
 
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 
261(Ι) του 2004 
  37(Ι) του  2005 
  45(Ι) του 2005. 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόσβασης στο 
Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 
Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμους του 
2001 μέχρι (Αρ. 2) του 2005 (που θα αναφέρονται στο εξής 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 (Αρ. 3) του 2005. 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 
 
 

2.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
 
       

 (α) Το εδάφιο (1) αυτού αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο    
εδάφιο: 

   
 
 
70 του 1981 
134 του 1988 
228 του 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Εχέγγυα     
αξιοπιστίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και 
ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί 
Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, τα 
εχέγγυα αξιοπιστίας που προνοούνται στην 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 
θεωρούνται ότι δεν πληρούνται ή ότι έπαψαν να 
πληρούνται, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, το 
οποίο πρέπει να πληρεί τα εν λόγω εχέγγυα, έχει 
καταδικαστεί από δικαστήριο για οποιοδήποτε 
αδίκημα και έχει επιβληθεί σε αυτό ποινή 
φυλάκισης όπως καθορίζεται στην πρώτη στήλη 
του Πίνακα του παρόντος Νόμου και δεν έχει 
παρέλθει από την ημερομηνία κατά την οποία 
του έχει απαγγελθεί η καταδίκη, σε σχέση με την 
οποία έχει επιβληθεί η ποινή, το χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται στη δεύτερη, τρίτη και 
τέταρτη στήλη του εν λόγω Πίνακα το οποίο 
αντιστοιχεί προς την ποινή αυτή:     
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   Νοείται ότι σε περίπτωση καταδίκης προσώπου 
σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες 
ή επιβολής οποιασδήποτε χρηματικής ποινής ή 
οποιασδήποτε άλλης ποινής που δεν αποκλείει 
την αποκατάσταση με βάση τον περί 
Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο, δε 
θεωρείται ότι δεν πληρούνται ή έπαψαν να 
πληρούνται τα εχέγγυα αξιοπιστίας που 
προνοούνται στην παράγραφο (α) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 6: 

  
 
 
70 του 1981 
134 του1988 
228 του2004. 

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση καταδίκης 
προσώπου σε φυλάκιση δια βίου ή για χρονικό 
διάστημα που υπερβαίνει τα δυο χρόνια 
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του περί 
Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου.» και 

   
                                                                                           (β) Το εδάφιο (2) αυτού τροποποιείται με την προσθήκη 

τελείας αμέσως μετά τις λέξεις «Αρχηγό Αστυνομίας» 
(δεύτερη γραμμή) και τη διαγραφή της φράσης: «και 
βεβαιώνει ότι ο αιτητής δεν έχει καταδικαστεί για 
οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) 
αδικήματα». 

 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του 
βασικού νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 
«(β) αν το φυσικό πρόσωπο του αδειούχου, το οποίο πληρεί την 
προϋπόθεση που προνοείται στην παράγραφο (α) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 6, έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ή δεν 
έχει αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
άρθρου 7· ή». 
 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη στο 
τέλος του 
Πίνακα. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 
του, του ακόλουθου Πίνακα: 
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«ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 
[Άρθρο 7(1)] 

 
ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΣΤΗΛΗ 

 Για πρόσωπα 21 
χρονών και άνω 

κατά την 
ημερομηνία της 
απαγγελίας της 

καταδίκης 
 

Για πρόσωπα 
κάτω των 21 
χρονών κατά 

την ημερομηνία 
της απαγγελίας 
της καταδίκης 

 

Για πρόσωπα 
κάτω των 18 
χρονών κατά 

την ημερομηνία 
της απαγγελίας 
της καταδίκης 

1.  Ποινή φυλάκισης που 
υπερβαίνει τον ένα 
χρόνο, αλλά δεν 
υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια. 

Πέντε (5) χρόνια Δυόμισι (2½) 
χρόνια  

Ενάμισι (1½) 
χρόνος 

2.  Ποινή φυλάκισης που 
υπερβαίνει τους έξι 
μήνες αλλά δεν 
υπερβαίνει τον ένα 
χρόνο. 

Τέσσερα (4) χρόνια Δύο (2) χρόνια Ένας (1) χρόνος 

3.  Ποινή φυλάκισης που 
υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες αλλά δεν 
υπερβαίνει τους έξι 
μήνες. 

Δύο (2) χρόνια Ένας (1) χρόνος Εξακολουθούν 
να πληρούνται 
τα εχέγγυα 
αξιοπιστίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΠ. 
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