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ΝΟΜΟΣ 
 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 80, 

23.03.2002,  

σ. 32.  

Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, με τίτλο «Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 για την 

οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές 

δραστηριότητες οδικών μεταφορών»,  

  

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

47(Ι) του 2005.  

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Οργάνωσης του 

Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες 

Οδικών Μεταφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας 

των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών 

Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές 

Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμοι του 2005 και 2009.     

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως- 

 

  

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, του ορισμού 

του όρου «νυκτερινή περίοδος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

«“νυκτερινή περίοδος” σημαίνει την περίοδο μεταξύ της ώρας 

00.00 και 04.00∙», και  

   

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το 
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ακόλουθο νέο εδάφιο:  

   

 

 

 

86(Ι) του 

2007.  

«(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι απαντώνται στον 

παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται διαφορετικά, 

έχουν την έννοια που αποδίδεται σ΄αυτούς στον 

Κανονισμό 3820/85/ΕΟΚ, στον περί Ελέγχου 

των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών 

Ορισμένων Οχημάτων Νόμο του 2007 και στη 

Συμφωνία AETR.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου.  

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου, τροποποιείται 

με την αντικατάσταση σ’ αυτό του αριθμού «2004» (έκτη γραμμή) 

με τον αριθμό «2007».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως:  

  

  (α) Με την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «Ο χρόνος 

αυτός» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «Ο μέγιστος 

εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας», και  

   

  (β) με τη διαγραφή από την επιφύλαξη αυτού των λέξεων «οι 

διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1, τέταρτο και πέμπτο 

εδάφιο του Κανονισμού 3820/85/ΕΟΚ ή» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή),  και την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «αναγκαίο» 

(τρίτη γραμμή), των λέξεων «οι διατάξεις». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «τη νύχτα δεν πρέπει να 

υπερβαίνει κατά μέσον όρο» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τις 

λέξεις «που εκτελούν νυκτερινή εργασία,  δεν πρέπει να 

υπερβαίνει». 

Αρ. Φακ.:  23.01.050.036.2009     
ΕΣΖ/ΜΑΧ/23.01.050.036.2009 
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