
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ  

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

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

9 του 1982 

84 του 1984 

224 του 1989 

134 του 1991 

148 του 1991 

62(Ι) του 1992 

11(Ι) του 1993 

24(Ι) του 1994 

16(Ι) του 1996 

76(Ι) του 1997 

62(Ι) του 1999 

160(Ι) του 2000 

102(Ι) του 2001 

3(Ι) του 2002 

99(Ι) του 2002 

100(Ι) του 2002 

46(Ι) του 2003 

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

Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2009 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 

Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι (Αρ. 2) του 2009 (που στο εξής 

θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως της 

Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 μέχρι (Αρ.3) του 2009. 
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88(Ι) του 2003 

204(Ι) του 2004 

260(Ι) του 2004 

271(Ι) του 2004 

59(Ι) του 2005 

101(ι) του 2008 

3(Ι) του 2009 

4(Ι) του 2009. 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού  

νόμου. 

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

 

 

   

  (α)  Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, του όρου 

«λεωφορείο δημόσιας χρήσης» και του ορισμού του∙ και 

   

  (β)  με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αναρίθμηση 

του υφιστάμενου εδαφίου (3) σε εδάφιο (2). 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 3Α  

του βασικού  

νόμου. 

3.  Το άρθρο 3Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την  

ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 

   

   «(δ) την έγκριση για αντικατάσταση ή και ανταλλαγή 

οχημάτων δημόσιας χρήσης, όπου δεν υπάρχουν 

ενστάσεις˙»˙ και 

   

  (β)  με την κατάργηση της παραγράφου (η) αυτού, και της 

επιφύλαξής της. 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 5  

του βασικού  

νόμου. 

4.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 

   

  (α)  Με την κατάργηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) 

αυτού, περιλαμβανομένης και της επιφύλαξης της  

παραγράφου αυτής∙ 

   

  (β)   με την κατάργηση της πρώτης και της δεύτερης 

επιφύλαξης του εδαφίου (7) αυτού και την αντικατάσταση 

της άνω και κάτω τελείας στο τέλος αυτού με τελεία˙ και 

   

  (γ)   με τη διαγραφή από την πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου 

(10) αυτού, της φράσης «δι’ εκτέλεσιν μιάς των ακολούθων 
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οδικών χρήσεων: 

   (α) Διά μεταφοράν επιβατών επί κομίστρω κατ’ 

επιβάτην. 

   (β) διά μεταφοράν επιβατών επί μισθώσει.  

   (γ)» (δεύτερη μέχρι έκτη γραμμή). 

   

Κατάργηση  

του άρθρου 8  

του βασικού  

νόμου. 

101(Ι) του 2001 

171(Ι) του 2002 

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 

15(Ι) του 2009. 

5.  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του 

περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

Νόμου, το άρθρο 8 του βασικού νόμου καταργείται. 

 

   

Μεταβατική 

διάταξη. 

6.  Αιτήσεις ή διαδικασίες οι οποίες έχουν υποβληθεί ή αρχίσει με 

βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου, οι οποίες καταργούνται 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οι οποίες 

παραμένουν εκκρεμείς κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
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παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν ή ότι δεν 

άρχισαν, ανάλογα με την περίπτωση. 

   

Έναρξη της 

ισχύος  

του παρόντος 

Νόμου. 

7.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

MKN/ΓΧ 
23.01.050.120-2006 
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