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Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1984 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 84 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟιΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1982 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ρυθμίσεως της Συνστποκόξ 

Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 και θα τ£τλ°ζ· 
αναγινώσκηται ομού μετά του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μετά 9 του 1982. 
φοράς Νόμου του 1982 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο δασι
κός νόμος») ο δε βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέ
ρονται ομού ως οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι 
του 1982 και 1984, 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν αυτώ Τρσπαποίηοις 
προσθήκης εις την δέουσαν αλφαβητικήν σειράν του ακολούθου νέου του άρθρου Ζ 
ορισμού: S ^ * 0 * 

«" αναθεωρητική αρχή αδειών * σημαίνει την δυνάμει του άρ
θρου 4 καθιδρυομένην αναθεωρητιΙκήν αρχήν αδειών'». 

3. Το εδάφιον (ΊΟ) του άρθρου 3 του 'βασικού νόμου τρόπο Τροποπόίησις 
ποιείται ως ακολούθως: του άρθρου 3 

, . . , / - , _ - » του δοοσίκου 
(α) Διά της αντιΐκιαταστάσεως των λέξεων και αριθμού «το νόμου. 

άρθρον 4» (τρίτη γραμμή) διά των λέξεων και αριθμού 
«το άρθρον 4Α»* 

(β) διά της εξ αυτού διαγραφής της λέξεως «εκτελεστής» 
(πέμίντη γραμμή). 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της καταργήσεως του άρ Κατάργηοις 
θρου 4 αυτού και της εν αυτώ προσθήκης ευθύς μετά το άρθρον 3 του άρθρου 4 
των ακολούθων νέων άρθρων: νό^οί*^ 
«Αναθεωρη 4.—(1) Καθιδρύεται αναθεωρητική αρχή αδειών έχουσα προσθήκη 
Αδειών^ εξουσίαν και καθήκον την εξέτασιν ιεραρχικών προσφυ νέαν 

γών ασκουμένων δυνάμει του άρθρου.4Α του παρόντος &ΡΘΡαν· 
Νόμου. 

(2) Η αναθεωρητική αρχή αδειών σύγκειται εξ ενός 
προέδρου κεκτημένου νομική ν κατάρτισιν και τεσσάρων 
'ετέρων με'λών εχόντων ε ιδική ν γνώσιν και πείραν περί 
τα θέματα μεταφορών, απάντων διοριζομένων υπό του 
Υπουργικού Σ υμβσυλίουϋ 

(3) Η θητεία της αναθεωρητικής αρχής αδειών θα 
είναι τριετής. 
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(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδή
ποτε χρόνον να τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε μέ
λους της αναθεωρητικής αρχής αδειών. 

(5) Παν μέλος της αναθεωρητικής αρχής αδειών 
δύναται να υποβάλη οποτεδήποτε ιδιογράφως παραίτησιν ) 
απευθυνομένην προς το Υπουργικόν Συμβούλιον. 

(6) Εν περιπτώσει καθ' ην θέσις κενούται <εξ οιουδή
ποτε λόγου, το Υπουργικόν Συμβούλων προβαίνει εις 
νέον διορισμόν δια το υπόλοιπον χρονικόν διάστημα της 
θητείας της αναθεωρητικής αρχής αδειών. 

(7) Η εγκυρότης οιασδήποτε πράξεως ή εργασίας της 
αναθεωρητικής αρχής αδειών δεν επηρεάζεται λόγω χη
ρείας θέσεως ιμέλους αυτής εφ' όσον ο αριθμός των μελών 
δεν είναι ολιγώτερος των τριών. 

(β) Ο πρόεδρος και τα μέλη της αναθεωρητικής αρχής 
αδειών δεν δύνανται να κέκτηνται οιονδήποτε άμεσον ή 
έμμεσον οικονομικόν συμφέρον εν οιαδήποτε επιχειρήσει 
μεταφορών εν τη Δημοκρατία. 

(9) Εις τον πρόεδρον και τα λοιπά μέλη της αναθεω
ρητικής 'αρχής αδειών δυνατόν να καταβάλλωνται τοι
αύτα έξοδα παραστάσεως, ως ή'θελον επί τούτω εκά
στοτε καθορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(10) Ο πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις της > 
αναθεωρητικής αρχής αδειών και προεδρεύει τούτων και 
υπογράφει τα πρακτικά. 

(11) Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν 
εκάστης συνεδριάσεως και 'μεριμνά όπως αύτη ικοινοποι \ 
ήται εις έικαστον μέλος δύο τουλάχιστον ημέρας προ της 
συνεδριάσεως. Εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης η ημε
ρησία διάταξις δύναται <να κυκλοφορήση μεταξύ των με
λών αμέσως προ της συνεδριάσεως.. 

(12) Αποτελεί καθήκον του προέδρου να μεριμνά όπως 
πάσα απόφασις της αναθεωρητικής αρχής αδειών εκτε
λήται δεόντως* 

(13) Εν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινού κωλύματος 
του προέδρου καθήκοντα προέδρου ασκεί εν των μελών 
υποδεικνυόμενον υπό του Υπουργού.! 

(14) Ο πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου 
μέλος και έτερα δύο μέλη αποτελούν απαρτίαν. 

(15) Αι αποφάσεις της αναθεωρητικής αρχής αδειών 
λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν περιπτώσει δε ισοψη
φίας ο πρόεδρος της συνεδριάσεως κέκτηται την νικώσαν 
ψήφον. 

(16) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
και παντός Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει των διατά
ξεων του παρόντος Νόμου, η αναθεωρητική αρχή αδειών 
δύναται να ρυθμίζη; τον τρόπον διεξαγωγής των εργα
σιών της, την τηρητέαν διαδικασίαν κατά την εξέτασιν 
των ιεραρχικών προσφυγών και την εσωτερικήν αυτής 
λειτουργίαν. 

ΐεραρχακαΐ 4Α.—(1) Πάσα απόφασις της αρχής αδειών εκδοθείσα ^ 
πρασφυναΐ. 5υνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να 

προσβληθή δι' εγγράφου προσφυγής υπό παντός έχοντος 
έννομον συμφέρον εντός είκοσι ηΐμερών από της ημέρας 
της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως. 
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(2) Πάσα προσφυγή ασκούμενη δυνάμει των διατά
ξεων του παρόντος άρθρου απευθύνεται προς τον πρό
εδρον της αναθεωρητικής αρχής αδειών και εν αυτή εκτί
θενται οι προς υπσστήριξιν ταύτης λόγοι. 

(3) Η αναθεωρητική αρχή αδειών εξετάζει την ενώπιον 
αυτής ασκηθείσαν προσφυγήν άνευ υπαιτίου δραδύτητος, 
αφού ακούση τους ενδιαφερομένους ή δώση την ευκαιρίαν 
εις αυτούς να εκθέσουν τας απόψεις των, αποφασίζει 
δε επί ταύτης.< 

(4) Η αναθεωρητική αρχή αδειών δύναται να εκδώση 
μίαν των ακολούθων αποφάσεων: 

(α) να επικύρωση την προσβληθείσαν απόφασιν 
(β) να ακύρωση την πρσσδληθείσαν απόφασιν' 
(γ) να τροποποίηση την προσδληθείσαν απόφασιν' 
(δ) να πρσδή η ιδία εις έκδοσιν νέας αποφάσεως 

εις αντικατάστασιν της προσβληθείσης* 
(c) να παραπέμψη την υπόθεσιν εις την αρχήν 

αδειών, διατάσσουσα ταύτην να πρσδή εις ωρι
σμένην ενέργειαν. 

(5) Η αναθεωρητική αρχή αδειών κατά την λήψιν μιας 
των εν ταις παραγράφοις (δ) και (*ε) του προηγουμένου 
εδαφίου αναφερομένων αποφάσεων δύναται να λάδη υπ* 
όψιν και γεγονότα μεταγενέστερα της εκδόσεως της 
αποφάσεως της αρχής αδειών.» 

5. Η παράγραφος (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 24 του δα
σικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου 
νέας παραγράφου: 

«(στ) περί της τηρητέας διαδικασίας αναφορικώς προς την 
άσκησιν και εξέτασιν ιεραρχικών προσφυγών και της επιβολής 
τέλους δι* εκάστην τοιαύτην προσφυγήν». 

6Ϊ Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρε Μεταβο«ι>κή 
μούσαι ενώπιον του Υπουργού προσφυγαί θεωρούνται ότι εγένοντό 5iar°£l<;· 
και εκκρεμούν ιδασει των διατάξεων τουπαρόντος Νόμου, αίτινες 
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και επί των τοιούτων 
προσφυγών: 

Νοείται ότι ο Υπουργός κέκτηται εξουσίιαν να εκδώση απόφασιν 
επί εκκρε'μουσών προσφυγών εν σχέσει προς τας οποίας η οίκρό
ασις συνεπληρώθη προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου. 

ΤρσποποΙησις 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 


