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3 . Ot περί Χορηγτ}μ<5α:ών έΐς Εξαρτώμενους FTCCTOMG^ ΚΒ# i % 
'Αναπήρους Κανονισμοί του 1968 θεωρούνται ώς μή εκδοθέντες. 

67τοθΐ96β. 4 . Το άρθρον 3 του περί Χορηγημάτων είς 'Εξαρτώμενους Πεσόν
•Αντικαταστα χ ω ν κ<χ\ ε(ς 'Αναπήρους (Τροποποιητικού) ("Αρ. 2) Νόμου τοΟ 1968 
^"οΟπεί Ρ°υ ο ι α Υράφ ε τ α ι KOCi αντικαθίσταται δια του ακολούθου άρθρου : 
Χορηγημάτων «3. Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό της 15ης Δεκεμ-
είς Έξαρτω: g ( ο υ 1 9 6 6 χ 
μένους

 r 

Πεσόντων καΐ 
είς 'Αναπήρους 
(Τροποποιη-

τικοΟ) 
( ·Αρ .2 ) 
Νόμου 
το01968 . 

Ό περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 
1971 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1 6 τ ο 0 1 9 6 4 
7 8 τ ο 0 1 9 6 6 
8 9 τ ο 0 1 9 6 9 
13 τοΟ 1970. 

Τροποποίησις 
τοΟ άρθρου 2 
τοΟ βασικοϋ 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΟ άρθρου 4 
τοΟ βασικοΟ 
νόμου. 

'Αριθμός 45 του 1971 ' .>, 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟ

ΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 1964 ΕΩΣ 1970 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως της Τρο

χαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1971 καΐ θά άναγι
νώσκηται δμου μετά τών περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς 
Νόμων του 1964 έως 1970 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «δ βασι
κός νόμος») και ό βασικός νόμος και δ παρών Νόμος θά άναφέρωνται 
όμου ώς ol περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 
1964 έως 1971. 

2 . Τό εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά τής έξ αύτοΟ διαγραφής τοΟ ορισμού της φράσεως «δχημα μετα
φορών επί συμβάσει» καΐ τής αντικαταστάσεως του διά τοΟ ακο
λούθου ορισμού : 

«*δχημα προς έκτέλεσιν μεταφορών επί συμβάσει* σημαίνει 
δχημα δημοσίας χρήσεως μη μεταφέρον έπιβάτας επί. κομίστρω 
κατ' έπιβάτην*». 
3 . Τό άρθρον 4 του βασικοΟ νόμου (ώς τούτο έτροποποιήθη διά 

τοΟ άρθρου 2 του νόμου 89 τοΟ 1969) περαιτέρω τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) τό εδάφιον (2) αυτού (ώς τοΟτο εκτίθεται είς τό άρθρον 
2 (α) τοΟ νόμου 89 του 1969) τροποποιείται διά της έν άύτώ 
προσθήκης μετά τάς λέξεις «θά έΤναι δημόσιοι υπάλληλοι» 
(γραμμή = 4) των 'λέξεων «έξ ών ό «Ιςθά· : κέκτηται νομικήν 

* πεΐραν»' 



(p) τ& Ιδφφιόν {5) αύτοΰ (ώς,τοΟτο. έ κ τ ^ τ ^ είς, τφ/^ρθρον 
2φ) τοΟ νόμου 89 τοβ 1969$ κατταργείτάι κάί αντικαθί
σταται διά τοΟ ακολούθου : 

«(5) Ό πρόεδρος της αρχής άδειων f\ έάν ούτος δέν είναι 
παρών τό μέλος τό, κεκτημένον νομικήν πεΐραν και δύο έτε
ρα μέλη άποτελοϋσιν άπαρτίαν. Ουδεμία άπόφασις εΐναι 
Ιγκυρος έκτος έάν ληφθβ διά πλειοψηφίας τών παρόντων». 

4 . Τό άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : 
(α) διά της διαγραφής έκ τής επιφυλάξεως του εδαφίου (2) 

της παραγράφου (γ) αύτου' 
(β) διά τής έν αύτώ ένθέσεως ευθύς μετά τό εδάφιον (3) τών 

ακολούθων εδαφίων ως εδαφίων (4) και (5), των υφιστα
μένων εδαφίων (4) καΐ (5) έπαναριθμουμένων ώς εδαφίων 
(6) καΐ (7) αντιστοίχως : 

«(4) Έ ν περιπτώσει αδείας οδικής χρήσεως δι' δχημα 
προς έκτέλεσιν μεταφορών έπί συμβάσέι θά ίσχύωσίν cxt 
κάτωθι διατάξεις : 

(α) ή άδεια θά είναι έν τω νενομισμένω τύπω' 
(β) ή άδεια θά καθορίζη δτι αί διευθετήσεις διά την έπί 

τό αυτό συνάντησιν τών έπιδοαών δέν θά γίνωνται ύπό 
του κατόχου τής αδείας ή του ιδιοκτήτου ή τοϋ οδη
γού τοΰ οχήματος ή ύφ' οιουδήποτε προσώπου λαμ
βάνοντος αμοιβή ν διά τάς διευθετήσεις ταύτας' 

(γ) ουδεμία γνωστοποίησις θά δίδεται προς τό κοινόν έν 
σχέσει προς τήν προτιθεμένην διαδρόμήν ή τάς γενο
μένας διευθετήσεις' 

(δ) άπαντες οι έπιβάται θά επιβιβάζονται έκ τής αυτής 
αφετηρίας ή πλειόνων αφετηριών και θά μεταφέρωνται 
είς τό αυτό τέρμα ή πλείονα τέρματα τής διαδρομής 
ώς ήθελεν όρισθή ύπό τής αρχής άδειων 

(ε) ουδείς επιβάτης δστις συνήθως ή κατά κανόνα τα
ξιδεύει κατά ή περί τόν χρόνον τής διαδρομής έπί 
της διαδρομής ταύτης θά περιλαμβάνηται μεταξύ τών 
επιβατών ή θά έπιβιβάζηται του οχήματος άπό οΐόν
δήποτε μέρος κατά τήν διαδρόμήν : 

Νοείται δτι ή αρχή άδειων δύναται διά τής χορη
γούμενης αδείας νά έπιβάλη οίουσδήποτε άλλους 
δρους θά έκρινε πρέπον ύπό τάς περιστάσεις. 

(5) Παν δχημα δημοσίας χρήσεως δι' δ υφίσταται Ισχύουσα 
άδεια οδικής χρήσεως οιουδήποτε τύπου δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου, δύναται επιπροσθέτως νά έκτελή τάς έν τάΐς 
παραγράφοις (α) και (β) τής πρώτης επιφυλάξεως του 
εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου άναφερομένας μετα
φοράς.». 

5. Τό άρθρον 8 του βασικοΟ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) διά τής προσθήκης είς τό εδάφιον (1) αύτου τής ακολούθου 

περαιτέρω επιφυλάξεως : 
«Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις κάτοχοι άδειων οδικής 

χρήσεως ήθελον ιδρύσει έταιρείαν έν σχέσει προς τάς όδι
κάς χρήσεις τών έν ταΐς άδείαις αναφερομένων οχημάτων, 
ή εταιρεία δικαιούται, τηρουμένων τών διατάξεων του πα
ρόντος f) έτερου οίκείου νόμου, καΐ ύπό τήν προϋπόθεσιν 
στι διά της ιδρυθείσης Εταιρείας δέν θά έγίνετο έκμετάλ
λευσις του κοινού ή δέν θά παρεβλάπτετο άλλως τό δημό
σιον συμφέρον, δπως τύχη αδείας άδικης χρήσεως έν σχέσει 
πρδς τά δχήματα ταΟτα είς άντικατάστασιν τών διά ταύτα 
υφισταμένων άδειων»* 

Τροποποίησις 
τοΟ άρθρου 7 
τοΟ βασικοΟ 
νόμου. 

ΤροτιοποΙησις 
τοΟΛρθρου 8 
τοΟ βασικοΟ 
νόμου. 



ΤροποποΙησις 
τοϋ βασικοΟ 
νόμου διά τής 
προσθήκης 
νέου Αρθρου. 

(§) διά της προσθήκης τοΟ άκολβ&θου εδαφίου : 
«(7) Ή αρχή άδειων κέκτηται έξουσίαν δπως άναθέηι είς 

τόν πρόεδρον αύτης τήν άσκησιν τών ακολούθων εξουσιών 
αυτής, ήτοι— 

(α) τήν άνανέωσιν άδειων 
(Ρ) τήν άνταλλαγήν ή άντικατάστασιν οχημάτων διά τά 

όποια έχορηγήθη ήδη άδεια' 
(γ) τήν έγκρισιν νέων ή τροποποίησιν υφισταμένων ωρα

ρίων ή δρομολογίων ή και αμφοτέρων, 
και ττάσα τοιαύτη πράξις του προέδρου θεωρείται ώς γενο
μένη ύπ* αυτής της Ιδίας.» 

6. Ό δασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτώ προσθήκης 
ευθύς μετά τό άρθρον 8 του ακολούθου νέου άρθρου : 
«ειδική 8Α.— (1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω 
διότταξις διαλαμβανομένου ουδέν λεωφορείον θά χρησιμοποιή'ΐοα 
\pr̂ m7nV<X ^κ χός έάν εΐ\αι έφωδιασμένον δι' αδείας δυνάμει τών δια

τάξεων τοΟ παρόντος άρθρου και μόνον ύπό τους έν τη 
τοιαύτη αδεία διαλαμβανόμενους δρους. 

(2) Ή αρχή άδειων κέκτηται διακριτική ν έξουσίαν προς 
παροχήν αδείας οδικής χρήσεως δυνάμει τοΰ πapόvτoc 
άρθρου έπί τοιούτου τύπου ώς ήθελεν αϋτη ορίσει και υπό 
τοιούτους δρους οίους ήθελε κρίνει πρέπον νά έπιδάλη 
ύπό τάς περιστάσεις. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου λεωφο
ρείον» σημαίνει μηχανοκίνητον δχημα ούτω διεσκευασμέ
νον καΐ έχον άδειαν μεταφοράς πλέον τών Μξ έπιδατώ* 
τό όποιον είναι έγγεγραμμένον έπ' ονόματι πλέον τών δύο 
προσώπων ή οργανισμού μετά ή άνευ νομικής προσωπι
κότητος.» 

λεωφορεία. 


