
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ  

ΝΟΜΟ  
 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

E.E.:L 374, 

27.12.2006, 

σ. 5. 

«Οδηγία 2006/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη 

θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες οδηγίες μεταφοράς 

εμπορευμάτων», 

  
 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 

54(Ι) του 2005 

36(Ι) του 2006. 

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

στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 

Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμους 

του 2001 μέχρι 2006 (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 2007. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 13Α του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο  13Α  του  βασικού  νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της τελείας (έκτη 

γραμμή), με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως 

μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
  
           «Νοείται ότι το φορτηγό όχημα απαλλάσσεται 

από την υποχρέωση κατοχής άδειας “Δ” ή 

οποιασδήποτε άλλης άδειας μεταφοράς, όταν: 
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  (i) το συνολικό επιτρεπόμενο μεικτό βάρος 

του, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλ-

κουμένων του, δεν υπερβαίνει τους έξι (6) 

τόνους ή όταν το επιτρεπόμενο ωφέλιμο 

φορτίο του, συμπεριλαμβανομένων των 

ρυμουλκουμένων του, δεν υπερβαίνει τους 

τρισήμισυ (3,5) τόνους˙ 
   
  (ii) τα εμπορεύματα, που μεταφέρει, ανήκουν 

στην επιχείρηση ή έχουν πωληθεί, 

αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, 

παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή 

επισκευασθεί από αυτήν˙ 
   
  (iii) εκτελεί μεταφορά, η οποία εξυπηρετεί την 

αποστολή εμπορευμάτων από και προς 

την επιχείρηση ή τη μετακίνησή τους εντός 

της επιχείρησης ή, για λογαριασμό της, 

εκτός αυτής˙ 
   
  (iv) οδηγείται από το προσωπικό της 

επιχείρησης˙ 
   
  (v) ανήκει στην επιχείρηση ή έχει αγορασθεί 

από αυτήν επί πιστώσει ή έχει  
   μισθωθεί, εφόσον, στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πληροί τις διατάξεις του 

άρθρου 17 του παρόντος Νόμου: 
   
             Νοείται ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει, 

όταν χρησιμοποιείται εφεδρικό όχημα, κατά 

τη διάρκεια σύντομης βλάβης του 

οχήματος, που χρησιμοποιείται κανονικά˙ 

και 
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  (vi) εκτελεί μεταφορά, η οποία αποτελεί 

επικουρική δραστηριότητα, στα πλαίσια του 

συνόλου των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης.». 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ΜΓ 

(23.01.242.2007) 
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