
Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 
Αρ. 975, 24.11.72 

6ΘΙ Δ.Π. 221/72 

'Αριθμός 221 
0.1 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΝΟΜΟΙ 1964 Ε ^ Σ , 1972 

Κανονισμοί δυνάμει τ OJ3J άρθρου 15 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς ύπό του άρθρου 15 Ι6τοθΐ964 

των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων 1964 εως 1972 78 τοΰ 1966 
χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανόνι- 13^οθΐ97θ 
σμούς : 45 τοΰ 1971 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί Θα άναφέρωνται ώς οι περί Ρυθμίσεως 
της Τροχα ας Μεταφοράς (Τροποποιητικοί) ('Αρ. 2) Κανονισμοί του 
1972 και Θα άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών πεοί Ρυθμίσεως της 
Τροχαίας Μεταφορά; Κανονισμών 1964 εως 1972 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), οι δε βασικοί Κανο
νισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται όμοΟ ώς οί 
πεοί Ρυθιαίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί 1964 £ως 
('Αρ. 2) 1972. 

2. ΟΊ δασικοί Κανονισμοί δια του παρόντος τροποποιούνται δια 
της ένθέσεως τών ακολούθων νέων Κανονισμών ευθύς μετά τον Κα
νονισμόν 4 : 

«4Α. Αίτησις, δι' άδειαν οδικής χρήσεως οχήματος προς έκτέ
λεσιν μεταφορών επί συμβάσει υποβάλλεται προς, τήν 'Αρχήν 
'Αδειών επί του τύπου ύπ' αριθμόν 7 του Πρώτου Πίνακος, ή δε 
άδεια οδικής χρήσεως δια τοιούτον όχημα εκδίδεται έπί του τύπου 
ύπ' αριθμόν 8 του αυτού Πίνακος. 

4Β. Αίτησις δι' άδειαν οδικής χρήσεως λεωφορείου δυνάμει τών 
διατάξεων του άρθρου 8Α τών Νόμων υποβάλλεται προς τήν 'Αρ
χήν 'Αδειών επί τοΰ τύπου ύπ' αριθμόν 9 του Πρώτου Πίνακος, 
ή δε άδεια οδικής χρήσεως διά τοιούτο λεωφορείον εκδίδεται έπί 
του τύπου ύπ' άριθμόν 10 του αύτοΟ Πίνακος». 

3 3 τ ο ΰ 1 9 7 2 . 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
19.11.1964 

9. 9.1965 
7.10.1965 

25. 5.1967 
17.11.1967 
22.11.1968 
12.12.1969 
17. 3.1972. 



Δ.Π. 221/72 682 

3. Ό Πρώτος Πίναξ των βασικών Κανονισμών δια τοΰ παρόντος 
τροποποιείται δια της έν τέ'λει αύτοα προσθήκης των ακολούθων 
νέων τύπων 7, 8, 9 και 10 : 

ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΟΣ 
'Αριθμός 7 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1972 
ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1964 
ΕΩΣ (ΑΡ. 2) 1972 

(Κανονισμός 4Α) 

ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΓ ΑΔΕΙΑΝ ΟΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ 

Πρόεδρον, 
'Αρχής 'Αδειών, 
Λευκωσία. 

Δι* επίσημο ν 
χρήσιν υπό τοΰ 

Τμήματος Στατιστικής 
και 'Ερευνών 

Κώ
δικες 

Έγώ/ήμεΐς ό/οί ΰπογεγραμμένος/οι διά τοΰ παρόντος 
έξαιτώ/ούμεθα την χορήγησιν αδείας οδικής χρήσεως οχήματος 
προς έκτέλεσιν μεταφορών έπι συ μ βάσει 

και δηλώ/οΟμεν δτι εξ δσων γνωρίζω/ομεν και πιστεύω/ομεν 
δλαι αί δηλώσεις μου/μας έν τή παρούση. αιτήσει είναι αληθείς 
και όρθαί. 

Ι. Πλήρες δνομα αϊτητου/τών (Κεφαλαία Γράμματα). 

Πλήρης διεύθυνσις 

'Επάγγελμα ή ασχολία αίτητοΟ/ών 

2. Περιγραφή οχήματος: 
(α) 'Αριθμός εγγραφής οχήματος 
(β) Τύπος 
(γ) Κατασκευή 
(δ) "Ετος κατασκευής 
(ε) Βενζινοκίνητον ή Πετρελαιοκίνητον 
(στ) 'Αρ. επιβατών (έκτος τοΰ όδηγοϋ) 

3. Λεπτομέρειαι ασφαλείαςοχήματος : 
(α) "Ασφαλιστική Εταιρεία 
(β) 'Αριθμός πιστοποιητικού ασφαλείας 
(γ) Ημερομηνία λήξεως πιστοποιητικού ασφαλείας 

4. Το έν λόγω όχημα ήτο άδειοΰχον να κυκλοφορή προηγου
μένως ώς ..' 

Δώσατε λεπτομερείας της τελευταίας αδείας 
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Δι' επίσημο ν χρήσιν 
ύττό τοΟ Τμήματος Στα
τιστικής καϊ Ερευνών 

5. Δηλώσατε την διαδρομήν εις ην τό δχημα λειτουργεί δί
δοντες πλήρη διεύθυνσιν καϊ χώρον σταθμεύσεως ώς επίσης 
και λεπτομερή διαδρομήν τήν οποίαν ακολουθεί 

6. Δηλώσατε: 
(α) Άφετηρίαν 
(β) Τέρμα ........' 
(γ) Πλήρη περιγραφήν τής διαδρομής εις τήν οποίαν προτί

θεσθε να κυκλοφορήσετε τό ανω δχημά σας 

7. Ημερομηνία άπό τήν οποίαν τό δχημα θα τεθή εν κυκλο
φορία 

8: Δηλώσατε τήν ήμερομηνίαν λήξεως ?φ§ ,άδείας κυκλοφο
ρίας του οχήματος ., \ .'. Γ. 

Ημερομηνία Υπογραφή. 

Σημείωσις 

Ή παρούσα αίτησις δέον νά υπογραφή ύπό" του 
αϊτητου/τών, και νά συνοδεύεται υπό :— 

Ι. Πιστοποιητικού έγγραφης. 
2. Πιστοποιητικού καταλληλότητος. 
3. Πιστοποιητικού ασφαλείας. 
4. "Αδείας κυκλοφορίας. 

Δι' έπίσημον χρήσιν ύπό 
τής 'Αρχής 'Αδειών. 

Αύξων αριθμ. αιτήσεως 
Ήμέρομ. λήξεως 
Ήμερομ., εγκρίσεως ή απορρίψεως 
'Αριθμ. αδείας 
Ήμερομ. εκδόσεως αδείας 
Ήμερομ. λήξεως αδείας 

Υπογραφή 

17-18 
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ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΟΣ 
'Αριθμός 8 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1972 

ΚΑΙ 
Ol· ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) 1972 

(Κανονισμός 4Α) 
'Αριθμ. 'Αδείας 
Ήμερομ. 'Εκδόσεως 
Ήμερομ. Λήξεως 

"Αδεια Όδικής Χρήσεως 'Οχήματος προς Έκτέλεσιν Μεταφορών έττί Συμβάσει 

'Αριθμός 'Εγγραφής 'Οχήματος 
"Όνομα Ιδιοκτήτου (Κεφαλαία Γράμματα) 
Διεύθυνσις 
'Αφετηρία 
Τέρμα 
Διαδρομή 
Ώράριον 

Ημερομηνία Υπογραφή ... 
Πρόεδρος 'Αρχής 'Αδειών 

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ 
Το άδειουχον λεωφορείον υποχρεούται νά συμμορφώνηται προς τους ακο

λούθους δρους : 
(α) Να κυκλοφορή μόνον επί' της καθοριζομένης διαδρομής βάσει τών 

δρω ν της παρούσης αδείας, 
(β) Νά σταθμεύη μόνον είς τάς στάσεις τάς προκαθορισθείσας ύπό της 

'Αρχής 'Αδειών, 
(γ) Το λεωφορείον να φέρη τάς εγκεκριμένος πινακίδας διαδρομής εις 

το έμπρόσθιον μέρος τής οροφής του αμαξώματος., 
(δ) Να φέρη εις περίοπτα σημεία εντός του λεωφορείου τάς έγκεκριμένας 

πινακίδας δρομολογίων, αϊτινες δέον νά είναι εντός καλλιτεχνικών 
πλαισίων εξ ύαλου ή ζελατίνης ή εντός πλαισίου έκ ζελατίνης. 

(ε) Νά φέρη πινακίδας εις περίοπτα σημεία εντός του λεωφορείου διά την 
άπαγόρευσιν τών κάτωθι : 

(Ί) Του πτύειν εντός και έκτος του λεωφορείου, 
(2) τής άποορίψεως . άχρηστων αντικειμένων εντός και έκτος του 

λεωφορείου. 
Νά φέρη εντός του λεωφορείου παραπλεύρως τής εισόδου και 

εξόδου κάλαθον άχρηστων, 
(στ) Νά έκκινή έκ τών εγκεκριμένων υπό τής 'Αρχής 'Αδειών αφετηριών, 

νά σταθμεύτ) είς ταύτας και νά ακόλουθη τά εγκεκριμένα δρομολόγια 
έπί προκαθορισθέντων ωραρίων, 

(ζ) Ή έγκατάστασις και χρήσις ραδιοφώνου ή παντός τύπου φωνοληπτικής 
αναμεταδόσεως εντός του λεωφορείου επιτρέπεται, νοουμένου δτι ή 
χρήσις τούτων θά εΐναι τοιαύτης εντάσεως εις τρόπον μή προκαλούντα 
όχληρίαν είς τους έπιδάτας καΐ ε'ις δημόσιον χώρον. 

(η) "Εκαστος επιβάτης δύναται νά μεταφέρη φορτίο ν εντός του* λεωφο
ρείου όσον θά επιτρέπεται νά μεταφέρη έπί τών γονάτων αύτου ή ανά 
χείρας, ως χαρτοφύλακας και άλλα μικρά αντικείμενα. Οιαδήποτε 
άλλα φορτία νά μεταφέρωνται συμφώνως τών προνοιών τών περί 
Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων Κανονισμών. 
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ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΟΣ 
'Αριθμός 9 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1972 
ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1964 
ΕΩΣ (ΑΡ. 2) 1972 

(Κανονισμός 4Β) 

ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΙ ' ΑΔΕΙΑΝ ΟΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

Δι' έττίσημον 
χρήσιν υπό του 

Τμήματος Στατιστικής 
και 'Ερευνών 

Πρόεδρον, 
'Αρχής 'Αδειών, 
Λευκωσία. 

Έγώ/ήμεΐς ό/οϊ ύπογεγραμμένος/οι δια τοϋ παρόντος 
έξαιτώ/ούμεθα την χορήγησιν άδειας οδικής χρήσεως Λεωφο
ρείου 

και δηλώ/οϋμεν δτι εξ δσων γνωρίζω/ομεν και ττιστεύω/ομεν 
δλαι αί δηλώσεις μου/μας εν τη παρούση αΙτήσει εϊναι αληθείς 
καΐ όρθαί. 

Ι. Πλήρες δνομα αίτητοϋ/τών (Κεφαλαία Γράμματα) 

Πλήρης διεύθυνσις 

'Επάγγελμα ή ασχολία αιτητοϋ/ών 

2. Περιγραφή οχήματος: 
(α) 'Αριθμός εγγραφής οχήματος 
(β) Τύπος 
(γ) Κατασκευή 
(δ) "Ετος κατασκευής 
(ε) Βενζινοκίνητον ή Πετρελαιοκίνητον 
(στ) 'Αρ. επιβατών (έκτος τοϋ οδηγού) 

3. Λεπτομέρειαι ασφαλείας οχήματος : 
(α) 'Ασφαλιστική 'Εταιρεία 
(β) 'Αριθμός πιστοποιητικού ασφαλείας 
(γ) Ημερομηνία λήξεως πιστοποιητικού ασφαλείας 

4. Το εν λόγω όχημα έκυκλοφόρει προηγουμένως ως 
Δώσατε λεπτομέρειας τής τελευταίας αδείας 

5. Δηλώσατε τήν διαδρομήν είς ην το Λεωφορείον λειτουργεί 
δίδοντες πλήρη διεύθυνσιν και χώρον σταθμεύσεως ως επί
σης και λεπτομερή διαδρομήν τήν οποίαν ακολουθεί 

Κώ
δικες Στήλαι 

1-3 

4-8 
9 

10-11 
12-13 

14 
1516 
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Δι' έπίσημον χρήσιν 
ύπό του Τμήματος Στα
τιστικής καΐ 'Ερευνών 

6. Δηλώσατε: 

(α) Άφετηρίαν 
(β) Τέρμα 
(γ) Πλήρη ττεριγραφήν της διαδρομής είς τήν οποίαν ττροτί

θεσθε νά κυκλοφορήσετε το ανω Λεωφορείον σας .... 

7. Ημερομηνία άπότήν οποίαν το Λεωφορείον θά τεθη εν 
κυκλοφορία 

8. Δηλώσατε τήν ήμερομηνίαν λήξεως της άδειας κυκλοφο
ρίας του οχήματος 

"Ημερομηνία Υπογραφή 

Σημείωσις: 

Ή παρούσα αίτησις δέον νά υπογραφή υπό του 
αϊτητοΰ/τών, καΐ νά συνοδεύεται ύπό :— 

Στήλαι 

Ι. Πιστοποιητικού έγγραφης. 
2. Πιστοποιητικού καταλληλότητος. 
3. Πιστοποιητικού ασφαλείας. 
4. 'Αδείας κυκλοφορίας. 

Δι' έπίσημον χρήσιν ύπό 
της Αρχής Άδειων. 

Αύξων αριθμ. αιτήσεως 
Ήμερομ. λήψεως 
Ήμερομ. εγκρίσεως ή απορρίψεως 
'Αριθμ. άδειας 
Ήμερομ. εκδόσεως αδείας 
Ήμερομ. λήξεως αδείας 
Τροχαία Περιοχή 

Υπογραφή 

17-18 
19 
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ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΟΣ 
'Αριθμός 10 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1972 

ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) 1972 

(Κανονισμός 4Β) 
"Αριθμ. 'Αδείας 
Ήμερομ. 'Εκδόσεως 
Ήμερομ. Λήξεως.... 

"Αδεια Όδικής Χρήσεως Λεωφορείου 
'Αριθμός 'Εγγραφής Λεωφορείου 
"Ονομα 'Ιδιοκτήτου (Κεφαλαία Γράμματα) 
Διεύθυνσις , 
'Αφετηρία 
Τέρμα 
Διαδρομή 
Ώράριον 

Ημερομηνία Υπογραφή 
Πρόεδρος Αρχής 'Αδειών 

Έξέδόθησαν τη 1972 

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ 
Το άδειοΰχον λεωφορείον υποχρεούται να συμμορφώνηται προς τους ακο

λούθους δρους : 
(α) Να κυκλοφορή μόνον έπι της καθοριζομένης διαδρομής βάσει των 

δρων της παρούσης αδείας, 
(β) Νά σταθμεύη μόνον εϊς τάς στάσεις τάς προκαθορισθείσας ύπό της 

'Αρχής Άδειων, 
(γ) Το λεωφορείον να φέρη τάς έγ.κ&κριμένας πινακίδας διαδρομής εις 

τό έμπρόσθιον μέρος της όρο$>ής του αμαξώματος, 
(δ) Να φέρη εις περίοπτα σημεία'εντός του λεωφορείου τάς εγκεκριμένος 

πινακίδας δρομολογίων, αϊτινες ίδερν vqc εΐναι ,έντός καλλιτεχνικών 
πλαισίων έξ, ύαλου ή ζελατίνης ή εντός πλαισίου <έκ ζελατίνης, 

(ε) Νά φέρη πινακίδας εις περίοπτα σημεία εντός του λεωφορείου διά τήν 
άπαγόρευσιν των κάτωθι : 

(1) Του πτύειν εντός καΙί£κτός Λρμ λεωφορείου, 
(2) της απορρίψεως άχρηστων αντικειμένων εντός καΐ έκτος του 

λεωφορείου. 
Νά φέρη εντός του λεωφορείου παραπλεύρως της είσόδου καΐ 

εξόδου κάλαθον αχρήστων, 
(στ) Νά έκκινη έκ των εγκεκριμένων ύπό της 'Αρχής Άδειων αφετηριών, 

νά σταθμεύη ε'ις ταύτας καΐ νά ακόλουθη τά εγκεκριμένα δρομολόγια 
επί προκαθορισθέντων ωραρίων, 

(ζ) Ή έγκατάστασις καΐ χρήσις ραδιοφώνου ή παντός τύπου φωνοληπτικής 
αναμεταδόσεως εντός του λεωφορείου επιτρέπεται, νοουμένου δτι ή 
χρήσις τούτων θά είναι τοιαύτης εντάσεως ε'ις τρόπον μή προκαλούντα 
όχληρίαν είς τους έπιβάτας καϊ είς δημόσιον χώρον. 

(η) "Εκαστος επιβάτης δύναται νά μεταφέρη φορτίον εντός του λεωφο
ρείου δσον θά επιτρέπεται νά μεταφέρη έπ! τών γονάτων αύτοΟ ή άνά 
χείρας, ώς χαρτοφύλακας καϊ άλλα μικρά αντικείμενα. Οιαδήποτε 
άλλα φορτία νά μεταφέρωνται συμφώνως τών προνοιών τών περί 
Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων Κανονισμών. 




