
38(Ι)/2012 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΝΟΜΟ 
 
 

  
Προοίμιο.  Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο- 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.: 

L 376, 

27.12.2006, 

σ. 36. 

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην 

εσωτερική αγορά», 

  

 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 

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

Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς 

Νόμους του 1982 μέχρι (Αρ. 3) του 2009 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο 

βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως της 

Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 μέχρι 2012. 
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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 

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 

96(Ι) του 2009. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση 

του όρου «όχημα εκμισθούμενο χωρίς οδηγό» καθώς και του 

ορισμού του. 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

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

  

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης “ τα 

γράμματα του αλφαβήτου «Τ» ή «Ζ»” (τρίτη γραμμή) με τη 

φράση “το γράμμα του αλφαβήτου «Τ»”. 

   

 (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) του εδαφίου (6) αυτού. και 

   

 (γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (8) αυτού, της φράσης «ή προς 

οιονδήποτε όχημα εκμισθούμενου άνευ οδηγού» (δεύτερη και 

τρίτη γραμμή). 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση 

του εδαφίου (3) αυτού. 

  

Κατάργηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

5.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου καταργείται. 

  

Τροποποίηση 6.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4329, 23/4/2012 38(I)/2012



4 
 
του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης “«Α» ή” (πρώτη γραμμή). 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

39(Ι) του 2012. 

7.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου του 

2012.    

 
 
 

 
 
 
 
 
ΜΚΝ/ΘΒΚ/ΓΧ 
23.01.051.091-2010 
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