

ακόλουθη παράγραφο: 

 

  

 «(β)  οφείλουν, όσον αφορά στην κατάλληλη οικονομική επιφάνεια, 

να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 8 το αργότερο την 1η 

Ιανουαρίου 2008, και». 

 
ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.382.2004 
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