
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2014

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 16Ε(2) και του άρθρου 26

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός 
τίτλος.

101(Ι) του 2001
171(Ι) του 2001

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
15(Ι) του 2009

101(Ι) του 2009
38(Ι) του 2011

157(I) του 2013
4(Ι) του 2014

116(Ι) του 2014.

    Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται 

δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου16Ε και του άρθρου 26 των περί της 

Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμους του 2001 μέχρι 

(Αρ. 2) του 2014, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός Τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Πρόσβασης στο 

Επάγγελμα  του  Οδικού  Μεταφορέα  (Συμβουλευτική  Αρχή  Μεταφορών) 

Κανονισμοί του 2014.

Ορισμοί. 2.(1) Στους παρόντες Κανονισμούς,  εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια - 

«Νόμος»  σημαίνει  τον  περί  της  Πρόσβασης στο Επάγγελμα του  Οδικού 

Μεταφορέα Νόμο του 2001, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Συμβουλευτική  Αρχή  Μεταφορών»  σημαίνει  την  Συμβουλευτική  Αρχή 

Μεταφορών που καθορίζεται στο Κανονισμό 3.

    (2)  Όροι  η  έννοια  των  οποίων  δεν  ορίζεται  ειδικά  στους  παρόντες 

Κανονισμούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. 
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Συμμετοχή στη 
Συμβουλευτική Αρχή 
Μεταφορών.

3.(1) Στη Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών μετέχουν - 

(α) ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ως πρόεδρος, 

(β) ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 

του,

(γ)  ο  Πρόεδρος  της  Ένωσης  Κοινοτήτων ή  εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπός του,

(δ)  ο  Πρόεδρος  του  Πολεοδομικού  Συμβουλίου ή  εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπός του,

(ε) ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(στ) ο Πρόεδρος της ΟΕΒ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(η) ένα πρόσωπο της ακαδημαϊκής κοινότητας με γνώσεις στις οδικές 

μεταφορές,

(θ) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών,

(ι) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

(2)  Ο Υπουργός επιλέγει  και  διορίζει  το  πρόσωπο που αναφέρεται  στην 

υποπαράγραφο (η) της παραγράφου (1) για περίοδο τριών ετών:

Νοείται  ότι  δεν  μπορεί  να  διοριστεί,  βάσει  της  εν  λόγω 

υποπαραγράφου, πρόσωπο το οποίο - 

(α)  έχει  άμεσο  ή  έμμεσο  ή  συγκρουόμενο  συμφέρον  σε 

επιχειρήσεις συναφείς με τις αρμοδιότητες της Αρχής, και

(β)  έχει  καταδικαστεί  για  αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει 

έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(3) Ο Υπουργός δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να τερματίζει τη θητεία του 

μέλους της Επιτροπής που διορίζεται δυνάμει της υποπαραγράφου (η) της 

παραγράφου (1) εάν διαπιστωθεί ότι  παραλείπει  να εκτελεί  τα καθήκοντα 

του με ικανοποιητικό τρόπο. 

(4) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Υπουργού Συγκοινωνιών και 

Έργων,  χρέη  προέδρου  εκτελεί  ο  Γενικός  Διευθυντής  του  Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων. 
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(5)  H Συμβουλευτική  Αρχή  Μεταφορών  δύναται  να  ζητήσει  τις  απόψεις 

προσώπων, οργανώσεων, εμπειρογνωμόνων ή οργανισμών, αναφορικά με 

θέματα που μελετά.

Αρμοδιότητες της 
Συμβουλευτικής 
Αρχής Μεταφορών.

4. (1) Η Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών μελετά και υποβάλλει προτάσεις 

και εισηγήσεις προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σε σχέση με τα 

ακόλουθα: 

(α) Θέματα πολιτικής για τις μεταφορές και την προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας.

(β) Θέματα στρατηγικής για υλοποίηση των πολιτικών και επίτευξη των 

στόχων που τίθενται.

(γ) Την προώθηση και δημιουργία κινήτρων για χρήση των μέσων μαζικής 

κυκλοφορίας.

(δ) Την πολιτική κομίστρων.

(ε) Τη δημιουργία αντικινήτρων για χρήση του ιδιωτικού οχήματος.

(στ) Τη  βελτίωση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  κυρίως  όσον  αφορά 

θέματα  υποδομών,  σταθμών  μετεπιβίβασης,  αμαξοστασίων  και 

εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

(ζ) Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφορών.

 (η) Οποιαδήποτε άλλα σχετικά θέματα θέτει ο Υπουργός Συγκοινωνιών 

και Έργων.

   (2)  Η Συμβουλευτική  Αρχή Μεταφορών δύναται  να αποφασίζει  για  τη 

σύσταση  διϋπηρεσιακών  επιτροπών  και  ομάδων  εργασίας  για  τεχνική 

επεξεργασία των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (1).

Λειτουργία της 
Συμβουλευτικής 
Αρχής Μεταφορών.

5.  (1)  Οι  συνεδριάσεις  της  Συμβουλευτικής  Αρχής  Μεταφορών 

πραγματοποιούνται στα Γραφεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 
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Ο Γενικός Διευθυντής  του Υπουργείου  Συγκοινωνιών και  Έργων μεριμνά 

ώστε να παρέχονται στη Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών όλες οι αναγκαίες 

διευκολύνσεις  για  απρόσκοπτη  διεξαγωγή  των  συνεδριάσεων  και 

διεκπεραίωση των εργασιών που είναι  αναγκαίες για την αποτελεσματική 

λειτουργία της.

   (2) Η Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση 

μια φορά κάθε τρίμηνο,  μπορεί όμως να συνεδριάσει και εκτάκτως εάν ο 

Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο.

   (3)  Τις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών συγκαλεί ο 

Πρόεδρος.

    (4)  Κατά τις συνεδριάσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία 

των  παρόντων  μελών  της  Συμβουλευτικής  Αρχής  Μεταφορών  και,  σε 

περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

   (5)  Απαρτία  κατά  τη  συνεδρίαση  αποτελούν  πέντε  μέλη  της 

Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών, εκ των οποίων το ένα πρέπει να είναι ο 

Πρόεδρος.

    (6)  Κατά  τις  συνεδριάσεις  της  Συμβουλευτικής  Αρχής  Μεταφορών 

τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά εγκρίνονται κατά την επόμενη συνεδρίαση 

και υπογράφονται από τον Πρόεδρο.

    (7)  Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος άρθρου, το 

Συμβούλιο ρυθμίζει  τη διαδικασία και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην 

εσωτερική του λειτουργία.

    (8)  Τα μέλη  της  Συμβουλευτικής  Αρχής  Μεταφορών δεν  λαμβάνουν 

αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής.
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