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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2618 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1991
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο πε ρί Ρυθμίσε ως της Τροχαίας Με ταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991
εκδίδεται με δημοσίε υση στην Επίσημη Εφημε ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 148 του 1991
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας
Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με
τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 έως
1989 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 έως 1991.
2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, ευθύς μετά το
άρθρο 11 του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Ιδιωτικό
11 Α.—(1) Η Αρχή Αδειών χορηγεί άδειες οδικής χρήσης
λεωφορείο για ιδιωτικού λεωφορείου 'πολύτεκνης οικογένειας* σε πολύ
πολυτεκνες
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οικογένειες, τεκνες οικογένειες για εξυπηρέτηση των μεταφορικών
αναγκών των οικογενειών αυτών μόνο.
(2) Η άδεια αυτή:
(α) Θα αφορά όχημα που μπορεί να μεταφέρει από εννέα
μέχρι δώδεκα καθήμενους επιβάτες (εξαιρουμένου
του οδηγού),
(β) Θα αναφέρεται στο πρόσωπο σε σχέση με το οποίο
αυτή χορηγήθηκε και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί
από τον κάτοχο της είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου,
παρά μόνο σε μέλος της ίδιας πολύτεκνης
οικογένειας:
Νοείται ότι σε περίπτωση αίτησης για μεταβίβαση
της άδειας σε μέλος της ίδιας πολύτεκνης οικο
γένειας, αυτή θα εξετάζεται ως νέα αίτηση.
(1501)

Συνοπτικός
τίτλος.
9 του 1982
84 του 1984
224 του 1989.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με
την προσθήκη
νέου άρθρου
μετά το
άρθρο 11.
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(3) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αντικατάσταση
αδειούχου ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας με
άλλο, αυτή θα εξετάζεται ως νέα αίτηση.
(4) Πολύτεκνη οικογένεια δεν μπορεί να κατέχει περισ
σότερες από μια άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου
πολύτεκνης οικογένειας.
(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
(α) 'πολύτεκνη οικογένεια' σημαίνει οικογένεια της
οποίας ο ένας τουλάχιστο των συζύγων είναι πολίτης
της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η οποία έχει έξι
και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα*
(β) ' εξαρτώμενο τέκνο' σημαίνει τέκνο που είναι:
(ΐ) Κάτω των 18 ετών.
(Η) Ά ν ω των 18 ετών και είναι μαθητής ή
σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
(Hi) Ά ν ω των 18 ετών και εκτελεί τη στρα
τιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά,
(iv) Ανύπαντρο και ανάπηρο οποιασδήποτε ηλι
κίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμα του
για την απόκτηση άλλου αφορολόγητου
αυτοκινήτου ή δεν έτυχε
οικονομικής
βοήθειας από το κράτος για την αγορά
αυτοκινήτου.».

