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Ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων 
Δίκυκλων ή Τρίκυκλων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 5(1) του 1995 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Συνοπτικός 

Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων ή Τρίκυκλων τιτλος-

Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανο- ΐ9ΐ ίου 1991 
κινητών Δίκυκλων Οχημάτων Νόμους του 1991 και 1992 (που στο εξής θα 66(Ι )του 1992· 
αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος ") και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων 
Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων ή Τρίκυκλων Οχημάτων Νόμοι του 1991 
μέχρι 1995. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη Τροποποίηση 
"δίκυκλο", οπουδήποτε απαντάται στο βασικό νόμο και σε οποιαδήποτε πτώση νόμου μ̂ την 
ή αριθμό, της φράσης "ή τρίκυκλο" στην αντίστοιχη πτώση ή αριθμό. προσθήκη της 

φράσης 
"ή τρίκυκλο". 

3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου Τροποποίηση 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: *™ βασικού5 

"(γ) είναι καλού χαρακτήρα, όπως τεκμαίρεται από σχετικό πιστοποιητικό νόμου. 
που χορηγείται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας κατά τον καθορισμένο 
τρόπο και τύπο.". 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση 
, , ~ του άρθρου 6 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού με την ακόλουθη του βασικού 
νέα παράγραφο: νόμου. 

"(γ) ο αδειούχος ή τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού του, που 
έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και μπορεί 
να συνεννοείται στην αγγλική γλώσσα, να βρίσκεται συνέχεια 
στο γραφείο κατά τις ώρες λειτουργίας του" και 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, 
των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

"(ε) να είναι αυτοτελές και ως χώρος να μην έχει οποιαδήποτε άμεση 
σύνδεση με χώρους άλλων επιχειρήσεων 

(στ) να διαθέτει επαρκή αριθμό κρανών για ενοικίαση.". 
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Τροποποίηση 5. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από 
του άρθρου ιι τ η ν παράγραφο (δ) αυτού της υφιστάμενης επιφύλαξης με τις εξής δύο νέες 
του βασικού « ,«_ 
νόμου, επιφυλάξεις: 

"Νοείται ότι μπορεί να επιτραπεί η χρησιμοποίηση δίκυκλου ή τρίκυκλου 
οχήματος με κυβισμό μηχανής μέχρι 100 κυβικά εκατοστά, ως οχήματος 
ενοικίασης για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι δύο έτη και με κυβισμό μηχανής 
πέραν των 100 κυβικών εκατοστών για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι τρία έτη, 
με τον όρο ότι θα υποβάλλεται στον Έφορο κάθε έξι μήνες αναφορικά με το 
όχημα αυτό πιστοποιητικό επιθεώρησης της δυνάμει της οικείας νομοθεσίας 
αρμόδιας αρχής, το οποίο να βεβαιώνει την ικανοποιητική μηχανική κατάσταση 
και την καταλληλότητα χρησιμοποίησης του: 

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τα πρώτα δύο έτη της εφαρμογής του παρόντος 
Νόμου, μπορεί να επιτραπεί η χρησιμοποίηση δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος, 
το οποίο εχρησιμοποιείτο κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Νόμου 
ως όχημα ενοικίασης— 

(ΐ) Για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι τρία έτη, προκειμένου περί δίκυκλου 
ή τρίκυκλου οχήματος με κυβισμό μηχανής μέχρι 100 κυβικών εκατοστών, 
και 

(ii) για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι τέσσερα έτη, προκειμένου περί δίκυκλου 
ή τρίκυκλου οχήματος με κυβισμό μηχανής πέραν των 100 κυβικών 
εκατοστών, 

με τον όρο ότι θα υποβάλλεται στον Έφορο κάθε έξι μήνες αναφορικά με το 
όχημα αυτό πιστοποιητικό επιθεώρησης της δυνάμει της οικείας νομοθεσίας 
αρμόδιας αρχής, το οποίο να βεβαιώνει την ικανοποιητική μηχανική κατάσταση 
και την καταλληλότητα χρησιμοποίησης του.". 
6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
"(3) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής ή ο υπάλληλος του αδειούχου γραφείου 

οφείλει σε κάθε περίπτωση να διαλαμβάνει στην κατά το εδάφιο (1) καταρ

τιζόμενη σύμβαση ενοικίασης ειδική πρόνοια που θα αναφέρει την υπάρχουσα 
ασφαλιστική κάλυψη του ενοικιαζόμενου οχήματος του.". 

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 


