
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ *Αρ. 313 της 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος του 1964, τό κείμενον 

του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 16 τοΟ 1964 
ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 
Μέρος Ι.—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως 

της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος του 1964. 
2.—(Ι) "Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ τοΟ 

κειμένου— 
«άδειοϋχον» σημαίνει έγγεγραμμένον καί άδειοϋχον δυνάμει των 

διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων καί Τροχαίας Κινή
σεως Νόμου, ή των δυνάμει αΰτοΟ γενομένων Κανονισμών 

«αρχή άδειων» σημαίνει τήν δυνάμει του άρθρου 4 καθιδρυομένην 
αρχήν άδειων 

«δχημα δημοσίας χρήσεως» σημαίνει μηχανοκίνητον δχημα Ιχον 
άδειαν μεταφοράς επιβατών επί μισθώσει ή έπ* αμοιβή, δπερ— 

(α) χρησιμοποιείται δια τήν μεταφοράν επιβατών έπί κομίστρω 
κατ* έπιβάτην ή 

(β) δέν χρησιμοποιείται διά τήν μεταφοράν επιβατών επί κομίστρω 
κατ* έπιβάτην, άλλα είναι οΟτω διεσκευασμένον καί έχει άδειαν 
διά τήν μεταφοράν πλέον τών Εξ επιβατών 

(γ) εΐναι ταξί· 
«δχημα μεταφορών επί συμβάσει» σημαίνει δχημα δημοσίας χρήσεως 

μή μεταφέρόν έπιβάτας επί κομίστρω κατ* έπιβάτην 
«Συμβούλιον» σημαίνει τό καθιδρυόμενον δυνάμει τοϋ άρθρου 3 

Συμβούλιον 'Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς· 
«ταξί» σημαίνει δχημα δημοσίας χρήσεως κατεσκευασμένον ή διε

σκευασμένον διά τήν μεταφοράν ουχί πλέον τών Εξ επιβατών, δπερ 
Εχει άδειαν ταξί δυνάμει Κανονισμών γενομένων δυνάμει τοΟ περί 
Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων καί Τροχαίας Κινήσεως Νόμου

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν "Εσωτερικών, περιλαμβάνει 
δέ πάντα δημόσιον ύπάλληλον είδικώς υπό τοϋ Υπουργού έξουσιο
δοτηθέντα δι* οίονδήποτε τών σκοπών τοΟ παρόντος Νόμου· 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

2 5 τ ο ϋ 1 9 5 9 
2 τοϋ 1962. 

Κεφ. 332 
25το0 1959 

2το0 1962. 

♦ (339) 
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Κεφ. 332 
25 του 1959 

2 του 1962. 

«φορΥηγόν αύτοκίνητον δχημα» (goods vehicle) σημαίνει μηχανο
κίνητον δχημα κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον ώστε να χρησι
μοποιήται διά τήν μεταφοράν αγαθών ή πάσης φύσεως φορτίου, 
περιλαμβάνει δε πάν ρυμουλκούμενον δχημα. 
(2) Οί έν τω παρόντι Νόμω μή άλλως καθορισθέντες δροι κέκτηνται, 

έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ τοΰ κειμένου, την εννοιαν ην άπέδωκεν 
αύτοίς δ περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων καΐ Τροχαίας Κινήσεως 
Νόμος. 

Συμβούλιον 
"Οδικής 
Τροχαίας 
Μεταφοράς. 

'Αρχή 
"Αδειών. 

Μέρος II.—ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΔΙΚΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, 
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ. 

3.—(Ι) Καθιδρύεται Συμβούλιον "Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς (έν 
τω παρόντι Νόμω άναφερόμενον ως «τό Συμβούλιον») συγκείμενον 
έξ ενός Προέδρου και ουχί πλέον τών δέκα ετέρων μελών, απάντων 
διοριζομένων ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου τή είσηγήσει τοΰ 
Υπουργού, έκ προσώπων άτινα ήθελε κρίνει ως έχοντα πεΐραν και 
έπιδείξαντα ικανότητα περί τήν τροχαίαν μεταφοράν και άτινα, εφ* δσον 
είναι δυνατόν, άντιπροσωπεύουσι τά έν τή τοιαύτη μεταφορά αναμε
μιγμένα ποικίλα συμφέροντα. 

(2) Ή θητεία τών μελών τοΰ Συμβουλίου θά είναι κατ* άνώτατον 
δριον τριετής, ως ήθελεν είδικώτερον καθορισθή έν τω εγγράφω τοΰ 
διορισμού των. Τά μέλη δύνανται κατά πάντα χρόνον νά παραιτηθώσι 
τής θέσεως των, τό δε Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται κατά πάντα 
χρόνον έφ* δσον κρίνη τοϋτο ορθόν, νά παύση οιονδήποτε τών μελών 
τής θέσεως αυτού. 

(3) Τό Συμβούλιον συμβουλεύει τον Ύπουργόν έφ' απάντων τών 
άφορώντων εις τήν όδικήν τροχαίαν μεταφοράν θεμάτων, ως και έφ* 
απάντων τών θεμάτων άτινα ήθελον άναφερθή αύτώ ύπό τοΰ 'Υπουργού 
προς γνωμοδότησιν. 

(4) Τό Συμβούλιον ρυθμίζει τήν Ιδίαν αυτού διαδικασίαν, τηρουμένου 
δέ παντός τοιούτου Κανονισμού, τρία τών μελών τοΰ Συμβουλίου όμοϋ 
μετά τοΰ προέδρου αυτοϋ συνιστώσιν άπαρτίαν. 

4.—(Ι) Καθιδρύεται αρχή αδειών έχουσα έξουσίαν και καθήκον 
εκδόσεως αδειών δυνάμει του παρόντος Νόμου, προσέτι δε τοιαύτας 
ετέρας εξουσίας και καθήκοντα ώς ήθελον παραχωρηθή ή έπιβληθή 
αύτη ύπό του παρόντος Νόμου. 

(2) Ή αρχή αδειών σύγκειται έκ τριών μελών διοριζομένων ύπό τοΰ 
'Υπουργικού Συμβουλίου, δπερ και καθορίζει καΐ τήν διάρκειαν τής 
θητείας αυτών. Δύο τών μελών τής αρχής αδειών θά είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι, τό δέ τρίτον, δπερ δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, διορίζεται 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ώς πρόεδρος τής αρχής αδειών. 

(3) "Ο πρόεδρος τής αρχής αδειών δεν δύναται νά κέκτηται οιονδή
ποτε άμεσον ή έμμεσον οίκονομικόν συμφέρον έν οιαδήποτε επιχειρήσει 
μεταφορών έν τη Δημοκρατία. 

(4) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται κατά πάντα χρόνον, έφ' 
δσον κρίνη τοΰτο ορθόν, νά τερματίζη τον διορισμόν οιουδήποτε τών 
μελών τής αρχής άδειων, και νά πληροί τήν χηρεύουσαν θέσιν διά νέου 
διορισμού γενομένου δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 
"Ο πρόεδρος τής αρχής άδειων δύναται κατά πάντα χρόνον νά παραι
τήται τής θέσεως αύτοΰ. 

(5) Ή αρχή άδειων ρυθμίζει τήν σύγκλησιν τών ιδίων αυτής συνε
δριών, ώς καΐ τήν ίδίαν αυτής διαδικασίαν. 
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5.—(Ι) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου ή Δημοκρατία υπο
διαιρείται εις τάς ακολούθους τροχαίας περιοχάς : 

(α) α σ τ ι κ ο ί τ ρ ο χ α ί ο ι π ε ρ ι ο χ α ί , ήτοι περιοχαί εντός 
άκτΐνος επτά μιλίων από τοΰ Γραφείου τοΰ Έπαρχου εν έκαστη 
πόλει· 

(β) υ π ε ρ α σ τ ι κ ά ! τ ρ ο χ α ΐ α ι π ε ρ ι ο χ α ί , ήτοι διαδρομαί 
διερχόμενοι μέσω πλέον της μιας τροχαίων περιοχών, συν-
δέουσαι δύο ή πλείονας πόλεις· 

(γ) α γ ρ ο τ ι κ ά ι τ ρ ο χ α ΐ α ι π ε ρ ι ο χ α ί , ήτοι περιοχαί εν τινι 
επαρχία, καθοριζόμενοι ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου δια 
διατάγματος δημοσιευομένου εν τη έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας. 

(2) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, μετά γνώμη ν τοΰ Συμβουλίου 
δύναται διά διατάγματος εκάστοτε δημοσιευομένου έν τη έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας, νά τροποποιή τάς τοιαύτας τροχαίας περιο-
χάς, είτε διά τής μεταβολής τών ορίων τών εκάστοτε υφισταμένων 
τροχαίων περιοχών, είτε διά τής αυξήσεως ή μειώσεως του άριθμοϋ 
αυτών, είτε άλλως πως. 

6.—(Ι) Έπιφυλαττομένου τοΰ δικαιώματος προσφυγής εϊς το Άνώ
τατον Συνταγματικόν Δικαστήριον, πάσα άπόφασις τής αρχής άδειων 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου έκκαλείται ενώπιον τοΰ Υπουργού δστις 
δύναται, μετά γνώμην τοΰ Συμβουλίου, νά έκδώση έπί τής τοιαύτης 
εφέσεως διάταγμα κατά το δοκοΰν. 

(2) Αί τοιαΰται εφέσεις ασκούνται κατά τον νενομισμένον τύπον 
και χρόνον. 

Μέρος III.—ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 
7.—(Ι) Ουδέν δχημα δημοσίας χρήσεως θά χρησιμοποιήται δι* οιαν

δήποτε όδικήν χρήσιν έκτος έάν είναι έφωδιασμένον δι' αδείας δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, και μόνον ύπό τους έν τη τοιαύτη 
αδεία διαλαμβανόμενους δρους. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ αμέσως επομένου άρθρου, εις 
πάντα δστις υποβάλλει έν τω νενομισμένω τύπω αΐτησιν προς τήν αρχήν 
αδειών δύναται νά χορηγηθή άδεια (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένη 
ώς «άδεια οδικής χρήσεως») διά τοιαύτην όδικήν χρήσιν ώς ήθελεν 
είδικώτερον καθορισθή έν αύτη : 

Νοείται δτι δεν απαιτείται τοιαύτη άδεια οδικής χρήσεως δι* δχημα 
δημοσίας χρήσεως χρησιμοποιούμενον— 

(α) διά τήν περιοδείαν τουριστικών ομάδων 
(β) διά τήν μεταφοράν ομάδων επιβατών είς έκδρομάς καθωρι

σμένου προορισμού

(γ) ώς δχημα μεταφορών έπί συμβάσει: 
Νοείται δτι ό "Υπουργός δύναται νά καθορίση τά ανώτατα κόμιστρα 

άτινα δυνατόν νά χρεωθώσιν έν τοιαύτη περιπτώσει. 
(3) Αί άδειαι οδικής χρήσεως θά είναι έν τω νενομισμένω τύπω, θά 

καθορίζωσι τήν όδικήν χρήσιν δι* ην παρέχεται ή άδεια, καΐ θά περιέχωσι 
πλήρη στοιχεία άναφορικώς προς τά κόμιστρα, τους πίνακας ωραρίου, 
δρομολογίων καΐ παρόμοια ζητήματα. 

(4) Πας δστις χρησιμοποιεί μηχανοκίνητον δχημα, ή προκαλεί ή 
επιτρέπει τήν χρήσιν αύτοΰ κατά παράβασιν τοΰ παρόντος άρθρου, ή κα
τέχων άδειαν οδικής χρήσεως έσκεμμένως ή έξ αμελείας δέν συμμορ
φοϋται προς οίονδήποτε τών δρων τής αδείας, είναι ένοχος αδικήματος 
και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή 
υπερβαίνον τους έ'ξ μήνας, ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς εκατόν λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής 
χρηματικής τοιαύτης. 

Τροχαΐαι 
Περιοχαί 

"Εφεσις 
εναντίον 
αποφάσεως 
τής αρχής 
άδειων. 

"Αδεια 
οδικής 
χρήσεωί.. 
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Παροχή, 
τροποποίη
οις, ανα
στολή καΐ 
άνάκλησις 
άδειων. 

(5) ΑΊ άδειαι οδικής χρήσεως θά έξακολουθώσιν ίσχύουσαι δι* εν έτος 
άπό τής ημερομηνίας εκδόσεως αυτών και θά άνανεοϋνται άπό έτους εις 
έτος αματή καταβολή του νενομισμένου τέλους έκτος έάν προηγουμένως 
άνακληθώσιν ή άνασταλώσι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου 

8.—(Ι) Ή αρχή άδειων κέκτηται διακριτική ν έξουσίαν παροχής 
άδειων οδικής χρήσεως, ή επιβολής δρων ους ήθελε κρίνει πρέπον νά 
έπιβάλη ύπό τάς περιστάσεις. 

Νοείται δτι οσάκις όχημα δημοσίας χρήσεως άναφορικώς προς τό 
όποιον παρεσχέθη άδεια οδικής χρήσεως τεθή έκτος κυκλοφορίας ό 
ιδιοκτήτης τούτου δικαιούται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
ή παντός ετέρου οικείου νόμου, νά τύχη αδείας οδικής χρήσεως άναφο
ρικώς προς πάν όχημα δι' ου προτίθεται νά άντικαταστήση τό τοιούτον 
δχημα δημοσίας χρήσεως. 

(2) Ή αρχή άδειων, εν τή ενασκήσει τής διακριτικής ταύτης εξουσίας, 
δέον νά λαμβάνη ύπ* όψιν τά ακόλουθα : 

(α) τήν καταλληλότητα διαδρομής άναφορικώς προς τήν οποίαν 
δύναται, δυνάμει τής αδείας, νά δημιουργηθή οδική γραμμή· 

(β) "Hv έκτασιν καθ' ην τυχόν αί άνάγκαι των προτεινομένων δια
δρομών εξυπηρετούνται επαρκώς· 

(γ) τήν έκτασιν καθ ην ή προτεινομένη οδική γραμμή είναι αναγκαία 
ή ευκταία εν τω δημοσίω συμφέροντα 

(δ) τάς άνάγκας τής περιοχής εν τω συνόλω της, εν σχέσει ττρός 
τήν τροχαίαν (περιλαμβανομένης τής εξασφαλίσεως επαρκών, 
καταλλήλων και αποτελεσματικών οδικών γραμμών, τήν 
άπάλειψιν τών μή αναγκαίων τοιούτων, καϊ τήν έξασφάλισιν 
άνευ κέρδους οδικών γραμμών) καϊ τον συντονισμόν τών 
παντός τύπου μεταφορών επιβατών, 

και θά λαμβάνη ύπ' όψιν οιασδήποτε τυχόν παραστάσεις προσώπων 
ατινα, κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος τοϋ Μέρους τούτου τοϋ 
Νόμου, παρεΐχον ήδη καλή τή πίστει και επί ευλόγως ίκανόν χρόνον 
μεταφορικός διευκολύνσεις είς τήν αυτήν διαδρομή ν ή πλησίον αυτής 
ή μέρος τής αυτής διαδρομής. 

(3) Τηρουμένων τών δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου γενομένων Κανο
νισμών, η αρχή άδειων δύναται νά έπιβάλη διά τής αδείας οδικής χρήσεως 
δρους καθοριζόμενους υπ' αυτής κατά τό δοκούν, άναφορικώς ττρός 
τά ζητήματα ατινα ή αρχή άδειων καλείται νά έχη ύπ* δψιν δυνάμει 
του εδαφίου (2), και είδικώτερον ίνα εξασφάλιση τά ακόλουθα : 

(α) δτι τά κόμιστρα δέν θά είναι υπερβολικά· 
(β) οσάκις τούτο κρίνεται εύκταΐον έν τώ δημοσίω συμφέροντι, 

δτι τά κόμιστρα θά καθορίζωνται κατά τρόπον ώστε νά παρεμ
ποδίζηται επιβλαβής συναγωνισμός είς τήν αυτήν διαδρομήν, 
ή μέρος τής αυτής διαδρομής ή είς περιοχήν γειτνιάζουσαν 
προς αυτήν 

(γ) δτι έττΐ παντός μηχανοκινήτου οχήματος χρησιμοποιουμένου 
έν τή οδική ταύτη γραμμή, θά μεταφέρωνται αντίγραφα τών 
πινάκων ωραρίου, δρομολογίων καϊ κομίστρων, ατινα θά είναι 
διαθέσιμα προς έξέτασιν 

(δ) δτι δέν θά έπιβιβάζωνται ή άποβιβάζωνται τοϋ οχήματος έπι
βάται ειμή είς καθωρισμένα σημεία, ή δτι δέν θά έπιβιβάζωνται 
ή άποβιβάζωνται αΰτοϋ μεταξύ καθωρισμένων σημείων 

(ι;) δτι τό άνώτατον δριον τών πληρωτέων κομίστρων θά καθο
ρίζεται έν τή αδεία οσάκις οϋτω άπαιτή τό δημόσιον συμφέρον 

(στ) άναφορικώς προς όδικάς γραμμάς έν τινι αγροτική τροχαία 
περιοχή, τό βάρος τών εμπορευμάτων όπερ επιτρέπεται 
δχημά τι νά μεταφέρη επιπροσθέτως τών επιβατών, 

καϊ γενικώτερον 'ίνα εξασφάλιση τήν άσφάλειαν καϊ ανεσιν τοϋ κοινοΰ. 
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(4) Ή αρχή άδειων δύναται κατά πάντα χρόνον νά τροποποιή τους 
εν τη άδεια έπιβληθέντας όρους. 

(5) Ή άδεια οδικής χρήσεως δύναται νά άνακληθή ή άνασταλή ύπό 
τής αρχής άδειων έπι τω λόγω δτι αϋτη ελήφθη διά δόλου, ψευδών 
παραστάσεων ή άποκρύψεως ουσιώδους γεγονότος, ή έπι τω λόγω 
δτι δέν έπληρώθη οιοσδήποτε τών δρων αυτής. 

Νοείται δτι ή αρχή αδειών δέν ανακαλεί ουδέ αναστέλλει άδειαν οδικής 
χρήσεως, έκτος εάν πεισθή δτι αϋτη δέον νά άνακληθή ή άνασταλή λόγω 
συχνής ύπό τοϋ κατόχου αδείας παραβάσεως τών επιβληθέντων δρων, 
ή λόγω τοϋ δτι ή παράβασις διεπράχθη έσκεμμένως ή έπι κινδύνω τοϋ 
έκ τής παραβάσεως επηρεαζόμενου κοινοΰ. 

(6) Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου θά έφαρμόζωνται κατά τρόπον 
παρέχοντα κατά το δυνατόν εις πάντας τους ενδιαφερομένους ΐσην εύ
καιρίαν κτήσεως κέρδους. 

9.—(Ι) 'Ανεξαρτήτως παντός έν άρθρω 7 διαλαμβανομένου, ουδέν Είδικαΐ 
τοιούτον ταξί θά χρησιμοποιήται, ουδέ θά προκαλήται ή έπιτρέπηται διατάξεις 
χρήσις αύτοΰ εντός αστικής τροχαίας περιοχής, έκτος δυνάμει αδείας πε£| 
(έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένη ώς «άδεια ταξί»), παρεχομένης TO 

υπό τής αρχής άδειων. 
Νοείται δτι οσάκις ταξί, άναφορικώς προς το όποιον παρεσχέθη άδεια 

ταξί, τεθή έκτος κυκλοφορίας, ό ιδιοκτήτης τούτου δικαιοΰται, τηρου
μένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος ή παντός ετέρου οικείου Νόμου, νά 
τύχη αδείας ταξί άναφορικώς προς πάν δχημα δι* ου προτίθεται νά άντι
καταστήση το τοιούτον ταξί. 

(2) Τηρουμένων τών δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου γενομένων Κανο
νισμών, δέν παρέχεται άδεια ταξί δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου έκτος 
έάν τοϋτο— 

(α) είναι έφωδιασμένον διά ταξιμέτρου τοϋ εγκεκριμένου ύπό τής 
αρχής άδειων τύπου, φωτιζόμενου κατά τρόπον ώστε νά είναι 
ευχερώς ευανάγνωστα τά γραφόμενα έπι τοϋ πίνακος εν
δείξεως αύτοΰ· 

(β) είναι έφωδιασμένον διά πλακών τοποθετημένων έπι τοϋ προ
σθίου και οπισθίου μέρους αύτοΰ, καθοριζουσών τήν Ιδιότητα 
αύτοϋ ώς ταξί, ώς και τον αριθμόν επιβατών ον δύναται νά 
μεταφέρη δυνάμει τής αδείας αύτοΰ

(γ) είναι έφωδιασμένον δι* επιγραφής άναγραφούσης τάς λέξεις : 
«προς ένοικίασιν» τοποθετημένης επί εμφανούς μέρους έπί 
τής οροφής αύτοΰ, ήτις δέον νά είναι φωτεινή διαρκούσης τής 
νυκτός και είς πάσαν περίπτωσιν καθ* ην τό δχημα είναι 
διαθέσιμον προς ένοικίασιν. 

Νοείται δτι εϊς τήν περίπτωσιν ταξί άτινα, κατά τήν ήμερομηνίαν 
ενάρξεως τής ισχύος τοϋ Μέρους τούτου του παρόντος Νόμου, κατεΐχον 
άδειαν ταξί δυνάμει τών διατάξεων τοϋ περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή οιωνδήποτε Κανονισμών γενομένων 
δυνάμει τούτου, θά παρέχηται χρονικόν διάστημα εξ μηνών εντός τοϋ 
οποίου οφείλουν νά εφοδιασθούν διά παντός έν τω παρόντι έδαφίω δια
λαμβανομένου. 

(3) Ή αρχή άδειων κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν παροχής ή αρνή
σεως παροχής αδείας ταξί, έν τη ενασκήσει δέ τής τοιαύτης εξουσίας 
αϋτη δέον νά λαμβάνη ύπ* όψιν τά ακόλουθα : 

(α) τήν έκτασιν καθ* ην τυχόν at άνάγκαι τής οίκείας αστικής 
περιοχής εξυπηρετούνται επαρκώς 

(β) τήν έκτασιν καθ* ην ή qκoπouμέvη οδική χρήσις είναι αναγκαία 
ή ευκταία έν τώ δημοσίω συμφέροντι 

(]·/■ τάς άνάγκας τής περιοχής έν τώ συνόλω της άναφορικώς ττρός 
τήν τροχαίαν. 
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και θά λαμβάνη υπ* όψιν οιασδήποτε τυχόν παραστάσεις προσώπων 
άτινα, κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος τοϋ Μέρους τούτου 
του παρόντος Νόμου, παρεϊχον ήδη καλή τή πίστει και επί ευλόγως 
ίκανόν χρόνον μεταφορικός διευκολύνσεις εϊς τήν αυτήν περιοχήν ή 
πλησίον αυτής.ή μέρος της αυτής περιοχής. 

(4) ΑΙ δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι αδειαι ταξί θά είναι 
έν τώ νενομισμένω τύπω, θά υπόκεινται δε είς τους ορούς οΟς ή αρχή 
άδειων ήθελεν επιβάλει κατά τό δοκούν. 

Τηρουμένων των δυνάμει τοϋ παρόντοςν Νόμου γενομένων Κανο
νισμών, οί τοιούτοι δροι δύνανται νά έπιβληθώσιν είδικώτερον ίνα 
έξασφαλισθώσι τά ακόλουθα : 

(α) δτι τά κόμιστρα δέν θά είναι υπερβολικά· 
(β) οσάκις τοϋτο κρίνεται εΰκταΐον έν τώ δημοσίω συμφέροντι, 

δτι τά κόμιστρα θά καθορισθώσι κατά τρόπον παρεμποδίζοντα 
. επιβλαβή συναγωνισμόν 

(γ) δτι αντίγραφα τών οΰτω καθορισθέντων κομίστρων θά εκτί
θενται εντός τοΟ ταξί καί είς εμφανές μέρος καθ* δν τρόπον 
ήθελεν ορίσει ή αρχή άδειων. 

(5) Αί αδειαι ταξί θά έξακολουθώσιν ισχύουσαι δι* Εν έτος άπό της 
ημερομηνίας εκδόσεως αυτών, καί θά άνανεοϋνται άπό έτους είς έτος 
άμα τή καταβολή τοϋ νενομισμένου τέλους, έκτος έάν προηγουμένως 
άνακληθώσιν ή άνασταλώσι δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

(6) Ή άδεια ταξί δύναται νά άνακληθή ή αναστολή υπό τής αρχής 
άδειων επί τω λόγω δτι αΰτη ελήφθη διά δόλου, ψευδών παραστάσεων, 
ή άποκρύψεως ουσιώδους γεγονότος, ή έπι τω λόγω δτι δέν έπληρώθη 
οιοσδήποτε τών δρων αυτής. 

Νοείται δτι ή αρχή άδειων δέν ανακαλεί ουδέ αναστέλλει άδειαν ταξί, 
έκτος έάν πεισθή δτι αϋτη δέον νά άνακληθή ή άνασταλή λόγω τής συχνής 
ύπό τοϋ κατόχου αδείας παραβάσεως τών επιβληθέντων δρων, ή λόγω 
τοΰ δτι ή παράβασις διεπράχθη έσκεμμένως ή επί κινδύνω τοΰ έκ τής 
παραβάσεως επηρεαζόμενου κοινοϋ. 

(7) Πάς δστις χρησιμοποιεί ταξί, ή προκαλεί ή επιτρέπει χρήσιν αύτοΰ 
κατά παράβασιν τοΰ παρόντος άρθρου, ή κατέχων άδειαν ταξί δολίως 
ή έξ αμελείας δεν συμμορφοΰται προς οιονδήποτε τών δρων τής αδείας, 
είναι ένοχος αδικήματος καί έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εις χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή εϊς άμφοτέρας τάς ποινάς 
τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης. 

(8) ΑΊ διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου θά έφαρμόζωνται κατά τρόπον 
παρέχοντα, κατά τό δυνατόν, εις πάντας τους ενδιαφερομένους, ίσην 
εύκαιρίαν κτήσεως κέρδους. 

Μέρος IV.—ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ. 
Αδεια |0.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους άπαγο

μεταψορέως ρεύεται ή οδική χρήσις φορτηγοΰ οχήματος διά τήν μεταφοράν αγαθών : 
(α) έπί μισθώσει ή έπ* αμοιβή· ή 
(β) διά, ή σχετικώς προς τους σκοπούς εμπορικής ή ετέρας επι

χειρήσεως ασκούμενης ύπό τοΰ οϋτω χρησιμοποιούντος τό 
δχημα, 

έκτος δυνάμει άδειος παρεχομένης δυνάμει τοϋ παρόντος Μέρους (έν 
τώ τταρόντι Νόμω αναφερομένης ώς «άδεια μεταφορέως») ύπό τής αρχής 
άοειών, καί υποκείμενης εϊς τους έν αυτή διαλαμβανόμενους δρους. 
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(2) Ai άδέιαι μεταφορέως είναι τών ακολούθων κατηγοριών: 
(ά)'άδεια δημοσίου μέταφορέως (έν τω παρόντι Νόμω αναφερό

μενοι ώς αδειαι «Α»)· και ■■'■'■ 
γ(β) αδειαι Ιδιωτικού μεταφορέως (έν τω παρόντι Νόμω< άναφερό

 μενάιώς αδειαι «Β»). ·'  τ -'-..-■-

(3) Τηρουμένων των διατάξεων τοΟ παρόντος Μέρους, ή άδεια «Α» 
παρέχει τό δικαίωμα είς τον κάτοχον αυτής δπως χρησιμοποιή'τό δχημα 
προς μεταφοράν αγαθών έπι μισθώσει ή έπ'^άμοιβή. 

(4) Τηρουμένων των διατάξεων τοϋ παρόντος Μέρους, ή άδεια «Β» 
παρέχει τό δικαίωμα εις τον κάτοχον αύτης προς μεταφοράν αγαθών 
διά ή σχετικώς προς τους σκοπούς εμπορικής ή' ετέρας επιχειρήσεως 
ασκούμενης ύπ" αΰτοϋ. 

(5) Πάς όστις— 
(α) ενεργεί κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου* ή, 
(β) κατέχων αδειαν «Β» χρησιμοποιεί τό δχημα αύτοΟ διά μετα

φοράν αγαθών επί μισθώσει ή έπ* αμοιβή' ή 
(γ) δέν συμμορφοΰται προς τους δρους της αδείας, 

είναι ένοχος αδικήματος, καΐ έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εΙς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης. 

11. ΑΊ αδειαι μεταφορέως θά έξακολουθώσιν Ισχύουσαι δι* έ\ν Ετος άπό 
τής ημερομηνίας τής εκδόσεως αυτών, καί θά άνανεοϋνται άπό έτους 
είς έτος άμα τή καταβολή του νενομισμένόυ τέλους, έκτος έάν προηγου
μένως άνάκληθώσιν ή άναστάλώσι δυνάμει τών διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου. 

12. Ή άδεια μεταφορέως δύναται νά άνακληθή ή αναστολή ύπό τής 
αρχής άδειων έπι τω λόγω δτι ελήφθη διά δόλου, ψευδών παραστάσεων, 
ή άποκρύψεως ουσιώδους γεγονότος, ή επί τω λόγω δτι δέν έπληρώθη 
οίοσδήποτε τών δρων αυτής. 

Νοείται δτι ή αρχή άδειων δέν.ανακαλεί ουδέ αναστέλλει αδειαν μετα
φορέως, έκτος έάν πεισθή δτι αϋτη δέον νά άνακληθή ή αναστολή λόγω 
τής συχνής ύπό τοϋ κατόχου αδείας παραβάσεως τών επιβληθέντων 
δρων, ή λόγω του δτι ή παράβασις διεπράχθη έσκεμμένως ή έπι κινδύνω 
τού έκ τής παραβάσεως επηρεαζόμενου κοινού. 

Διάρκεια 
Ισχύος 
αδείας 
μεταφορέως. 

"Ανάκλησις 
καί 
αναστολή 
άδειων 
μεταφορέως 

" Ι Βιοτικά 
μηχανοκί

νητα 
οχήματα. 

Μέρος V.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
13.—(Ι) 'Απαγορεύεται ή υπό παντός προσώπου οδική χρήσις Ιδιω

τικών μηχανοκινήτων οχημάτων προς μεταφοράν επιβατών επί μισθώσει 
ή έπ' αμοιβή· ουδείς δύναται νά προκαλέση ή έπιτρέψη τήν παρ' έτερου 
προσώπου τοιαύτην χρήσιν Ιδιωτικών μηχανοκινήτων οχημάτων. 

(2) Πάς δστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοϋ εδαφίου (Ι) είναι ένοχος 
αδικήματος, καί έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς ώυλάκισιν οιά 
διάστημα μή υπερβαίνον τους Εξ μήνας, ή είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλα
κίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης. 

14. Δι" έκάστην αδειαν έκδιδομένην δυνάμει του παρόντος Νόμου τέλη. 
θά επιβάλλεται καθωρισμένον έτήσιον τέλος μή υπερβαίνον τά 500 μίλς. 

15.—(Ι) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς κανονισμοί, 
δημοσιευόμενους έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας διά τήν 
καλλιτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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Πρόσθετοι 
έζουσ(αι 
τοΟ 
Δικαστηρίου. 

Μεταβατικά' 
διατάζεις. 

* Η μερομηνίσ 
ενάρξεως 
της Ισχύος 

(2) Είδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικότητος τοϋ εδαφίου (Ι), 
οί Κανονισμοί ούτοι δύνανται νά προνοώσι περί απάντων, ή περί τίνων 
των ακολούθων ζητημάτων : 

(α) περί του καθορισμού παντός ζητήματος ή τέλους, δπερ δυνάμει 
του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού* 

(β) περί της ρυθμίσεως της παροχής άδειων δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, τής ακολουθητέας διαδικασίας, τών κατηγοριών τών 
διαφόρων άδειων, και τών δρων οΐτινες δυνατόν νά έντεθώσιν 
εν τινι άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου· 

(γ) περί τής ρυθμίσεως τής συμπεριφοράς τών οδηγών και επιβατών 
παντός οχήματος είς δ παρεσχέθη άδεια δυνάμει του παρόντος 
Νόμου* 

(δ) περί τής μεταφοράς επιβατών, τών αποσκευών καΐ αγαθών 
αυτών, έπ! παντός οχήματος είς δ παρεσχέθη άδεια δυνάμει 
του παρόντος Νόμου* 

(ε) περί τής ρυθμίσεως τών ενώπιον τοϋ Υπουργού ασκουμένων 
εφέσεων δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου* 

(στ) περί τοϋ καθορισμού κυρώσεων δια τήν παράβασιν παντός 
τοιούτου Κανονισμού, αΐτινες δμως έν πάση περιπτώσει δέν 
δύνανται νά είναι άνώτεραι τής φυλακίσεως διά διάστημα μή 
υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή τής χρηματικής ποινής μή ύπερ
βαινούσης τάς εκατόν λίρας, ή αμφοτέρων τών ποινών τής 
φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης. 

16.—(Ι) Τό δικαστήριον ενώπιον τοϋ οποίου πρόσωπον τι καταδι
κάζεται δι" αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν τοϋ παρόντος Νόμου, 
ή τών δυνάμει αύτοϋ γενομένων Κανονισμών, δύναται νά διάταξη ανι
κανότητα τοΰ προσώπου τούτου προς κατοχήν ή λήψιν αδείας δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν 
τά δύο έτη. °ΕπΙ τής κατεχόμενης ύπό τοϋ διαπράξαντος τό αδίκημα 
προσώπου αδείας σημειοΰνται αϊ λεπτομέρειαι τής καταδίκης ώς και 
τής τοιαύτης άνικανότητος. 

(2) Διάταγμα επιβάλλον τοιαύτην ανικανότητα εκδοθέν δυνάμει τοΰ 
εδαφίου (Ι), θεωρείται δι* απαντάς τους σκοπούς ώς ποινή επιβληθείσα 
επί τοΰ διαπράξαντος τό αδίκημα προσώπου. 

17. Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω παρόντι Νόμω, 
πάν δχημα δπερ έχει άδειαν οχήματος δημοσίας χρήσεως κατά τήν 
ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, θά θεωρήται 
ώς έχον αδειαν δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, έάν 
είναι οΰτω κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον προς χρήσιν ώστε νά 
πληροί τάς οικείας διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου. 

18. Ή Ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται εϊς ήμερομηνίαν καθο
ρισθησομένην ύπό τοϋ "Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως 
δημοσιευθησομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά καθορίση διαφο
ρετικός ημερομηνίας διά τήν έναρξιν τής Ισχύος ενός έκαστου τών 
Μερών τοΰ Νόμου. 

"Ετυτιώθη έν τώ "Τυιτογραφε'ω ίής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


