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Ό περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως είίς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 9 του 1982 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ Κ Α Ι ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Μέρος Ι .  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως της Σανοττηκός 

Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος του 1982. τίτλος. 

2.—(1) 'Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ τοϋ Ερμηνεία, 
κειμένου— 

«άρθρωτόν δχημα» σημαίνει οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα, 
μετά ρυμουλκούμενου τοιούτου, μή έχοντος πρόσθιον άξονα και 
οΰτω προσηρμοσμένου, ώστε μέρος τοΰ ρυμουλκούμενου οχή
ματος νά ύπερτίθεται του μηχανοκινήτου τοιούτου και σημαντι
κόν βάρος του ρυμουλκούμενου οχήματος και του φορτίου αύτοΰ 
νά βαρύνη το μηχανοκίνητον όχημα' 

«αρχή άδειων» σημαίνει τήν δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυ
ομένην αρχήν άδειων" 

«αστική τροχαία περιοχή» σημαίνει περιοχήν καθοριζομένην 
υπό του Υπουργού διά διατάγματος δημοσιευομένου έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας' 

«έκρυθμος κατάστασις» σημαίνει τήν συνεπεία της Τουρκικής 
εισβολής δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν ή οποία εξακολουθεί νά 
υφίσταται μέχρις ότου το Ύπουργικόν Συμδούλιον, διά γνωστο
ποιήσεως ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα τής'

: Δημοκρατίας, όρίση 
ήμερομηνίαν λήξεως της τοιαύτης καταστάσεως' 

«εταιρεία» σημαίνει έταιρείαν έγγεγραμμένην δυνάμει τοΰ κεφ. Π3 
περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών 9 τοϋ 1968 
Νόμου και περιλαμβάνει οιανδήποτε όμόρρυθμον έταιρείαν ή 76 τοϋ 1977 
έτερόρρυθμον έταιρείαν έγγεγραμμένην δυνάμει του περί Όμορ ΚΛ°°^^6 
ρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρε ιών και 'Εμπορικών Έπω 77 τοϋ 1977. 
νυμιών Νόμου' 

«ίδιωτικόν λεωφορείον» σημαίνει πάν λεωφορείον πλην τών 
δημοσίας χρήσεως τοιούτων' 

«λεωφορείον» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα δυνάμενον νά 
μεταφέρη πλείονας τών οκτώ καθήμενων επιβατών' 

«λεωφορείον δημοσίας χρήσεως» σημαίνει πάν λεωφορείον 
χρησιμοποιούμενον διά τήν μεταφοράν επιβατών είτε έπι κο
μίστρω κατ' έπιβάτην εϊτε έπί συμβάσει, ή διά τήν περιοδείαν 
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86 τοΰ 1972 
37 του 1974 
58 τοΰ 1 976 
20 του 1978 
64 τοΰ 1978. 
Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον ( Ι ) : 
13. 7.1973 
23.11.1973 
24. 3.1977 
3 1 . 3.1978 
2 1 . 4.1978 

9. 6.1978 
13.10.1978 

9. 2.1979. 

8 6 τ ο ϋ 1972 
37 τοΰ 1 974 
58 τοΰ 1976 
20 τοΰ 1978 
64 τοΰ 1978. 

'Αρχή 
Άδειων. 

τουριστικών ομάδων, ή δια την μεταφοράν επιβατών εις έκδρο
μάς καθωρισμένου προορισμού και έγγεγραμμένον ώς όχημα 
δημοσίας χρήσεως' 

«όχημα δημοσίας χρήσεως» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα 
έγγεγραμμένον ώς μηχανοκίνητον όχημα δημοσίας χρήσεως 
δυνάμει των περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Νόμων του 1972 έως 1978, ή οιουδήποτε εκάστοτε 
έν Ίσχύι Νόμου τροποποιοΟντος ή άντικαθιστώντος αυτούς, και 
τών δυνάμει τούτων εκδιδομένων Κανονισμών 

«όχημα έκμισθούμενον άνευ όδηγοΰ» σημαίνει μηχανοκίνητο* 
όχημα δημοσίας χρήσεως κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον 
δια τήν μεταφοράν ουχί πλειόνων τών εξ επιβατών, όπερ έκ
μισθοΰται εις τον όδηγόν ύπό τοΰ εκμισθωτού ή τοΰ αντιπρο
σώπου αύτοΰ, και όπερ δεν κατέχει άδειαν ταξί' 

«όχημα προς έκτέλεσιν μεταφοράς επιβατών επί συμβάσει» 
σημαίνει όχημα δημοσίας χρήσεως μή μεταφέρον έπιβάτοτς επί 
κομίστρω κατ' έπιβάτην' 

«ρυμουλκόν όχημα» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα κατεσκευα
σμένον ή διεσκευασμένον κατά τρόπον ώστε νά χρησιμοποιήται 
διά τήν ρυμούλκησιν ρυμουλκούμενου οχήματος ή οιουδήποτε 
ετέρου οχήματος' 

«Συμβούλιον» σημαίνει το δυνάμει τοΰ άρθρου 19 καθιδρυό
μενον Συμβούλιον Όδικής Τροχαίας Μεταφοράς' 

«ταξί» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα δημοσίας χρήσεως άνα
φορικώς προς το όποιον έχορηγήθη άδεια · οδικής χρήσεως 
αγροτικού ταξί ή αστικού ταξί ή υπεραστικού ταξί δυνάμει τών 
διατάξεων τού παρόντος Νόμου' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων. 

(2) Οι έν τω παρόντι Νόμω μή άλλως καθορισθέντες όροι κέ
κτηνται, εκτός έάν άλλως προκύπτη εκ τού κειμένου, τήν εννοιαν 
ην άπέδωκαν αύτοΐς οι περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τρο
χαίας Κινήσεως Νόμοι τοΰ 1972 εως 1978, ή οιοσδήποτε εκάστοτε 
έν Ίσχύι Νόμος τροποποιών ή άντικαθιστών αυτούς. 

Μέρος I I .  ΑΔΕΙ ΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
3.—(1) Καθιδρύεται αρχή αδειών έχουσα έξουσίαν και κ<χ6ήκον 

εκδόσεως αδειών όδικής χρήσεως δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, 
προσέτι δε τοιαύτας ετέρας εξουσίας και καθήκοντα ώς ίγθελον 
παραχωρηθή αύτη ύπό τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Ή αρχή αδειών απαρτίζεται έξ ενός προέδρου και τεσσάρων 
ετέρων μελών, διοριζομένων ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου διά 
χρονικήν περίοδον μή ύπερβαίνουσαν το εν έτος. 

(3) Ό πρόεδρος και τά μέλη της αρχής άδειων δεν δύνανται νά 
κέκτηνται οιονδήποτε άμεσον ή έμμεσον οίκονομικόν συμφέρον έν 
οιαδήποτε επιχειρήσει μεταφορών έν τή Δημοκρατία. 
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(4) Ό πρόεδρος προΐσταται της αρχής άδειων, συγκαλεί καΐ 
προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής και υπογράφει τα πρακτικά. 

(5) 'Αποτελεί καθήκον του προέδρου να μέριμνα δπως πάσα άπό
φασις της αρχής αδειών έκτελήται δεόντως. 

(6)ι Έν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινού κωλύματος τοΰ προ
έδρου, καθήκοντα προέδρου άσκεΐ εν τών μελών της αρχής άδειων 
υποδείκνυαμενον υπό του Υπουργού. 

. (7) Ό πρόεδρος ή το άσκουν καθήκοντα προέδρου μέλος και 
ετερα δύο μέλη αποτελούν άπαρτίαν. Αί αποφάσεις λαμβάνονται 
κατά πλειοψηφίαν, έν περιπτώσει δε ισοψηφίας ό πρόεδρος τής 
συνεδριάσεως κέκτηται την νικώσαν ψήφον. 

(8) Ή αρχή άδειων συνέρχεται εις τακτικάς συνεδριάσεις και 
ρυθμίζει ή Ιδία τήν κατά τάς συνεδριάσεις αυτής άκολουθουμένην 
διαδικασίαν. 

(9) Ή αρχή άδειων κέκτηται έξουσίαν δπως άναθέτη εις τον 
πρόεδρον αυτής τήν άσκησιν τών ακολούθων εξουσιών, ήτοι : 

(α) Τήν άνανέωσιν άδειων' 
(|3)ι τήν παροχήν άδειων εις περιπτώσεις αντικαταστάσεως 

οχημάτων άναφορικώς προς τά όποια υπάρχει έν ίσχύι 
άδεια χορηγηθείσα δυνάμει τών προνοιών του παρόντος 
Νόμου' 

( γ ) τήν εγκρισιν νέων ή τροποποίησιν υφισταμένων ωραρίων 
ή δρομολογίων ή και αμφοτέρων, δπου δεν υφίσταται οια
δήποτε ενστασις εκ μέρους ενδιαφερομένων προσώπων, 

και πάσα τοιαύτη πράξις του προέδρου·θά θεωρήται ως γενομένη 
ύπ' αυτής τής ιδίας : 

Νοείται δτι αί δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου έξουσίαι δύνανται 
νά άσκώνται και ύπό τοΰ ασκούντος τά καθήκοντα προέδρου μέλους 
συμφώνως τω έδαφίω (6) του παρόντος άρθρου. 

(ΊΟ) Αί αποφάσεις τής αρχής άδειων δι ' ών χορηγούνται άδειαι 
οδικής χρήσεως δεν καθίστανται εκτελεστά! προ τής παρόδου τής 
εις το άρθρον 4 προβλεπομένης προθεσμίας προς άσκησιν ιεραρχι
κής προσφυγής και έν περιπτώσει ασκήσεως τοιαύτης προσφυγής 
προ τής εκδόσεως έπ' αυτής εκτελεστής αποφάσεως, εκτός έάν πρό
κε ιται περί μιας τών ακολούθων περιπτώσεων : 

(α) επί αντικαταστάσεων οχημάτων εις τάς οποίας δικαιούται 
ό ιδιοκτήτης τούτων συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ παρόντος 
Νόμου' 

(β) επί χορηγήσεως αδείας οδικής χρήσεως εις όχημα το όποιον 
άντηλλάγη μεθ' ετέρου τινός διά το όποιον ύφίστατο έν 
ίσχύι ή αυτή μετά τής χορηγούμενης αδείας οδικής χρήσεως" 

(γ ) επί χορηγήσεως άδειας οδικής χρήσεως εις όχημα τοϋ 
οποίου ή κυριότης μετεβιβάσθη και διά το όποιον ύφίστατο 
έν Ίσχύι ή αυτή μετά τής χορηγούμενης άδεια οδικής 
χρήσεως' . . . . ' ' . ' 

(δ) επί χορηγήσεως εις είδικάς περιπτώσεις προσωρινών αδειών 
οδικής χρήσεως' 

(ε) οσάκις υφίστανται εξ αντικειμένου είδικαί περιστάσεις και 
πρόκειται περί άδειων διά τήν χορήγηχπν τών όποιων δέν 
υπεβλήθησαν ενστάσεις. 

" 4.—(1) Πάς όστις δέν ικανοποιείται έξ αποφάσεως τής αρχής Ιεραρχική 
άδειων εκδοθείσης δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ΐφ°°φυγή. 
δύναται, εντός είκοσι ήμερων άπό τής ημέρας τής εις αυτόν κοινό
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ποιήσεως της αποφάσεως, δι ' εγγράφου προσφυγής, εν ή εκτ ίθενται 
οί προς ύποστήριξιν ταύτης λόγοι, ε'ις τον Υπουργόν να προσβάλη 
την τοιαύτην άπόφασιν. 

(2)ι Ό Υπουργός εξετάζει την εις αυτόν γενομένην προσφυγήν 
άνευ υπαιτίου βραδύτητος και άφου άκούση ή δώση την εύκαι,ρίαν 
είς τον προσφεύγοντα δπως υποστήριξη τους λόγους έφ' ών στηρί
ζεται ή προσφυγή αποφασίζει επί ταύτης κα ι κοινοποιεί αμελλητ ί 
τήν άπόφασιν αυτού είς τον προσφεύγοντα: 

Νοείται ότι ό Υπουργός δύναται να άναθέση είς λειτουργόν ή 
έπιτροπήν λειτουργών τοΰ Υπουργείου του δπως έξετάση ώρισμένα 
θέματα αναφυόμενα εν τή προσφυγή κα ι ύποβάλη είς αυτόν τ ό πό
ρισμα τής τοιαύτης εξετάσεως προ της υπό του Υπουργού εκδό
σεως αποφάσεως επί τής προσφυγής. 

(3) Ό μη ικανοποιηθείς εκ τής αποφάσεως τοΰ Υπουργού δύναται 
• νά προσφυγή είς τό Δικαστήριον, άλλα μέχρι τής ύπό του Υπουρ
γού εκδόσεως τής αποφάσεως αυτού, εν περιπτώσει προσφυγής είς 
αυτόν, ή, εν περιπτώσει μη προσφυγής είς αυτόν, μέχρι τής παρε
λεύσεως τής είς τό εδάφιον (1)ί προβλεπομένης προθεσμίας δια: τήν 
καταχώρησιν προσφυγής, ή άπόφασις της αρχής άδειων δεν καθί
σταται εκτελεστή. 

(4); Αϊ κατά τήν έ'ναρξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου έκκρε
μοΰσαι ενώπιον τοΰ Ύπουργοΰ προσφυγαί θεωρούνται δτι έγένοντο 
και εκκρεμούν βάσει των διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου. 

5.—(1)ι Ουδέν μηχανοκίνητον δχημα θα χρησιμοποιήται δι ' οιαν
δήποτε εκ των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων οδικών χρήσεων, 
έκτος εάν είναι έφωδιασμένον δι ' άδειας δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος Νόμου, και μόνον ύπό τους εν τή τοιαύτη άδεια διαλαμ
βανόμενους δρους. 

(2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων παντός ετέρου οικείου Νόμου 
ή Κανονισμών, ουδέν μηχανοκίνητον δχημα δύναται νά έγγραφη ή 
νά παραμείνη έγγεγραμμένον ώς δχημα δημοσίας χρήσεως, η νά 
φέρη τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου «Τ» ή «Ζ» προ τών διακριτ ικών 
σημείων ταυτότητος αύτοΰ, έκτος εάν είναι έφωδιασμένον δι ' αδείας 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

(3) Ή αρχή άδειων κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν παροχής άδειων 
οδικής χρήσεως, κατόπιν αιτήσεων υποβαλλομένων προς αυτήν έν 
τω νενομισμένω τύπω, ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελε κρίνει πρέπον 
ύπό τάς περιστάσεις νά έπιβάλη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόν
τος Νόμου. 

(4) Ή αρχή άδειων δύναται δι ' εύλογους αιτίας και κατά ττάντα. 
χρόνον νά τροποποιή τους έν τή αδεία έπιβληθέντας δρους. 

(5): Πάσα άδεια οδικής χρήσεως θά εΐναι έν τω νενομισμένω 
τύπω έν ώ θά καθορίζηται ή οδική χρήσις δι ' ην παρέχεται. 

(6); Αϊ άδειαι οδικής χρήσεως θά παρέχωνται διά μίαν έκ τών 
ακολούθων οδικών χρήσεων: 

(α)ι Διά μεταφοράν επιβατών επί κομίστρω κατ ' επιβάτη ν 
(β)

1 διά μεταφοράν επιβατών έπί μισθώσει" 
(γ) διά μεταφοράν επιβατών έπί συμβάσει' 
(δ)

: δι ' έκμισθούμενα οχήματα άνευ όδηγοΰ' 
(ε)( δι ' ιδιωτικά λεωφορεία" 

(στ) ; διά τήν περιοδείαν τουριστικών ομάδων και μεταφ>οράν 
ομάδων επιβατών εις έκδρομάς καθωρισμένου προορισμού' 

(ζ)ι διά μεταφοράν φορτίου" 
(η) διά διεθνείς όδικάς μεταφοράς. 
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(7), Ουδέν όχημα δύναται, άνευ της αδείας της αρχής αδειών, 
να έκτελή πλείονας της μιας όδικάς χρήσεις : 

Νοείται δτι παν δχημα δι' δ υφίσταται ισχύουσα άδεια οδικής 
χρήσεως δια μεταφοράν επιβατών επί κομίστρω κατ* έπιβάτην ή 
επί μισθώσει ή επί συμβάσει, δύναται επιπροσθέτως να έκτελή τήν 
έν τή π α ρ α γ ρ ά φ ω (στ) του προηγουμένου εδαφίου άναφερομένην 
όδικήν χρήσιν. 

(8) Ουδεμία άδεια οδικής χρήσεως θα χορηγήται άναφορικώς 
προς οιονδήποτε δχημα δι έκτέλεσιν οιασδήποτε μεταφοράς επι
βατών ή δι' έκτέλεσιν διεθνών οδικών μεταφορών ή> προς οιονδή
ποτε δχημα έκμισθούμενον άνευ όδηγοΰ, έκτος έάν ό 'ιδιοκτήτης 
τούτου Ικανοποίηση τήν αρχήν αδειών δτι οδτος, ή, οσάκις πρόκει
ται περί νομικού προσώπου, τα έχοντα τήν εύθύνην τών επιχειρή
σεων τούτου πρόσωπα, είναι καλού χαρακτήρος , έπί τή βάσει 
πιστοποιητικού εκδιδομένου υπό τοΰ 'Αρχηγού της 'Αστυνομίας εις 
το όποιον θα πιστοποιήται δτι οδτος δεν κατεδικάσθη κατά τα 
τελευταία δύο έτη δι' οιονδήποτε.αδίκημα κατά παράβασιν του περί 
Ναρκωτικών Φαρμάκων Νόμου ή τοϋ περί Ναρκωτικών Φαρμάκων 3τοθΐ967 
και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου ή τών διατάξεων τοΰ περί Τελώ 29 τοϋ 1977. 
νείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου τών άφορωσών ε'ις τήν 57™" 1969 
άπαγόρευσιν ή περιορισμόν της ε ισαγωγής ή ε ξ α γ ω γ ή ς έμπορευ 4τοΰΐ97ΐ 
μάτων ή εις τήν καταστολήν τής λαθρεμπορίας ή τών διατάξεων 45τοΰ1973 
τών άρθρων 144 έως 177, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, του 12 τοΰ 1977. 
Ποινικού Κωδικός. Κ , ε φ " ^ 1 « 

^  · 3 του 1962 
43 τοϋ 1963 
41 τοΰ 1964 
6 9 τ ο ϋ 1 9 6 4 
70 τοΰ 1965 

5 τ ο ΰ 1 9 6 7 
5 8 τ ο ΰ 1 9 6 7 
4 4 τ ο ϋ 1 9 7 2 
9 2 τ ο ΰ 1 9 7 2 
2 9 τ ο ΰ 1 9 7 3 
59 τοΰ 1974 

3 τοϋ1975 
13.τοΰ 1979 
10 τοΰ 1981. 

(9) Ουδεμία άδεια οδικής χρήσεως θά χορηγήται άναφορικώς 
προς οιονδήποτε δχημα δημοσίας χρήσεως προς έκτέλεσιν οιασδή
ποτε οδικής χρήσεως δι' ην απαιτείται τοιούτον δχημα δυνάμει τών 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός έάν ό 'ιδιοκτήτης τούτου 
πείση τήν αρχήν άδειων δτι μετέρχεται ή προτίθεται δπως μετέλθη 
τήν μεταφορικήν έπιχείρησιν ως κύριον αύτοΟ ε π ά γ γ ε λ μ α . 

(10)' ΑΙ άδειαι οδικής χρήσεως θά Ίσχύωσΐ μέχρι τής 31ης Δεκεμ
βρίου του έτους καθ ' δ αδται έξεδόθησαν και θά άνανεούνται άπό 
έτους εις έτος ά μ α τή καταβολή του νενομισμένου τέλους, έκτος 
έάν προηγουμένως άνακληθώσιν ή άνασταλώσι δυνάμει τών διατά
ξεων τοΟ παρόντος άρθρου : 

Νοείται δτι ή αρχή άδειων δύναται εις ε'ιδικάς περιπτώσεις νά 
παρέχη προσωρινάς άδειας οδικής χρήσεως διά χρονικόν διάστημα 
μή υπερβαίνον τους εξ μήνας δι' έκτέλεσιν μιας τών ακολούθων 
οδικών χρήσεων: 

(α ) Διά μεταφοράν επιβατών έπί κομίστρω κατ ' έπιβάτην' 
(β) ι διά μεταφοράν επιβατών έπί μισθώσει' 
( γ ) διά μεταφοράν φορτίου υπό αδειούχων μεταφορέων «Α». 

(11)' Ή άδεια οδικής χρήσεως δύναται νά άνακληθή υπό τής 
αρχής άδειων δι' ένα έκ τών ακολούθων λ ό γ ω ν : 
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Μεταβίβασις 
και λήξις 
ισχύος 
άδειων 
δδΐ'κής 
χρήσεως. 

Καταστροφή 
και απώλεια 
κατοχής 
οχήματος 
δημοσίας 
χρήσεως. 

(α) Όσάκις αϋτη ελήφθη δια δόλου, ή ψευδών παραστάσεων 
ή άποκρύψεως ουσιώδους γεγονότος ή λόγω μη πληρώ
σεως οιουδήποτε των δρων ύφ' ους αυτή παρεχωρήθη* 

(β) λόγω συχνής ή και συστηματικής ύπό τοΰ κατόχου αυτής 
παραβάσεως τών έν αυτή επιβληθέντων όρων' 

(γ) λόγω συχνής ή και συστηματικής ύπό του κατόχου αυτής 
παραβάσεως τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή τών 
δυνάμει αύτου εκδιδομένων Κανονισμών, είτε δια του οχή
ματος άναφορικώς προς το όποιον παρεχωρήθη αυτή είτε, 
όσάκις το όχημα δια του οποίου διαπράττεται ή παράβασις 
δεν είναι άδειουχον, δι' ετέρου οχήματος του οποίου οδτος 
τυγχάνει 'ιδιοκτήτης' 

(δ)1 όσάκις ό κάτοχος αυτής παραλείπη νά έκτελή τήν όδικήν 
χρήσιν δι' ην παρεχωρήθη δια χρονικήν περίοδον δύο μηνών 
έκτος έάν οδτος έξησφάλισε τήν εγκρισιν τής αρχής αδειών 
δια τήν τοιαύτην παράλειψιν* 

(ε); όσάκις αί συνθήκαι αί υφιστάμενοι κατά τον χρόνον τής 
χορηγήσεως αυτής ήλλαξαν ουσιωδώς: 

Νοείται δτι μία άδεια οδικής χρήσεως θα άνακαλήται ύπό 
τής αρχής αδειών δυνάμει τών εν ταις παραγράφοις (β) και 
(γ) του παρόντος εδαφίου αναφερομένων λόγων μόνον όσάκις 
αϋτη ανεστάλη προηγουμένως δυνάμει του εδαφίου (12); του 
παρόντος άρθρου. 

(12); Ή άδεια οδικής χρήσεως δύναται νά άνασταλή ύπό τής 
αρχής άδειων διά χρονικήν περίοδον μη ύπερβαίνουσαν το εν έτος 
όσάκις ό κάτοχος αυτής παραβαίνη οιανδήποτε τών διατάξεων του 
παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών είτε 
διά του οχήματος άναφορικώς προς το όποιον παρεχωρήθη αϋτη 
είτε, όσάκις το δχημα διά του οποίου διαπράττεται ή παράβασις 
δεν εΐναι άδειουχον, δι' ετέρου οχήματος του οποίου οδτος τυγχά
νει Ιδιοκτήτης ή όσάκις ό κάτοχος αυτής παραβαίνη οιονδήποτε τών 
έν τή αδεία επιβληθέντων δρων, νοουμένου δτι αί τοιαυται παρα
βάσεις έβεβαιώθησαν διά δικαστικής καταδίκης. 

(13); At διατάξεις του παρόντος άρθρου θά έφαρμόζωνται κατά 
τρόπον παρέχοντα, κατά το δυνατόν, εις πάντας τους ενδιαφερο
μένους ΐσην εύκαιρίαν κτήσεως κέρδους. 

(14)ί Ή αρχή αδειών κατά τήν άσκησιν τής διακριτικής αυτής 
εξουσίας δυνάμει του παρόντος άρθρου θά λαμβάνη ύπ' όψιν τάς 
εισηγήσεις του Τμήματος Χερσαίων Μεταφορών και θά άκούη τάς 
παραστάσεις παντός αμέσως ενδιαφερομένου προσώπου. 

6.—(1)' Τηρουμένων τών διατάξεων τού παρόντος Νόμου ή άδεια 
οδικής χρήσεως αναφέρεται ε'ις το δχημα έν σχέσει προς τό όποιον 
αϋτη παρεχωρήθη και δύναται νά μεταβιβασθή μετά του οχήματος 
ύπό του 'ιδιοκτήτου άύτοΰ εϊτε έν ζωή είτε αιτία θανάτου. 

(2) 'Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας διατάξεως του παρόντος άρθρου, 
ή άδεια οδικής χρήσεως παύει ισχύουσα έν περιπτώσει αμελείας 
του κατόχου άύτής όπως προβή εις τήν άνανέωσιν αυτής εντός χρο
νικής περιόδου μέχρι πέντε μηνών άπό τής λήξεως αυτής, εκτός έάν 
ή αρχή άδειων δι' άποχρώντος κατά τήν κρίσιν αυτής λόγους ήθε
λεν εγκρίνει τήν άκινητοποίησιν του οχήματος διά χρονικήν περίο
δον μή ύπερβαίνουσαν τά τρία ετη. 
* 7.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανο
μένου έν περιπτώσει καταστροφής ή αναγκαστικής απώλειας τής 
κατοχής οχήματος δημοσίας χρήσεως άναφορικώς προς τό όποιον 
παρεχωρήθη άδεια οδικής χρήσεως ή 'ισχύς τής τοιαύτης αδείας 
άτονεΐ, είς δε τον τέως κάτοχον του τοιούτου οχήματος παρέχεται 
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άδεια οδικής χρήσεως άναφορικώς προς έτερον όχημα, εάν ζήτηση 
δι' αιτήσεως αύτοΰ την εκδοσιν της τοιαύτης αδείας εντός ανατρε
πτικής προθεσμίας ενός έτους από τής καταστροφής ή τής αναγκα
στικής απώλειας τής κατοχής τοΰ οχήματος. 

(2) Ή αρχή αδειών κατά την χορήγησιν αδείας δυνάμει τοΰ εδα
φίου (1) τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζει κατ' άναλογίαν τάς σχε
τικάς περί αντικαταστάσεως οχημάτων διατάξεις τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

(3)« Ή δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου άδεια χορηγείται διά συγκε
κριμένον όχημα πλήρως περιγραφόμενον εν τη προς τοΰτο υποβαλ
λομένη αιτήσει: 

Νοείται ότι ή αρχή άδειων δύναται νά χορήγηση άδειαν δυνάμει 
τοΰ παρόντος εδαφίου υπό προθεσμίαν μέχρι τριών μηνών. 

(4)| Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ό όρος «καταστροφή 
τοΰ όχήμοττος» περιλαμβάνει σοβαράν βλάβην ε'ις το όχημα καθι
στούσαν την έπισκευήν τοΰ τοιούτου οχήματος οικονομικώς άσύμφο
ρον διά τον Ίδιοκτήτην αύτοΰ. 

Μέρος Ι Ι Ι . ΡΥΘΜ1ΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

8.—(1)ί Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους ή έπι Λεωψορβϊα. 
των αγροτικών, αστικών και υπεραστικών οδικών γραμμών μετα
φορά επιβατών έπι κομίστρω κατ' έπιβάτην ενεργείται διά λεωφο
ρείων δημοσίας χρήσεως τών οποίων ό τύπος καθορίζεται υπό τών 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου γενομένων Κανονισμών, κατόπιν αδείας 
χορηγούμενης ύπό τής 'Αρχής 'Αδειών δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος Νόμου. 

(2)i Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου: 
«'Αγροτική οδική γραμμή» σημαίνει τήν συνδέουσαν εν 

χωρίον ή κωμόπολιν με πόλιν ή χωρίον ή κωμόπολιν όδικήν 
γραμμήν διά τήν τακτικήν μεταφοράν επιβατών επί κομίστρω 
κατ' έπιβάτην' 

«αστική οδική γραμμή» σημαίνει τήν έκτελουμένην εντός τών 
ορίων μιας αστικής τροχαίας περιοχής όδικήν γραμμήν διά τήν 
τακτικήν μεταφοράν επιβατών έπι κομίστρω κατ' έπιβάτην 

«υπεραστική οδική γραμμή» σημαίνει τήν συνδέουσαν δύο ή 
πλείονας πόλεις όδικήν γραμμήν διά τήν τακτικήν μεταφοράν 
επιβατών επί κομίστρω κατ' έπιβάτην. 

(3) Ή αρχή αδειών έν τη ενασκήσει τής διακριτικής αυτής εξου
σίας θά λαμβάνη ύπ' όψιν τά κάτωθι: 

(α)1 Τήν εκτασιν τών μεταφορικών αναγκών τάς όποιας σκοπεί 
νά εξυπηρέτηση ή αιτουμένη οδική γραμμή" 

(β) τήν ϋπαρξιν άλλων αδειούχων μεταφορικών επιχειρήσεων 
παρεχουσών τάς αύτάς ή παρόμοιας μεταφορικάς υπηρε
σίας εις τήν περιοχήν και τον βαθμόν επάρκειας και τακτι
κότητος ε'ις τον όποιον αϊ τοιαΰται ύπηρεσίαι παρέχονται' 

(γ)! τον βαθμόν ε'ις τον όποιον εΐναι πιθανόν ότι οδτος θά 
δύναται νά παρέχη ασφαλείς, συνεχείς καΐ τακτικάς μετα
φορικάς υπηρεσίας* 

(δ) τήν ανάγκην συντονισμού τής οδικής μεταφοράς επιβατών 
ε'ις τήν περιοχήν προς έξασφάλισιν επαρκών, καταλλήλων 
και αποτελεσματικών μεταφορικών υπηρεσιών και αποφυ
γήν έπιβλαβοΰς ανταγωνισμού τών αναμεμιγμένων εις τάς 
τοιαύτας μεταφοράς προσώπων 
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(ε) την έκτασιν καθ' ην ή προτεινομένη οδική γραμμή εΐναι 
αναγκαία ή ευκταία έν τω δημοσίω συμφέροντι. 

(4) Ή διαδρομή έκαστης οδικής γραμμής ώς και ή αφετηρία, το 
τέρμα, αί στάσεις, αϊ μετατροπαί και αί επεκτάσεις ταύτης καθο
ρίζονται ύπό τής αρχής άδειων. 

(5) Ό Υπουργός καθορίζει τα δι* έκάστην όδικήν γραμμήν έπι ^ 
τρεπόμενα κόμιστρα άφοΰ λάβη υπ' δψιν τήν γνώμην του Συμβου
λίου Όδικής Τροχαίας Μεταφοράς. 

(6)( 'Οσάκις λεωφορείον δημοσίας χρήσεως άναφορικώς προς το . 
όποιον υπάρχει έν ίσχύι άδεια οδικής χρήσεως τεθή έκτος κύκλο "~ 
φορίας, ό ιδιοκτήτης τούτου δικαιοΟται, τηρουμένων των διατάξεων 
του παρόντος ή παντός έτερου οικείου Νόμου, νά τύχη αδείας όδι
κής χρήσεως άναφορικώς προς έτερον λεωφορείον δι ' οδ προτίθεται 
νά άντικαταστήση το τοιούτο λεωφορείον δημοσίας χρήσεως ώς 
ακολούθως: 

(α), Έάν ό έν τη αδεία κυκλοφορίας τοϋ άντικατασταθησο
ι μένου λεωφορείου προβλεπόμενος αριθμός επιβατών δέν 

όπερβαίνη τους δεκαοκτώ, χορηγείται άδεια διά τήν άντι
κατάστασίν του διά λεωφορείου δυναμένου νά μεταφέρη 
έπιβάτας μή υπερβαίνοντας τους δεκαοκτώ" 

(β)ι έάν ό έν τή αδεία κυκλοφορίας του άντικατασταθη σο μένου 
λεωφορείου προβλεπόμενος αριθμός επιβατών ύπερβαίνη 
τους δεκαοκτώ άλλα δέν ύπερβαίνη τους τριάκοντα πέντε, 
χορηγείται άδεια διά τήν άντικατάστασίν του διά λεωφο
ρείου δυναμένου νά μεταφέρη έπιβάτας μή υπερβαίνοντας 

• τους τριάκοντα πέντε' 
(γ) έάν ό έν τη αδεία κυκλοφορίας του άντικατασταθη σο μένου 

λεωφορείου προβλεπόμενος αριθμός επιβατών ύπερβαίνη 
τους τριάκοντα πέντε χορηγείται άδεια διά τήν άντικατά
στασίν του διά λεωφορείου δυναμένου νά μεταφέρη έπι ^ 
βάτας μή υπερβαίνοντας τον αριθμόν τών επιβατών τους 
οποίους το άντικατασταθησόμενον λεωφορείον ήδύνατο νά 
μεταφέρη. 

(7). 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος ^ 
Νόμου οσάκις κάτοχοι άδειων όδικής χρήσεως προς έκτέλεσιν διά 
λεωφορείων μεταφοράς επιβατών έπι κομίστρώ κατ' έπιβάτην ήθε
λον Ιδρύσει έταιρείαν διά τήν άπό κοινού έξυπηρέτησιν τών έν ταΐς 
άδείαις αναφερομένων οδικών γραμμών και τών έν αύταΐς καθορι
ζομένων διαδρομών ή αρχή άδειων χορηγεί προς τήν έταιρείαν 
ένιαίαν άδειαν όδικής χρήσεως δι* έκτέλεσιν ύπό τών λεωφορείων 
αυτής οιασδήποτε όδικής γραμμής ή διαδρομής ην έξετέλει οιονδή
ποτε τούτων προ τής συστάσεως τής εταιρείας: 

Νοείται δτι ή αρχή άδειων δύναται νά άρνηθή τήν χορήγησιν μιας 
τοιαύτης αδείας έάν υφίσταται κίνδυνος εκμεταλλεύσεως ή μή επαρ
κούς εξυπηρετήσεως του κοινού ή παραβλάπτεται άλλως το δημό
σιον συμφέρον. 

Ταξ
1
· 9.—(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τά ταξί διακρί

νονται είς αγροτικά ταξί, αστικά ταξί και υπεραστικά ταξί, ή δε 
παρεχομένη άδεια όδικής χρήσεως ώς άδεια αγροτικού ταξί, άδεια 
αστικού ταξί και άδεια υπεραστικού ταξί, αντιστοίχως, ταύτα δέ 
καθορίζονται ώς ακολούθως: . 

«Άγροτικόν ταξί» σημαίνει ταξί έχον εδραν και χώρον 
σταθμεύσεως έκτος αστικής τροχαίας περιοχής άναλαμβάνον 
τήν μεταφοράν επιβατών μή υπερβαινόντων τους εξ επί μισθώ
σει ουχί δε έπι κομίστρώ κατ ' έπιβάτην .. 
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«άστικόν ταξί» σημαίνει ταξί έχον εδραν κα ι χώρον σταθμεύ
σεως εντός αστικής τροχαίας περιοχής άναλαμβάνον την μετα
φοράν επιβατών μη υπερβαινόντων τους εξ έπί μισθώσει, ουχί 
δε έπί κομίστρω κατ ' έπιβάτην" 

«ύπεραστικόν ταξί» σημαίνει ταξί άναλαμβάνον την μετα
φοράν επιβατών μη υπερβαινόντων τους οκτώ έπί κομίστρω. κατ' 
έπιβάτην, ουχί δε έπί μισθώσει, άπό άστικήν περιοχήν είς έτέ
ραν τοιαύτην έπί διαδρομής καθοριζομένης υπό τής αρχής 
άδειων. 

(2) Δεν παρέχεται άδεια οδικής χρήσεως δια ταξί δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, έκτος έάν το δχημα έν σχέσει προς το όποιον θά 
παραχωρηθή ή άδεια, είναι έφωδιασμένον διά πλακών αναγνωρί
σεως, ώς προνοείται διά. Κανονισμών, εις δέ την περίπτωσιν αστικού 
ταξί , έκτος έάν τούτο, επιπροσθέτως εΐναι έφωδιασμένον διά ταξι 
μέτρου τοΰ "καθοριζομένου διά Κανονισμών τύπου. 

(3) Ή αρχή αδειών έν τή ενασκήσει τής διακριτικής αυτής εξου
σίας δέον δπως λαμβάνη ύπ' δψιν τά ακόλουθα: 

(α) "Οσον άφορα εις αστικά ταξί και αγροτικά ταξ ί : 
( ι) ' τήν εκτασιν καθ' ην τυχόν αί άνάγκαι τής οικείας 

αστικής τροχαίας περιοχής ή αγροτικής κοινότητος, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, εξυπηρετούνται επαρ
κώς' 

( ι ι) τον βαθμόν είς τον όποιον είναι πιθανόν ότι ό αίτητής 
θά δύναται νά παρέχη τάς άίτουμένας μεταφορικάς 
υπηρεσίας* 

( ι ι ι ) την εκτασιν καθ' ην ή σκοπούμενη οδική χρήσις 
είναι αναγκαία ή ευκταία έν τω "δημοσίω συμφέ
ροντα 

(ιν) τάς άνάγκας τής περιοχής έν τω συνόλω της άναφο
ρικώς προς τήν μεταφοράν επιβατών" 

(β) "Οσον άφορα ε'ις υπεραστικά ταξί— 
( ι). Την εκτασιν τών μεταφορικών αναγκών τάς οποίας 

σκοπεί νά εξυπηρέτηση ή αιτουμένη οδική γραμμή" 
(ιι)· την ύπαρξιν άλλων αδειούχων μεταφορικών επιχει

ρήσεων παρεχουσών τάς αύτάς ή παρόμοιας μετα
φορικάς υπηρεσίας είς τήν περιοχήν κα ι τόν βαθμόν 
επάρκειας και τακτικότητος ε'ις τόν όποιον αί τοι
αύτα ι υπηρεσία ι παρέχονται* 

( ι ι ι ) τόν βαθμόν είς τόν όποιον είναι πιθανόν δτι οδτος 
θά δύναται νά παρέχη ασφαλείς, συνεχείς και τακτ ι 
κάς μεταφορικάς υπηρεσίας" 

(ιν) τήν ανάγκην συντονισμού τής οδικής μεταφοράς 
επιβατών είς τήν περιοχήν προς έξασφάλισιν επαρ
κών, καταλλήλων και αποτελεσματικών μεταφορικών 
υπηρεσιών κα ι αποφυγήν επιβλαβούς· ανταγωνισμού 
τών αναμεμιγμένων εις τάς τοιαύτας μεταφοράς 
προσώπων' 

(ν) τήν εκτασιν καθ' ην ή προτεινομένη οδική γραμμή 
εΐναι αναγκαία ή ευκταία έν τω δημοσίω συμφέ
ροντι. 

(4) Όσάκις ταξί, άναφορικώς προς το όποιον υπάρχει έν Ίσχύι 
άδεια ταξί, τεθή έκτος κυκλοφορίας, ό ιδιοκτήτης τούτου δικαιούται, 
τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος ή παντός ετέρου οικείου 
Νόμου, νά τύχη άδειας ταξί τής αυτής κατηγορίας ώς του άντικα
τασταθησομένου, άναφορικώς προς το τοιούτο ταξ ί : 
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Νοείται δτι εάν ό εν τη αδεία κυκλοφορίας του άντικατασταθη
σομένου ταξί προβλεπόμένος αριθμός επιβατών δεν ύπερβαίνη τους 
εξ χορηγείται άδεια δια τήν άντικατάστασίν του δια ταξί δυναμένου 
να μεταφέρη έπιβάτας μη υπερβαίνοντας τους εξ. 

(5)| Τα δι' έκάστην κατηγορίαν ταξί επιτρεπόμενα κόμιστρα καθο
ρίζονται ύπό του Υπουργού, άφου λάβη υπ' όψιν τήν γνώμην του 
Συμβουλίου 'Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς. 

(6): 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος 
Νόμου, οσάκις κάτοχοι άδειων αστικού ταξί με τήν αυτήν εοραν ή 
υπεραστικού ταξί ήθελον Ιδρύσει έταιρείαν δια τήν από κοινού έξυ
πηρέτησιν, είς τήν περίπτωσιν των αστικών ταξί, απάντων τών εν 
ταΐς άδείαις αναφερομένων χώρων σταθμεύσεως, .είς δε τήν περί
πτωσιν τών υπεραστικών ταξί, τών εν ταΐς άδείαις αναφερομένων 
οδικών γραμμών και τών εν αύταΐς καθοριζομένων διαδρομών, ή 
αρχή άδειων χορηγεί προς τήν έταιρείαν ένιαίαν άδειαν οδικής 
χρήσεως δια παροχήν ύπό τών ταξί αυτής οιασδήποτε μεταφορικής 
υπηρεσίας ην ήδύνατο οιονδήποτε τούτων να παράσχη πρό της 
συστάσεως της εταιρείας: 

Νοείται δτι εις τήν περίπτωσιν τών αστικών ταξί ή αρχή άδειων 
θά χορηγή τήν τοιαύτην άδειαν ύπό τον δρον δτι άπαντες οί χώροι 
σταθμεύσεως θά εξυπηρετούνται ύπό τής εταιρείας ώς και πρό της 
συστάσεως αύτης: 

Νοείται περαιτέρω δτι ή αρχή άδειων δύναται νά άρνηθή τήν 
χορήγησιν ενιαίας αδείας, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, εάν υφί
σταται κίνδυνος εκμεταλλεύσεως ή μή επαρκούς εξυπηρετήσεως 
του κοινού ή παραβλάπτεται άλλως το δημόσιον συμφέρον. 

Όχήματα 10.—'(1) Τηρουμένων τών δυνάμει του παρόντος Νόιμου έίκάστοτε 
έκμισθούμενα £ ν ίσχύι 'Κανονισμών, δεν παρέχεται άδεια όχήΐμοπος έΐκίμιίοίθίοομένοιυ 
άνευδδηγοΰ. ά ν ε υ δδηγοΟ, ίέκτός έ ά ν  · 

(α)ι |ό αατούμενος τήν χαρήγηίσιν το'ΐαύτης αδείας ικανοποίηση 
ΐτήν αρχήν άδειων δτι προτίθεται νά διαΐτη·ρη 'κατάλιληιλον 
(έπαγγίε'λιματι'κήν στέγην' 

Ι(β) το δχηιμα το ,έ'κίμισθούμ&νον άνευ οδηγούν
Ι (ι) εΐναι ήιλιικίας ουχί πέραν τών 4 ιέτών :| 

Νοίεΐται δτι όχήιματα τύπου «ΐΛάντ Ρόιβι&ρ» 'και οχή
ματα τών οποίων ό ικυβισίμός της ιμηχοενής υπερβαίνει 
τά 1600 κυβικά έίκατοιστά δύναται νά είναι ήλιικίας 'και 
-πέραν τών τεσσάρων ετών άλλ' ουχί πέραν τών εξ.: 

ΙΝοεΐται πίεραιτέρω δτι ή αρχή άδειων δύναται νά 
ιπαρατεύνη έίκάστοτε τήν τοΊαύτην άδειαν οχήματος 
(έΙκίμυσΘουΐμένου άνευ οδηγού διά περαιτέρω περίοδον 
Ιμ&χρι Ιδύο ιέτών ύπό τον δρον δτι θά ύποβάλιληίται ανά 
εξάμηνον διά το τοιούτον δχηιμα, ύπό παντός ένδια
φ&ροιμένου προσώπου, πιστοποιητικό ν έπιθεωιρήσίεως 
της δυνάμει τής οικείας νοίμοθεσίας αρμοδίας 'αρχής 
ίβείβαιουν περί τής Ικανοποιητικής 'μηχανιΐκής καταίστά
σεως τοΟ ιείρημένου όχήιματος και τής κατάλληιλό
τητος χρήίσεως αυτού' 

|(ιι): πληροί τάς προνοίας τών έίκάστοτε ισχυόντων άναφο
ρικώς προς μηχανοκίνητα όχήματα νόμων, κανονι
σμών και διαταγμάτων. 

(·2) "Η αρχή άδειων κατά τήν άοΐκηίσιν τής διακριτικής αύτης εξου
σίας δυνάμει του παρόντος άρθρου θά λαμβάνη δεόντως ύπ' δψιν 
πλην τών δσων διαλαμβάνονται 8ίς το εδάφιον (14) του άρθρου 5 
και τάς απόψεις τοΟ 'Κυπριακού 'Οργανισμού Τουριοΐμού. 
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(3) 'Οσάκις δχηίμα έκιμιοίθούμενον άνευ όδηιγοΟ άναφορικώς προς 
τό όποιον υπάρχει έν ίσχύι άδεια οχήματος έκμισθουμένου άνευ οδη
γού τεθή 'έκτος ;κυΐκλοιφορίας, ό ϊΐδιοικτήτης τούτου δικαιούται, τηιρου
μένων των διατάξεων του παρόντος ή παντός έτερου οΐΐκείου νόιμου, 
νά τύχη άδιείας όχήίματος έκμυσίθουΐμένου άνευ οδηίγού άναφορικώς 
προς παν δχημα δι' οδ προτίθεται νά άντικαταοτήση τό τοιούτον 
δχηΐμα. 

1L·—i(jl) Ή αρχή: άδειων δύναται νά χορηγή αδείας οδικής χρή Ιδιωτικά 
σεως δι' :έΊκτέλεσιν μεταφοράς 'επιβατών διά λεωφοιρείων ιδιωτικής λεωφορεία, 
χρήιοιεως άνη|κόντων είς έιμπορικάς ή ετέρας επιχειρήσεις. 

(2) ·ιΗ τοιαύτη: άδεια παρέχει εις τον κάτοίχον αύτη ς τό δικαίωμα 
δπως ;μεταφέρη Ιδω'ρεάν έπιβάτας μόνον διά ή σχετικώς προς τους 
σκοπούς της ύπ' αυτού διεξαγοιμένης έπιχειρήίσεως. 

(3) Ή αρχή άδειων χορηιγεΐ τήν δυνάμει του παρόντος άρθρου 
ά&ειαν όιδίκής χρήοεως Ιδιωτικού λεωφορείου εφ' δσον πεισθίή δτι 
τά υφιστάμενα αοειοΰίχα ίλεωφοιρεΐα δηίμοσίας. χρήσεως δεν δύνανται 
νά ιέξυιπηίρετήϊοΐουν τάς οικοποομένας διά της αΙτουμένης αδείας ιμετα
φοριΐκάς άνάγκας ικαΐ ύπό τοιούτους δρους και περιορισμούς οίους 
ήθελε κρίνει πρέπον νά ίέπΐβάλη ύπό τάς περιστάσεις. 

'(4)| "Εκαστον Ίδιωτίκόν λεωφορείον δ υ' δ έχοιρηγήθη άδιεια δυνά
μίει του παρόντος άρθρου δέον όπως φέρη ιέφ' έικάστης των πλευρών 
αύτου έπιγραφή,ν ο^ναγράφουσαίν τήν έπωνυμίαν και τό είδος της 
έπιχίειρήίσιεως έν σχέσίει προς τήν όποιον χρη|συμαποιιεΐται τούτο. 

(5)'<—!01)> ΙΠάς κάτοχος αδείας όδϋκής χρήσεως δυνάμει του παρόν
τος άρθρου δέον δπως προ ο'ιαίοΐδήποτε «μεταφοράς επιβατών συιμπλη
ροΐ κατάλογον ίέν ω θά άναγράφωνται τά όνόιματα των ιμ&ταψερο
<μένων προισώπων και ή σχέσις τούτων μετά της ύπ' αυτού διεξαγο
ιμένη;ς έπιχειρήίσεως. 

(β) Ό τοιούτος κατάλογος δέον δπως διαφυλάττηιται ύπό του 
κατόχου της αδείας εντός του 'ιδιωτικού λεωφορείου καΙ παρουισιά
ζηται προς ελεγχον οσάκις ήίθελε τούτο ζητήσει ή αρχή άδειων ή 
οιίον&ήποτε πρόιαωπον δεόντως έςΊουσιοδοτηιμένον ύπ' αύτη ς, ή οιον
δήποτε άστυνο'μικόν δίργανον. 

12,— (!ΐ) Ή περιοδεία τουριστικών Ομάδων ή ή μεταφορά όιμάδων Τουριστικά 
επιβατών εΐίς έκίδρομάς κάθωριΐοΐμένοα προορισμού ενεργείται διά λεωφορεία, 
τουριστικών λεωφοιρείων δηΐμοσίας χρήίσεως κατόπιν άδειας παρεχο
μένης! Ιύπό της 'αρχής (άδειων.. 

(2) Αί δυνάμει του παρόντος άρθρου άδίειαι παρέχονται ύπό 
τοιούτους δρους καΙ περιορισμούς οίους ή αρχή άδειων ήθελε κρίνει 
πρέπον νά έπιβάλη ύπό τάς περιστάσεις και Ιέφ' δσον αί τουριστιΐκαΐ 
α ν ά γ κ α δεν εξυπηρετούνται ύπό των ύφιαταΐμένων τοιούτων αδειού
χων λεωφορείων. 

'(3)' Ή αρχή άδειων κατά τήν άοΐκησιν της διακριτικής αυτής εξου
σίας δυνάμει του παρόντος άρθρου θά λοαμίβάνη δεόντως ύπ' διμιν 
πλην των δσων διαλαμβάνονται εί'ις τό εδάφιον (114)' του άρθρου 5 
καΙ τάς απόψεις του ΚυπριαίκοΟ 'Οργανισμού Τουρισμού. 

113.—· (Π) Ή άριχή άδειων κέκτηται διακριτική ν έξοοσίαν χορηιγή Μεταφορά 
οίεως άδειων οδικής χρήσεως διά ιμεταφοράν επιβατών έπί συμίβάσει ί^|βοαωΛ. 
ήτις θά ενεργήται διά λεωφορείων δη!μο'σίας χρήοΐεως. σομ 

(2); Προς χορήιγησιν τοιαύτης άδειας ή αρχή άδειων δέον δπως 
Ιΐκανοποιηθίή δτι ύφίισταται σύμβασις διά τήν τοιαύτην 'μεταφοράν. 
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' Ιδιωτικά 
μηχανοκίνητα 
οχήματα. 

"Αδεια 
Μεταφόρέως 

(3) Ή έν τώ προηγουμένω έδαφίω άναφεροιμένη σύμβασις δέον νά 
πίεριέχη σαφείς προνοίας περί της διαδιροιμής ήτις θα έίκτελήται, περί 
τής χρονικής ίοίχύος αυτής ώς >καί περί του άνταλλάγιματος το όποιον 
θα παρ&χηται δια την έίκτέλεοΊν ταύτης. 

)(4) "Η αρχή αδειών >κατά την άοΐκησιν της διαίκριτυκής αύτης εξου
σίας δυνάμει του παρόντος άρθρου δέον νά λοομβάνη ύπ1' όψιν τά 
κάτωθι : 

(α) Την αναγκαιότητα της πιροτιθίειμένης νά έκτελεσθή .διά της 
συμβάσεως (διαδρομής* . ' · ' 

(β) την έ'κταισιν κάθ' ην αϊ άνάγκαι της προτιθέμενης νά έκτε
ίλεσθή διά της συμβάσεως διαδρομής .έξυπηρετοΰνται έπαρ

' · ' Ικώς' διά τών όχηιμάτων εΐ'ις τά όποια ιέχορηγήθη ήδη άδεια 
• δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόιμου" 

(γ) τον βαθίμόν είς τον όποιον <εΐναι πιθανόν δτι οδτος θά παρέχη 
ασφαλείς, συνεχείς και ταίκτκκάς 'μεταφοριίκάς υπηρεσίας" 

ί(Ιδ): γενικώς τάς μεταφορικάς ιάνάγ'κας της περιοχής. 
(5)1 Αϊ ·ά&ειό:ι· προς 'έικτέλι&σιν μεταφοράς επιβατών επί συιμβάσει 

θά χορηγώνται ύπό τόύςικάτωθι δρους : 
Ι(ά) Ή άδεια θά κάθοιρίζη δτι αί διευθίετήσεις διά την έπι το 

αυτό συνάντηίσιν τών επιβατών δεν θά γίνονται ύπό του κα
τόίχου της άοϊείας' η του Ιδιοκτήτου ή του όδηίγου του όχή
ίματος η ύφ1 οιουδήποτε προσώπου λαμβάνοντος παρ' αυτών 
(άμοιβήν διά τάς διευθετήσεις ταύτας' 

(β) ούδιειμία γνωοτοιποίησις θά δίΐδεται προς τό κοινόν έν σχέσει 
προς την προτιθείμένην διάδροιμήν η τάς γιενοιμένας διευθε
τήιοίεις· 

(γ) άπαντες οΐ έπι'βάται θά επιβιβάζονται έκ της αύτης άφε
τηιριας ή πλειόνων αφετηριών καΐ θά μεταφέρονται εις τό 
αυτό τέρμα η πλείονα τέρματα της διαδροΐμης ώς ήθειλεν 
όρυοίθΙη Ιύπό της αρχής (αδειών :ι 

ΐΝοεΐτάι δτι ή αρχή ά&ειών δύναται διά τής χορηγούμενης άδειας 
νά ίέπιίβάλη οιουσδήποτε άλλους δρους θά έκρινε πρέπον ύπό τάς 
περιστάσεις. 

(6). Αϊ άδειαι προς έκτέλεσιν μεταφοράς επιβατών έπι συμβάαει 
θά είναι διά τήν εΓιδι'κήν διαδιραμήν δι' ην συνήφθη ή ούιμβασις και 
διά τό χρονικόν διάστηιμα τό προ<6ίλεπόΐμενον έν αύτη. 
• }14.—i(ll) * Απαγορεύεται ή ύπό παντός προσώπου δϋ' ιδιωτικού μηχα

νοκινήτου όχήίματος ιμεταφορά επιβατών επί μισθώσει ή ;έπ' αμοιβή 
ή ή συστηιματίκή μεταφορά προσώπων ιμή στενών συγγενών ή ύπαιλιλή
λων του ιδιοκτήτου ,ή όΐδηγοΰ αύίτοΟ. 

(2) ίΔιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «στενοί συγγενείς» 
σημαίνει σύζυγον, 'μνηιοΐτή.ρα ή ιμνηρίτήν, γονείς (συιμπειριλαίμβανο
μένων και γονέων συζύγου ή μνηστήρος ή μνηστής), τέκνα (συμπε
ριλαμβανομένων τών συζύγων και μνηστήρων ή μνηστών αυτών) ή 
αδελφούς καΐ περιλαμβάνει, συγγενείς έξ αίματος ή έξ αγχιστείας 
μέχρι και του. τρίτου βαθμού συγγενείας. 
Μέρος ΐνΡΥΘ!ΜΙ:ΣΙΣ ΤΗΣ ΟΑΙίΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

15J—ι(Ι1 )'■ Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόιμου ή παντός 
έτερου οικείου νόμου ή κανονισμών ή μεταφορά παντός τύπου φορ
τίου επί μισθώνει ή 'έπ' αμοιβή ενεργείται μόνον διά φορτηγών μηίχα
νοίκινήτων όχηιμάτων δηιμασίας χρήίσίεως κατόπιν αδείας, έν τώ πα
ρόντι άρθρω αναφερομένης ώς «άδεια μεταφορέως Ά'», χορηγού
μενης ύπό τής αρχής άδίειών καΐ ύπό τους εν αυτή διαιλαίμβανο'μένους 
δρους. 
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(·2) Ή άδιειά μετάιφορεως «Α» χορηγείται δια φορτηγά οχήματα 
μιας Των ακολούθων κατηγοριών : 

(<χ) Αρθρωτά οχήματα" 
(β) :φΌ,ριτηγά οχήματα γενικού φορτίου μετά ή άνευ ύί5ραυ>λικοΰ 

ανυψωτήρος* 
(γ) ι υδροφόρας' 
(1δ). ιδυιτιοφόρα έτερα πίλήν των υδροφόρων κοοΐ βοθροικαθαριστών' 
(ε) >Soθpo|καlθαpιιστάς', 

(αιτ.) ρυμουλκά οχήίματα' 
•'(ιζ) ρυμουλκούμενα όχήιματα" 
(η) οίκυίβαλοσυλλέκτας.. 

(3) *Η αρχή άΐδειών εν τη έναισίκήσει της διακριτικής αυτής εξου
σίας διά την χορήγηίσιν άδειας μεταφορέως «Α» θά εξιετάζη τά 
κάτωθι :i · " 

(α) ιΤάς άνάγκας τής περιφερείας διά την ^μεταφοράν του. σκο
ποομένου είδους φορτίου ώς 'και τήν εικταίσιν καΐ φύσιν των 
τοιούτων αναγκών'1 

!(β) την έΊκταισιν καθΙ' ή ν αί τοιαυται άνάγκαι έξυπηριετοονται 
ύιτό τών εν τη περιφέρεια υφισταμένων αδειούχων, μεταφο. 
(ρέων «Α»' 

:(γ)ι τον 'βαθίμόν εις τον όποιον' είναι πιθανόν δτι ό αίιτητής θά 
•δύναται νά παρεχη είς την περιφέρειαν ασφαλείς, συνεχείς 
ίκαι ταίκτιΐκάς μίεταφορϋκάς ύίπηιρεσίας' 

(ιδ) τον τύπον και την δυναμικότητα του οχήματος, άναφορκκώς 
ΐπίρός το όποιον ΰπίε:6λήΙθη: ή αίτησις,, 

(4) Ή αρχή Ιάδειών δύναται νά χορηγή άδειαν μεταφορέως «Α» 
υπό τους <κάτωθι δρους : 

ι(α)< "Ότι ό μεταφορεύς θά χρηίσυμοπ.οιήται άπο'κλειοίτι'κώς εντός 
της περιφερείας αύ'ιτοΟ ή 'εντός καθορισμένης περιοχής' 

}(β) δτι ό ιμεταιφορεύς θά. χρησιμοποιήται μόνον προς ιμεταφοράν 
ικαθωρισίμένου! είδους φορτΐουι'1 

'(γ) οτι ό (μεταφο'ρεύς θά χρησιμοποιήται μόνον προς ιμεταιφοράν 
>φοιρτίου ε)1ς καθωρισμένον πρόσωπον' 

(ιδ), αίουοίδήποτε έτερους δρους., τους όποιους, κρίνει ή αρχή 
'άδειων άναγίκαίοιυς προς χάριν του δηΐμοοίίου συιμφέροντος 
Heal προς άπτοτροπήν άντιοικονοίμικου ανταγωνίσιμου. 

'(5). Πάς μεταφορεύς «Α» όφείιλίει δπως έ:ξυπη:ρετγ| τάς άνάγκας 
είς μεταφοράν φορτίου τής περιφερείας αύτου, επιπροσθέτως .δε δύ
ναται νά έκτιελή μεταφοράν φορτίων ΚΌΒ' οεπασαν τήν νήσον 'κατόπιν 
σχετικής προς τοΟτο αδείας ύπό της αρχής άδειων. 

(6) Διά τους οίκοπούς του παρόντος άρθρου «περιφέρεια» σηιμαίνει 
τήν ύπό τής άριχής άδειων καθοριζοίμένην έδαφιίκήν περιοχήν ήτις 
δυνατόν νά καλύπτη τήν εκτασιν ιμιας άστιΐκής τροχαίας περιοχής 
ή μιας άγροτυκής κοινότητος ή ενός συμπλέγματος αγροτικών κοινο
τήτων ίέντός τής οποίας εις μεταφορεύς «Α» δύναται νά παρέχη ιμετα
φορυκάς υπηρεσίας. 

(7)< 'Οσάκις φορτηγόν δχηιμα άναφορικώς προς το όποιον ύφΐίιοίτά
ται εν Ίσχύι άδεια μεταφορέως «Α» τεθή έκτος κυκλοφορίας ό ιδιο
κτήτης τούτου δικαιούται, τηρουμένων τών διατάξίεων του παρόντος, 
ή παντός ετέρου οικείου· νόμου, νά τύχη αδείας μεταφορέως «Α» 
άναίφορυκώς προς έτερον όχημα της αυτής κατηγορίας δι' οδ προτί
θεται νά άντικαταστήση το τοιούτον δχηιμα ώς ακολούθως :' 

(α) 'Έάν το εν τη άδεια του άντυκατασταθησοιμένου όχήιματος 
καθοριζόΐμενον ώψέλιμον φορτίον δεν ύπερβαίνη τους πέντε 



Ν . 9/82 550 

τόννους, χ ο ρ η γ ε ί τ α ι ά δ ε ι α δ ι α την ά ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ί ν τ ο υ δ ι ' 
όχήΐματος δυναμένου να ιμεταφέρη ώφέλιιμον φαρτίον >μή ύηνερ-

ιβαΐνον τους πέντε τόννους' 
(β) ιέάτν τ ο ; εν τη ά δ ε ι α τ ο υ άντικοπασταίθηισοιμένου δχήμοοτος 

ίκαίθοίριζόιμενον ώφέλυμον φοιρτίον ύπι&ριβα'ίνη τους π έ ν τ ε 
τσννους ' χοιρη:γεΐται ά δ ε ι α δ ι α την άντιΐκατάστοασίν TOO δ ι ' 
όχήίματος δυναμένου ν α μεταφέρη ώφέλυμον φοίριτίον πέραιν 
τ ω ν πέντε τόννων. 

16^—i(Ί) 'Ή αρχή αδε ιών δ ύ ν α τ α ι νά χοιρηγή άδε ιαν ειίς cpoprrr|rya 
μηχανοκ ί νη τα όχήΐμοπα των όποιων το .μιίκτόν βάρος υπερβα ίνε ι τ ο υ ς 
τ εσσάρας τόνναυς ά λ λ α δεν υπερβα ί ν ε ι τους επτά τόννους, εν τ ω 
ποορόντι άρΒρω άναΐφιεροΐμένηί ως ά δ ε ι α μεταφίορέως «ιΒ», άνή>κο<ντα 
ε ίς ιέμποριΐκάς ή ε τ έρας επ ιχε ιρηθε ίς προς έξυπηρέτησιν τών σίκοιττών 
α υ τ ώ ν κ α ι ύπό το ιούτους ορούς ώς ήθελε κρ ίνε ι πρέπον να έπι ιβόιλη 
ύπό τ ά ς περ ιστάσε ις :ι 

Μοίεΐται δ τ ι ή αρχή άδε ιων δύνατα ι . εΐίς ε ί δ ι κάς πι&ριπτώισεις να 
χοιρηίγη ά δ ε ι α ν μεταφορέως «β» εΐίς φοιρτηιγά μηχανοκ ί νητα όχήιμοοτα 
των όποιων τό ίμ ικτόν βάρος υπερβα ίνε ι τους έπτάς τόννους, εφ ' ο ο ο ν 
ή'&ελεν ί/κανοποιηΐθή δ τ ι ή υπό τ ο υ οΛτητου χρήσις τών το ιούτων ο χ η 

μ ά τ ω ν ε ίναι , απαρα ί τη τος δ ι α τ ά ς ά ν ά γ κ α ς της ύπ' αύιτου δ ι ε ξατ /Ό

μένης επιχε ιρήσεως. 
(2) Ουδέν δχηίμα αναφορικούς προς τό όποιον έχορηγήιθη ά 5 ' ε ι α 

ιμεταφορέως «'Β» δ ύ ν α τ α ι ν α χρηισιμοποιήται δ ι α :μεταφοράν φ ο ρ τ ί ο υ 
επ ί ιμιοιθίωσει ίη (έπ' ιάμουβη : 

Ν ο ε ί τ α ι δ τ ι δ ια τους σκοπούς τ ο υ παρόντος εδαφίου δεν θά θ ε ω 

ρ ή τ α ι ώς μεταφορά έπί μισθώσει ή έπ' α μ ο ι β ή : 
( α ) Ή με ταφορά αντ ι κ ε ιμένων τών οποίων ή εμπορ ία α π ο τ ε λ ε ί 

τό κύριον ε π ά γ γ ε λ μ α του Ιδ ιοκτήτου του μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ ο ς 
τ α ύ τ α οχήματος εφ ' δσον τ α ύ τ α ανήκουν ή ανήκον κ ο : τ ά 
κ υ ρ ι ό τ η τ α ε ίς αυτόν κ α ι ' μεταφέροντα ι είς τόν α γ ο ρ α σ τ ή ν 
τούτων προς. έκ τέλεσ ιν συμβάσεως πωλήσεως' 

(β) ή μεταφορά αντ ι κ ε ιμένων ανηκόντων κ α τ ά κ υ ρ ι ό τ η τ α ε ί ς 
τρ ί τους τών οποίων ή κ α τ α σ κ ε υ ή , επισκευή, μ ε τ α π ο ί η σ ι ς ή 
καθαρ ισμός αποτελε ί τό κύρ ιον ε π ά γ γ ε λ μ α τόυ ι δ ι ο κ τ ή τ ο υ 
του μεταφέροντος τ α ύ τ α οχήματος . 

(3) ; Ή αρχή άδε ιων κ α τ ά τήν άσκησ ιν της δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ς α ύ τ η ς 
εξουσ ίας δ ιά τήν χορήγησ ιν άδε ιας μεταφορέως «Β» δυνάμε ι τ ο υ 
παρόντος άρθρου λ α μ β ά ν ε ι δεόντως υπ' δψιν τήν εκ τασ ι ν κ α ι φ ύ σ ι ν 
της ύπό τού α ί τ η τ ο υ δ ι ε ξαγόμενης ή μελλούσης νά διεξοεχθη ε π ι χ ε ι 

ρήσεως. 

(4), Πάς μεταφορεύς «Β» δέον όπως φέρη έφ' εκάστης τών πλ,ευ

ρών αύτου έπ ιγραφήν άναγράφουσαν τήν έπωνυμίαν κ α ι τό ε ί δ ο ς 
της επιχε ιρήσεως εν σχέσε ι προς τήν οποίαν χρησ ιμοπο ι ε ί τα ι τ ο Ο τ ο 
κ α ι τήν κ α τ η γ ο ρ ί α ν του φορτ ίου τ ό όποιον δυνάμε ι της χ ο ρ η γ η θ ε ί σ η ς 
αύτώ άδε ιας δύνατα ι νά μεταφέρη . 

Μεταψοριικόν 17.— (1), Πάς κάτοχος αδε ίας μεταφορέως «Α» ή «Β» ο φ ε ί λ ε ι δττοος 
δελτίον. τηρή μεταφορ ικόν δελτ ίον ε ίς τό όποιον θ ά σημε ιουντα ι πρό ο ι α σ δ ή 

ποτε μεταφοράς φορτ ίου τό είδος, ό προορισμός κ α ι τό ό ν ο μ α τ ο υ 
ι δ ι οκ τήτου τοΰ μεταφερομένου φορτ ίου . 

(2). Τό μεταφορ ικόν δελτ ίον δέον δπως δ ι α φ υ λ ά τ τ η τ α ι ύπό τ ο υ 
κατόχου της άδε ιας εντός του ο χ ή μ α τ ο ς κ α ι π α ρ ο υ σ ι ά ζ η τ α ι π ρ ο ς 
ε λ ε γ χ ο ν οσάκ ις ήθελε τούτο ζη τήσε ι ή αρχή άδε ιων ή ο ι ο ν δ ή π ο τ ε 
έτερον πρόσωπον δεόντως προς τού το έξουσιοδοτημένον, ή ο ι ο ν δ ή 

ποτε άστυνομ ικόν όργανον. 

"Αδεια 
Μεταφορέως 
«Β». 
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(3)ί Ή αρχή αδειών δύναται να άπαλλάξη τον κάτοχον αδείας 
μεταφορέως της υπό του παρόντος άρθρου επιβαλλομένης υποχρε
ώσεως οσάκις, λαμβανομένης υπ' όψιν της φύσεως της υπ' αύτου 
διεξαγόμενης εργασίας, κρίνη δτι εΐναι πρακτικώς αδύνατος ή δυσ
χερής ή τήρησις της τοιαύτης υποχρεώσεως. 

Μέρος V .  Δ ΙΕΘΝΕΙ Σ ΟΔΙΚΑ Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1 
18.— (1) 'Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανο "Αδεια 

μένου απαγορεύεται ή υπό παντός προσώπου οδική χρήσις φορτηγών
 6ιεθνδν 

μηχανοκινήτων οχημάτων ή λεωφορείων προς έκτέλεσιν διεθνών όδι
 μετα<ί,(>

' 
κών μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών, έκτος δυνάμει άδειας 
(έν τώ παρόντι άρθρω αναφερομένης ώς «άδεια διεθνών μεταφο
ρών») χορηγούμενης ύπό της αρχής άδειων και υπό τοιούτους δρους 
ώς ήθελε κρίνει πρέπον υπό τάς περιστάσεις νά έπιβάλη. 

(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:— 
«διεθνής οδική μεταφορά» σημαίνει τήν διενεργουμένην μετα

φοράν εμπορευμάτων ή επιβατών μεταξύ οιουδήποτε σημείου 
της εδαφικής επικρατείας της Κυπριακής Δημοκρατίας προς ή 
διά μέσου οιουδήποτε σημείου τής εδαφικής επικρατείας οίου
δήποτε έτερου Κράτους και αντιστρόφως. 

(3) Ουδεμία άδεια διεθνών μεταφορών θά χορηγήται εκτός εάν 
το δχημα δι* δ υπεβλήθη ή αίτησις είναι ούτω κατεσκευασμένον ή 
προσηρμοσμένον ώστε νά δύναται κατά τήν κρίσιν τής αρχής άδειων 
νά έκτελή διεθνείς όδικάς μεταφοράς, είναι ηλικίας ουχί πέραν τών 
οκτώ ετών και ό α'ιτητής άποδείξη δτι υφίσταται σύμβασις διά τήν 
τοιαύτην μεταφοράν ή πρόθεσις συνομολογήσεως τοιαύτης συμβά
σεως : 

Νοείται δτι οσάκις δχημα διά το όποιον έχορηγήθη άδεια δυνάμει 
του παρόντος άρθρου ύπερβή τήν ήλικίαν τών οκτώ ετών ή αρχή 
αδειών δύναται νά παρατείνη εκάστοτε τήν τοιαύτην άδειαν διά 
περαιτέρω περίοδον μέχρι δύο ετών, ύπό τον δρον δτι θά ύποβάλ
ληται ανά έξάμηνον ύπό του ιδιοκτήτου τοΟ τοιούτου οχήματος 
πιστοποιητικόν επιθεωρήσεως τής δυνάμει της οικείας νομοθεσίας 
αρμοδίας αρχής βεβαιούν περί τής ικανοποιητικής μηχανικής κατα
στάσεως του ειρημένου οχήματος καΐ τής καταλληλότητος χρήσεως 
αύτου. 

(4) ; Ή αρχή άδειων κατά τήν άσκησιν τής διακριτικής αυτής 
εξουσίας διά τήν χορήγησιν άδειας διεθνών μεταφορών θά λαμβάνη 
ύπ'. όψιν τά κάτωθι: 

(α), Τάς μεταφορικάς άνάγκας τάς όποια σκοπεί νά εξυπη
ρέτηση ό αίτητής διά τής αιτουμένης αδείας' 

(β) τήν υπαρξιν άλλων αδειούχων μεταφορικών επιχειρήσεων 
παρεχουσών τάς αύτάς ή παρόμοιας μεταφορικάς υπηρε
σίας και τον βαθμόν επάρκειας και τακτικότητος εις δν αϊ 
τοιαυται ύπηρεσίαι παρέχονται' 

(γ)· τον βαθμόν εις τον όποιον είναι πιθανόν δτι ό αίτητής θά 
δύναται νά παρέχη ασφαλείς, συνέχεις και τακτικάς μετα
φορικάς υπηρεσίας' 

(δ) τάς άπολαβάς, τον χαρακτήρα και τους γενικούς δρους 
απασχολήσεως τών οδηγών και του άλλου προσωπικού του 
απασχολουμένου ύπό του αίτητου' 

(ε); τήν ανάγκην συντονισμού τών διεθνών οδικών μεταφορών 
και αποφυγής επιβλαβούς ανταγωνισμού τών αναμεμιγμέ
νων εις τάς τοιαύτας μεταφοράς προσώπων. 

(5) Ή έκτέλεσις διεθνών οδικών μεταφορών έπί μισθώσει ή έπ' 
αμοιβή ενεργείται δι' οχημάτων δημοσίας χρήσεως. 
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(6) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένου 
ή αρχή άδειων δύναται νά χορηγή άδειαν διεθνών μεταφορών εις 
φορτηγά μηχανοκίνητα οχήματα ανήκοντα ε'ις έμπορικάς ή ετέρας 
επιχειρήσεις προς έξυπηρέτησιν των σκοπών αυτών και ύπό τοιού
τους δρους ως ήθελε κρίνει πρέπον νά έπιβάλη ύπό τάς περιστάσεις, 
έφ' δσον πεισθη δτι αϊ ύφιστάμεναι αδειούχοι μεταφορικά! επιχει
ρήσεις δεν δύνανται νά παράσχωσι προς τον αίτητήν συμφέρουσαν, 
επαρκή και ίκανοποιητικήν μεταφορικήν ύπηρεσίαν. 

Συμβούλων 
'Οδικής 
Τροχαίας 
Μεταφοράς. 

Διορισμός και 
έξουσίαι 
'Ελεγκτών. 

'Αδοκήιμοπα. 

Μέρος VI.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
19.—(1) Καθιδρύεται . Συμβούλιον Όδικής Τροχαίας Μεταφοράς 

άπαρτιζόμενον εξ αριθμού, μελών μή υπερβαινόντων τά δεκαπέντε 
το όποιον θά συμβουλεύη τον Υπουργό ν έφ' δλων τών άφορώντων 
εις την όδικήν τροχαίαν μέταφοράν θεμάτων. 

(2), Τά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται ύπό τοΰ Υπουργού διά 
χρονικήν περίοδον μή ύπερβαίνόυσαν τά δύο έτη εκ προσώπων τά 
όποια κατά τήν κρίσιν αύτοΰ κέκτηνται πεΐραν περί τήν τροχαίαν 
μέταφοράν και τάς συγκοινωνίας καί, έφ' δσον είναι δυνατόν, άντι
προσωπεύουσι τά εν τή τοιαύτη μεταφορά αναμεμιγμένα ποικίλα 
συμφέροντα. 

(3): Το Συμβούλιον συνεδριάζει ύπό τήν προεδρίαν του Υπουργού 
οσάκις καλήται προς τοΰτο ύπ' αύτου, κατόπιν προσκλήσεως εν ή 
θά άναγράφωνται τά θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

20.—(1)' Προς τον σκοπόν άποτελεσματικωτέρας εφαρμογής τών 
διατάξεων του παρόντος Νόμου ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Χερ
σαίων Μεταφορών δύναται νά όρίζη Έλεγκτάς εκ τών υπαλλήλων 
τοΰ Τμήματος του. 

(2) Οί οΰτω οριζόμενοι Έλεγκταί κέκτηνται τάς ακολούθους 
εξουσίας: 

(α), "Οπως είσέρχωνται εντός οιουδήποτε οχήματος δημοσίας 
χρήσεως ή υποστατικού μεταφορικής επιχειρήσεως προς 
τον σκοπόν εξετάσεως ή διερευνήσεως οιουδήποτε ζητήματος 
σχετιζομένου με τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος Νόμου' 

(β) δπως διατάσσωσι τον όδηγόν οιουδήποτε έν κινήσει οχή
ματος δημοσίας χρήσεως νά σταματήση τοΰτο και νά παρά
σχή προς αυτούς οιανδήποτε πληροφορίαν ήθελον οδτοι ζητή
σει άναφορικώς προς οιονδήποτε ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου" ' 

(γ) δπως φιατάσσωσι τήν παρουσίασιν ή προσαγωγήν οιωνδή
ποτε άδειων, δελτίων ή ετέρων εγγράφων τών οποίων ή 
τήρησις ή καί ή φύλαξις απαιτείται δυνάμει τών διατάξεων 
τοΰ παρόντος Νόμου' 

(δ)1 δπως ασκούν οιασδήποτε ετέρας εξουσίας σχετιζομένας μέ 
τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος Νόμου. 

21.— (1) Πάς δστις χρησιμοποιεί οιονδήποτε μηχανοκίνητον δχημα 
ή προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται τήν χρήσιν αύτοΰ κατά παράβασιν 
τοΰ" παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει αύτοΰ εκδιδομένων Κανονισμών, 
ή κατέχων άδειαν οδικής χρήσεως παραβαίνει ή παραλείπει νά συμ
μορφωθή προς οιονδήποτε δρον τεθέντα έν αύτη, είναι έ'νοχος αδι
κήματος καί έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν δ ι ά 
χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματική ν 
ποινήν μή ύπερβαίνόυσαν τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας τ ά ς 
ποινάς της φυλακίσεως καί της χρηματικής ποινής. 
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(2); To Δικαστήριον ενώπιον του οποίου προσήφθη κατηγορία 
εναντίον προσώπου τινός δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν 
του εδαφίου (1),, δύναται, κατόπιν EX PARTE αιτήσεως, να διάταξη 
την προσωρινήν άπαγόρευσιν της κυκλοφορίας του αναφερομένου 
είς την κατηγορίαν οχήματος μέχρι της τελικής εκδικάσεως της υπο
θέσεως άναφορικώς προς ή(ν προσήφθη ή κατηγορία: 

Νοείται δτι ή Μκδοσις τοιούτου διατάγματος υπόκειται εις τάς 
διατάξεις τοΰ περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικά Κεφ. 6 
στηρίων Νόμων καΐ των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών !1τθΐ96ο 
Κανονισμών: 5θίοϋΐ9&2 

1 1 τ ο ϋ 1 9 6 3 
8τοϋ 1969 

40τοϋ 1970 
5 8 τ ο ΰ 1 9 7 2 . 
ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.5.1954 
21.6 .1956. 

8.5.1958. 
'Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Δεύτερον: 
14.10.1965 
23.Ί2 .1965 
29. 1.1969 
24.10.1969 

6.10.1972 
18. 1.1974 

4. 6.1976 
3 . 2.1978. 

Νοείται περαιτέρω δτι έάν έκδοθή διάταγμα άπαγορεΰον προσω
ρινώς την κυκλοφορίαν οχήματος αναφερομένου είς την κατηγορίαν 
ώς προνοείται έν τω παρόντι έδαφίω, και το πρόσωπον εναντίον 
του όποιου* προσήφθη ή κατηγορία απαλλαγή ή άθωωθή, το τοι
ούτο πρόσωπον έχει άγώγιμον δικαίωμα προς άποζημίωσιν δια τήν 
ζημίαν ην υπέστη συνεπεία τής προσωρινής απαγορεύσεως τής 
κυκλοφορίας του έν λόγω οχήματος. 

(3)| Έάν το πρόσωπον εναντίον του όποιου εξεδόθη διάταγμα 
δυνάμει του εδαφίου (2) δεν υπάκουη ή παραλείπη νά συμμορφωθή 
προς το τοιούτο διάταγμα, είναι ενοχον ποινικού αδικήματος και 
υπόκειται είς φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον το 
εν έτος ή είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας 
λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρημα
τικής ποινής. 

22.— (1) Έάν το καταδικασθέν δυνάμει τοΰ προηγουμένου άρθρου Πρόσθετοι 
•πρόσωπον βαρύνεται διά προηγουμένης καταδίκης διά το αυτό ή έξ°υσ1αι 

παρόμοιας φύσεως αδίκημα, το Δικαστήριον δύναται επιπροσθέτως δικαστηρίου. 
οιασδήποτε ετέρας ποινής, νά διάταξη τήν άποστέρησιν τοΰ κατα
δικασθέντος προσώπου τής ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν 
άδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, ή την άπαγόρευσιν τής 
κυκλοφορίας τοΰ οχήματος τοΰ χρησιμοποιηθέντος διά τήν διάπραξιν 
τοΰ αδικήματος ή αμφότερα, διά τοσοΰτον χρονικόν διάστημα, ώς 
τό Δικαστήριον ήθελεν αποφασίσει. 

(2)' Έπί εκδόσεως οίουδήποτε διατάγματος δυνάμει τοΰ εδαφίου 
(1)1 τοΰ παρόντος άρθρου, τό Δικαστήριον διατάσσει δπως σημειωθή 
ή διαταχθείσα άνικανότης έπι τής άδειας οδηγήσεως τοΰ καταδι
κασθέντος προσώπου ή τής αδείας κυκλοφορίας τοΰ οχήματος, 
αναλόγως τής περιπτώσεως. 
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Είδι'καΙ 
διατάξεις 
δι* οδηγούς. 

Κεφ. 154 
3 του 1962 

43ιτοϋ 1963 
41 τοϋ1964 
69τοΰ 1964 
70 του 1965 

5τοϋ 1967 
58τοΰ 1967 
44τοϋ1972 
92τοϋ1972 
29τοϋ1973 
59τοϋ1974 

3 του 1975 
13τοΰ1979 
10τοΰ1981. 

3τοϋ1967 
29 τοΰ1977. 

Κανονισμοί. 

23.—(1)1 'Απαγορεύεται ή άπασχόλησις οιουδήποτε προσώπου ώς 
όδηγοΰ εις οχήματα δια τα όποΐα παρεχωρήθη άδεια προς εκτέ
λεσα/ μεταφοράς επιβατών ή άδεια διεθνών μεταφορών δυνάμει τών 
διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, εκτός εάν τοΰτο— 

(α); Είναι κάτοχον πιστοποιητικού κάλου χαρακτήρος έκδιδο
δομένου υπό του 'Αρχηγού της 'Αστυνομίας είς τό όποιον 
θα πιστοποιήται δτι δεν κατεδικάσθη κατά τά τελευταία 
τρία ετη δι' οιονδήποτε τών ακολούθων αδικημάτων: 

(ι)ι Παν αδίκημα κατά παράβασιν τών άρθρων 144 έ'ως 
177, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων του Ποινικού 
Κωδικός' 

(ιι)ί όδήγησιν ύπό την έπήρειαν οινοπνευματωδών ποτών' 
(ιιι)| πάν αδίκημα κατά παράβασιν του περί Ναρκωτικών 

Φαρμάκων Νόμου ή του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων 
και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου' 

(β)ι είναι κάτοχον ιατρικού πιστοποιητικού, χορηγουμένου άνά 
εν έτος ύπό Κυβερνητικού 'Ιατρικού Λειτουργού, είς τό 
όποιον θά πιστοποιήται δτι δεν πάσχει εξ οιασδήποτε νόσου 
ή φυσικής αναπηρίας δυναμένης νά καταστήση τήν όδή
γησιν αυτού έπικίνδυνον διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν" 

(γ) ειδικώς διά τήν όδήγησιν ταξί είναι διά διάστημα τουλά
χιστον δύο ετών κάτοχον αδείας οδηγήσεως μηχανοκινήτων 
οχημάτων δυναμένων νά μεταφέρωσι καθήμενους °ύχί 
πλείονας τών οκτώ επιβατών. 

24.—(1)ι Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, νά έκδίδη Κανονι
σμούς διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Είδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος τοΰ εδα
φίου (1)| οί Κανονισμοί ούτοι δύνανται νά προνοώσι περί απάντων 
ή περί τίνων τών ακολούθων ζητημάτων: 

(α) Περί τοΰ καθορισμοΰ παντός ζητήματος ή τέλους, όπερ 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου χρήζει ή εΐναι δεκτικόν κο:θο
ρισμοΰ' 

(β), περί της ρυθμίσεως της παροχής αδειών δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου, της ακολουθητέας διαδικασίας τών κατηγο
ριών τών διαφόρων αδειών και τών δρων οΐτινες δυνοττόν 
νά έπιβληθώσιν επί τίνος άδειας και της επιβολής τέλους 
δι' έκάστην άδειαν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου' 

(γ) περί τοΰ καθορισμού τοΰ τύπου τών δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου απαιτουμένων αιτήσεων, δελτίων, καταλόγων και 
έτερων, έγγραφων' 

(δ) περί της ρυθμίσεως τών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
τών κατόχων αδείας οδικής χρήσεως και τής συμπεριφοράς 
τών οδηγών και επιβατών παντός οχήματος είς δ παρεσχέθη 
άδεια δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου" 
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(ε) περί της μεταφοράς επιβατών, των αποσκευών και αγαθών  Γ 

αυτών επί παντός οχήματος εις δ παρεσχέθη άδεια δυνά
μει του παρόντος Νόμου' 

(στ) περί της ρυθμίσεως τών ενώπιον της αναθεωρητικής αρχής 
αδειών ιεραρχικών προσφυγών δυνάμει του παρόντος ·'_■[■■_ 
Νόμου, τής διά την έξέτασιν αυτών τηρητέας διαδικασίας ·" · 
και τής επιβολής τέλους δι' έκάστην τοιαύτην προσφυγήν '·.·.': 

(ζ) περί του καθορισμού του τύπου τών μηχανοκινήτων οχη
μάτων δι' ά απαιτείται άδεια οδικής χρήσεως δυνάμει του 
παρόντος Νόμου και τοΰ τρόπου καθ' δν ταύτα δέον να 
είναι κατεσκευασμένα ή διεσκευασμένα, περιλαμβανομένου 
τοΰ καθορισμού τών εξαρτημάτων και συσκευών μετά τών 
όποιων δέον τα τοιαύτα οχήματα να είναι έφωδιασμένα. 

(3) Κανονισμοί γινόμενοι έπί τη βάσει, του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν εντός τριά
κοντα ημερών από τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντι
προσώπων δι'. αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους 
ούτω κατοαεθέντας Κανονισμούς εν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι 
αμέσως μετά την πάροδον. τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται 
έν τη έπισήμω έφημερίδιτής Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύι από 
τής τοιαύτηςδημοσιεύσεως.: Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον 
οϋτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύι από τής τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

25.' 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ή παντός Προσωριναί 
ετέρου οικείου νόμου ή κανονισμών, ή αρχή άδειων δύναται, διαρ διατάξειζ· 
κούση,ς τής έκρυθμου 'κατίχοίτάοΐεως, δπως χορηγή προσωρινάς άδιείας 
διά τοιαύτην οδική ν χρήσιν οίον ήθελεν ΰπό τάς περιίστάοίεις (κρίνει 
πρέπουοιαν, διά χρονιΙκόν διάστηιμα καθοριζόίμενον υπ' αυτής, εΐ'ις 
όχήΐματτα άτινα λόγω τής έκρυθμου καταστάσεως δεν δύνανται νά 
εκτελούν την όΐδιΐκήν χρήσιν >έν σχεσει πιρός τήν οποίαν έχορηγή'θη 
άδεια δυνάμει τών 'διατάξεων τών διά τοΰ παρόντος 'Νόιμου καταρ
γουμένων Νόίμων :■ 

ΐΝοιεΐται δτι πόα/ δχηίμα δπιερ, προ τής έκρυθμου 'καιταοιτάαεως ειχεν 
άδειαν δυνάμει τών διατάξεων τών διά τοΰ παρόντος 'Νόιμου 'καταρ
γουμένων Νόμων δι' οίανδήποτε όδικήν χρήσιν, θά θεωρήται ώς έχον 
τήν τοιαύτην άδειαν και 'μετά τήν ιλήξΐιν τής έκρυθμου κοπαιστάσεως. 

26«Γ;(!1)! Τηρουμένων τών διατάξεων τοο ιέδαιφίου ('4) τοΰ άρθρου 4 Καταργήσεις 
τοΰ παρόντος Νόμου, οι περί Ρυθμίσεως τής Τροχαίας Μεταφοράς ^£ε^

ι<Ι>υ 

Νόιμοι του 1964 εως 1ι975 διά τοΰ 'παρόντος χαταριγοΰνται. 16 τοΰ 1964 
7 8 τ ο ΰ 1 9 6 6 
8 9 τ ο ΰ 1 9 6 9 
13 τοΰ 1970 
45 τοΰ 1971 
33 τοΰ 1972 
81 τοΰ 1972 
6 0 τ ο ΰ 1 9 7 3 
8 2 τ ο ΰ 1 9 7 3 
60 τοΰ 1975. 

(2) 01 περί Ρυθμίοιεως τής Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί τοΰ Έτιίοημος 
1964 εως τοΰ 1976, οι εκδοθέντες δυνάμει του1 άρθρου 15 τών 'διά 'Ε 'Φ^Ρ 1^ 

> Μ · / Μ · , r τ Παραρτηιμα 
του παρόντος Νομού καταργουμένων Νομών, μέχρις ου τροποποιη τρίτ0ν: 
θώσιν ή άνακληθώσι διά Κανονισμών έκδοθησομένων δυνάμει τοΰ 19.11.1964 
άρθρου 24 του παρόντος Νόμου, λογίζονται ώς εκδοθέντες δυνάμει 9· 9.1965 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νίόίμου και θά τυγχάνωσιν εφαρμογής 25^5 1967 
κατά.τόν αύΐτόν τρόπον, ώς έάν εΐχον έκδοθή δυνάμει τών διατάξεων 17.π.,1967 
τοΟ ητοορό ντος! !Ν όιμου. 2 2.11.19 6 8. 
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12.12.1969. 
Παράρτημα 
Τρίτον ( Ι ) : 
17. 3.1972 
22. 6.1973 
30.11.1973 
14. 6.1974 
28. 2.1975 

4. 4.1975 
9. 6.1978. 

(3); 'Οσάκις παρίσταται άνάγικη δττως ύττοίβληθτ), γίνη ή έκδοθτ] 
οιίαδήποτίε αίτησις, άδεια ή έτερα πράξις τπρός έφαρμογήν των δια
τάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, περί ων ουδείς τύ>πος προιβλέπειται εν 
τοις διατηρουιμένοις έν ίισχύι δυνάμει του έΐδαφίοο (2) του παρόντος 
άρθρου1 ΙΚανονιοΙμοΐς, ή ή χρήσις του προίβλεπτοιμένου τύπου δεν ένδιεί
κνυται υπό τάς περιστάσεις, ό Υπουργός δύναται νά καθορίση ετερόν 
τίνα τύπον ή νά έιπιφέρη τοιαύτας τροποποιήσεις επί τών εν τοις 
Κανονισμοΐς καθοριζομένων τοιούτων ίνα, κατά την κρίσιν αύτοΟ, 
άντυμετωπΐσίθ'ή. ή πίερίιοιτασις. 

'(4) (Πάσα άπόίφασις, πραξις ή εγικρισις εκδοθείσα ύψ" οιίαοιδήνιΓοτε 
αρχής ή προσώπου δυνάμει τών διά του παρόντος Νόμου καταργου
<μένων 'Νόίμων ή τών δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών λογί
ζονται ώς δκίδοθεΐσαι δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος 'Νοιμου. 

(5) Παν μηχανοκίνητον δχημα άναφορικώς προς το όποιον υφί
σταται κατά την ήΐμερσμη,νίαν ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος· 
Νόμου έν ίσχύι άδεια, χσρηίνηΐθίευσα δυνάμει τών διατάξίεων τών διά 
του παρόντος Νοίμου καταργουμένων Νόίμων, θά θεωρήται ώς έχον 
όΒιειαν όδιικής χρήσεως δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος, Νόιμου 
'και θά συνειχίση έχον τοιαύτην άδίειαν τηιρουΐμένων τών διατάξεων 
τοΰ ιπαρόντος 'Νόμου. 


