
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 

54(Ι) του 2005 

36(Ι) του 2006 

180(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2008. 

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

Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα 

του Οδικού Μεταφορέα Νόμους του 2001 μέχρι 2008 (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 του 2009. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του ορισμού του όρου 

«αδειούχο όχημα», του διαζευκτικού συνδέσμου «ή» (δεύτερη γραμμή) 

με τη φράση «ή/και». 

  

Τροποποίηση 3.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
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του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

την αντικατάσταση της πρώτης και δεύτερης επιφύλαξης αυτού, με τις 

ακόλουθες νέες επιφυλάξεις: 

  

 «      Νοείται ότι κάθε επιβατηγό όχημα θα εκτελεί μόνο τις οδικές 

χρήσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους όρους της 

άδειάς του: 

  

       Νοείται περαιτέρω ότι κάθε επιβατηγό όχημα για το οποίο 

υφίσταται ισχύουσα άδεια “Ε” για τη μεταφορά επιβατών σε τακτικές 

γραμμές, δικαιούται να μεταφέρει επιβάτες σε έκτακτες γραμμές που 

αφορούν- 

  

 (α) στη μεταφορά μαθητών από τον τόπο του εκπαιδευτικού τους 

ιδρύματος σε εκδρομή ή εκπαιδευτική επίσκεψη ή/και 

   

 (β) στη μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας επιβατών που 

οργανώνεται με την ευκαιρία συνεδρίου, σεμιναρίου, 

πολιτιστικής, κοινωνικής ή αθλητικής εκδήλωσης: 

   

       Νοείται έτι περαιτέρω ότι κάθε επιβατηγό όχημα δικαιούται να 

μεταφέρει επιβάτες στα πλαίσια εκτέλεσης όρων συμβολαίου 

νοουμένου ότι- 

  

 (α) το επιβατηγό όχημα έχει ισχύουσα άδεια “Ε” που εκδόθηκε με 
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βάση τις διατάξεις του παρόντα Νόμου. 

   

 (β) το συμβόλαιο έχει καταρτιστεί μεταξύ της αδειούχας επιχείρησης 

στην οποία ανήκει το αδειούχο επιβατηγό όχημα και του φορέα 

για λογαριασμό του οποίου θα γίνεται η μεταφορά επιβατών. 

   

 (γ) το συμβόλαιο αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών. 

   

 (δ) στο συμβόλαιο αναφέρονται ρητά: 

   

  (i) τα ονόματα των συμβαλλόμενων. 

    

  (ii) η κατηγορία ή οι κατηγορίες επιβατών που θα 

μεταφέρονται και η σχέση τους με τη συμβαλλόμενη 

επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας θα εκτελούνται οι 

επιβατικές μεταφορές. 

    

  (iii) οι ακριβείς διαδρομές που θα ακολουθεί το επιβατηγό 

όχημα. 

    

  (iv) τα ωράρια εκτέλεσης των διαδρομών. 

    

  (v) το καταβαλλόμενο τίμημα. 

    

  (vi) οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του συμβολαίου. 
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 (ε) το συμβόλαιο είναι κατάλληλα χαρτοσημασμένο. 

   

 (στ) η τήρηση των πιο πάνω όρων αποδεικνύεται από το συμβόλαιο 

ή επικυρωμένο αντίγραφό του, που πρέπει να βρίσκεται μέσα 

στο επιβατηγό όχημα.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΚΝ/ΓΧ 
23.02.049.047-2008 
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