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39(Ι)/2012 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗN EKΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 
 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της E.E.:  

L 376, 

27.12.2006, 

σ.36. 

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες 

στην εσωτερική αγορά», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

ΜΕΡΟΣ I – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.  Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί της Εκμίσθωσης 

Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2012. 

  

Ερμηνεία. 2.-(1)   Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από 

το κείμενο: 

  

 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Οδικών 

Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 
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 «Δικαίωμα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού» ή «Δικαίωμα» 

σημαίνει το δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 6 Δικαίωμα άρσης 

της νόθευσης και εξίσωσης των όρων ανταγωνισμού στον Τομέα 

εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό. 

  

 «εγκατάσταση» σημαίνει την πραγματική άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας από τον πάροχο, κατά την έννοια του άρθρου 49 

της Συνθήκης, για αόριστο χρονικό διάστημα και με τη δημιουργία 

σταθερής εγκατάστασης, από την οποία διεξάγεται όντως η 

επιχειρηματική δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών. 

  

 «έγκριση» σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 5 παρεχόμενη έγκριση  

άσκησης του επαγγέλματος της εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς 

οδηγό. 

  

 «εκμίσθωση» σημαίνει την εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό· 

  

 «εκμισθωτής» σημαίνει επιχείρηση στην οποία παραχωρήθηκε 

έγκριση δυνάμει του άρθρου 5. 

  

 «επάγγελμα» σημαίνει την παροχή υπηρεσιών κάθε παρόχου 

υπηρεσιών για εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό. 

  

 «Ελεγκτής» σημαίνει μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος που κατέχει 

την οργανική θέση Ελεγκτή Μεταφορών ή Ανώτερου Ελεγκτή 

Μεταφορών 1ης Τάξης ή  Ανώτερου Ελεγκτή Μεταφορών 2ης Τάξης. 
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 «επιχείρηση» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 

παραχωρήθηκε έγκριση δυνάμει του άρθρου 5. 

  

 «εταιρεία» σημαίνει εταιρεία εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος. 

  

 «Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων» σημαίνει το Διευθυντή του 

Τμήματος Οδικών Μεταφορών ο οποίος είναι επιφορτισμένος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, με την εφαρμογή του 

παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει κάθε δεόντως εξουσιοδοτημένο 

από τον Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων υπάλληλο του Τμήματος· 

  

 «Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 

του παρόντος Νόμου. 

  

 «κατάστημα» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 7 γραφειακό χώρο 

διεξαγωγής των εργασιών της επιχείρησης

 

. 

 

 «κατάσταση» σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 11 επικυρωμένη 

κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα οχήματα που επιτρέπεται 

να εκμισθώνει η επιχείρηση

 

. 

 

 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

. 

 

 «μισθωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκμισθώνει όχημα από 

πάροχο υπηρεσιών

 

. 

 

 «όχημα» σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης που 
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94(Ι) του 2001 

60(Ι) του 2004 

34(Ι) του 2010. 

εμπίπτει στις κατηγορίες ή υποκατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες Β, 

Β+Ε, Γ, Γ1, Δ, Δ1, Στ, Η, Ζ, και ΙΒ, όπως αυτές καθορίζονται στο 

Παράρτημα Β του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου

 

. 

  

 «πάροχος υπηρεσιών» σημαίνει επιχείρηση στην οποία έχει 

παραχωρηθεί έγκριση δυνάμει του άρθρου 5

 

. 

 

 «Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή συμπληρώνεται

 

. 

 

 «Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων

 

. 

 

 «υπάλληλος» σημαίνει εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή 

υπάλληλο του Τμήματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17

 

. 

 

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων

 

. 

 

 

 

 

 

9 του 1982   

 84 του 1984 

 224 του 1989 

   (2)   Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όροι που δεν 

καθορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο σ΄ αυτόν, εκτός αν 

προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, έχουν την έννοια την οποία 

αποδίδουν σ΄ αυτούς, αντίστοιχα, ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 

Μεταφοράς Νόμος, ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος και ο περί 

Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 
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  134 του 1991 

  148 του 1991 

62(Ι) του 1992 

11(Ι) του 1993 

24(Ι) του 1994 

16(Ι) του 1996 

76 του 1997 

62(Ι) του 1999 

160(Ι) του 2000 

102(Ι) του 2001 

3(Ι) του 2002 

99(Ι) του 2002 

100(Ι) του 2002 

46(Ι) του 2003 

88(Ι) του 2003 

204(Ι) του 2004 

260(Ι) του 2004 

271(Ι) του 2004 

59(Ι) του 2005 

101 (Ι) του 2008 

3(I) του 2009 

4(Ι) του 2009 

96(Ι) του 2009. 

  

86 του 1972 

37 του 1974 

58 του 1976 
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20 του 1978 

64 του 1978 

72 του 1981 

83 του 1983 

75 του 1984 

72 του 1985 

134 του 1989 

152 του 1991 

241 του 1991 

44(Ι) του 1992 

5(Ι) του 1993 

28(Ι) του 1993 

49(Ι) του 1994 

5(Ι) του 1996 

45(Ι) του 1996 

95(Ι) του 1996 

56(Ι) του 1998 

1(Ι) του 1999 

18(Ι) του 1999 

66(Ι) του 1999 

117(Ι) του 1999 

61(Ι) του 2000 

80(Ι) του 2000 

81(Ι) του 2000 

110(Ι) του 2000 

 38(Ι) του 2001 

98(Ι) του 2001 
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20(Ι) του 2002 

237(Ι) του 2002 

146(Ι) του 2003 

174(Ι) του 2003 

243(Ι) του 2004 

255(Ι) του 2004 

270(Ι) του 2004 

153(Ι) του 2005 

6(Ι) του 2006 

71(Ι) του 2006 

145(Ι) του 2006 

107(Ι) του 2007 

5(Ι) του 2008 

113(Ι) του 2009 

5(Ι) του 2010 

8(Ι) του 2010 

93(Ι) του 2011. 

  

Εξουσίες 

Εφόρου 

Εκμισθωτών 

Οχημάτων. 

3.  Με τον παρόντα Νόμο ανατίθεται στον Έφορο Εκμισθωτών 

Οχημάτων να ασκεί τα καθήκοντα, τις εξουσίες και αρμοδιότητες 

που παρέχονται από το Νόμο αυτό. 

 

  

ΜΕΡΟΣ II – ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  

Απαγόρευση 

άσκησης του 

4.  Επιχείρηση δύναται να ασκεί επάγγελμα μετά από 

παραχώρηση έγκρισης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
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επαγγέλματος. Νόμου. 

  

Παραχώρηση 

έγκρισης. 

Πρώτο  

Παράρτημα. 

 

5.-(1)  Έγκριση παραχωρείται εφόσον υποβάλλεται από την 

επιχείρηση στον Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων γραπτή δήλωση, 

όπως αυτή καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα, αφού καταβληθεί 

το τέλος που καθορίζεται σε διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με 

το άρθρο 22. 

  

    (2)  Έγκριση παραχωρείται εφόσον ο Έφορος Εκμισθωτών 

Οχημάτων ικανοποιηθεί, με βάση τα υποβαλλόμενα από την 

επιχείρηση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία, πληροφορίες ή και 

άλλα έγγραφα που απαιτούνται στον παρόντα Νόμο, ότι 

πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 

6, 7, και 8: 

  

       Νοείται ότι, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 

και 8 ισχύουν τόσο για φυσικά και νομικά πρόσωπα που αιτούνται 

έγκρισης με βάση το άρθρο 4 και είναι εγκατεστημένοι ή πρόκειται 

να εγκατασταθούν στη Δημοκρατία όσο και για φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που αιτούνται έγκρισης με βάση το άρθρο 4 και είναι 

εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος και προτίθενται να ασκήσουν 

το επάγγελμα στη Δημοκρατία προσωρινά.   

  

Δεύτερο 

Παράρτημα. 

   (3)   Η έγκριση εκδίδεται σε έντυπο όπως αυτό καθορίζεται στο 

Δεύτερο Παράρτημα. 

  

    (4)   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καμιά 
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επιχείρηση δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα εντός της 

επικράτειας της Δημοκρατίας, εκτός αν τα οχήματα που εκμισθώνει 

περιλαμβάνονται σε επικυρωμένη από τον Έφορο Εκμισθωτών 

Οχημάτων κατάσταση όπως προβλέπεται στο άρθρο 11. 

  

Προϋποθέσεις 

παραχώρησης  

έγκρισης. 

6.-(1)   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει στη 

Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος δικαιούται να λάβει έγκριση 

εφόσον ικανοποιήσει τον Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων ότι:– 

  

 (α)  διαθέτει ήδη ή προτίθεται, μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την 

ημερομηνία παραχώρησης της έγκρισης να ιδρύσει πλήρως 

εξοπλισμένο κατάστημα στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 7. 

  

 (β)  πληροί τα εχέγγυα της αξιοπιστίας όπως αυτά καθορίζονται 

στο άρθρο 8: 

  

       Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό 

πρόσωπο, η προϋπόθεση (β) πρέπει να πληρείται από το φυσικό 

πρόσωπο που διευθύνει την επιχείρηση. 

  

 (γ)  διαθέτει ήδη ή προτίθεται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από 

την ημερομηνία παραχώρησης της έγκρισης, να αποκτήσει 

Δικαιώματα αριθμού ίσου με τον αριθμό των οχημάτων που 

προτίθεται να εμισθώνει. 

  

 (2)  Ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων οφείλει να εκχωρεί σε κάθε 
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επιχείρηση ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο ενδιαφέρεται να 

αποκτήσει έγκριση, Δικαίωμα για κάθε ένα από τα οχήματα που 

προτίθεται αυτή να ενοικιάζει. 

  

 

 

 

Πέμπτο 

Παράρτημα. 

(3)  Το Δικαίωμα παραχωρείται από τον Έφορο Εκμισθωτών 

Οχημάτων εφόσον υποβάλλεται από την επιχείρηση ή το νομικό ή 

φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αποκτήσει έγκριση, γραπτή 

αίτηση, όπως αυτή καθορίζεται στο Πέμπτο Παράρτημα, αφού 

καταβληθεί το αντίτιμο των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500) για 

κάθε ένα όχημα που προτίθεται να ενοικιάζει, ήτοι για κάθε 

ενοικιαζόμενο όχημα παρέχεται, αντίστοιχα, ένα Δικαίωμα. 

  

 

 

 

Έκτο 

Παράρτημα. 

(4)  Τα Δικαιώματα αποτυπώνονται σε Βεβαίωση με τίτλο 

«Δικαιώματα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού στον Τομέα 

Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό» όπως αυτή καθορίζεται 

στο Έκτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και αφορά σε όλα τα 

οχήματα της ίδιας επιχείρησης, ήτοι για κάθε επιχείρηση παρέχεται 

ένα έντυπο στο οποίο αναφέρεται το σύνολο των Δικαιωμάτων 

της. 

  

 (5)  Η κυριότητα κάθε ενός Δικαιώματος ανήκει στην επιχείρηση και 

δύναται να μεταβιβαστεί από αυτήν σε άλλην επιχείρηση που 

κατέχει έγκριση: 

  

          Νοείται ότι το δικαίωμα επί της κυριότητας μεταβιβάζεται 

τηρουμένων των πιο κάτω διατάξεων: 
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 (α) ο νέος ιδιοκτήτης έχει στο όνομά του έγκριση που του 

παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του 

παρόντος Νόμου, 

   

 (β) για τη μεταβίβαση των Δικαιωμάτων έχει καταρτιστεί γραπτή 

συμφωνία μεταξύ του κατόχου και του αποκτώντος ότι το 

Δικαίωμα ή τα Δικαιώματα μεταβιβάζεται ή μεταβιβάζονται 

στον αποκτώντα, 

   

 (γ) η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου 

συμφωνία δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα, για 

σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν αντίγραφό της, 

καθώς και τα πρωτότυπα έντυπα «Δικαιώματα Άρσης 

Νόθευσης Ανταγωνισμού στον Τομέα Εκμίσθωσης 

Οχημάτων Χωρίς Οδηγό» που χορηγήθηκαν δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου στον κάτοχο και στον 

αποκτώντα τα Δικαιώματα που μεταβιβάζονται, διαβιβαστούν 

στον Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων και ο τελευταίος έχει 

εκδώσει νέα έντυπα στα οποία αποτυπώνεται η εν λόγω 

μεταβίβαση, 

   

 (δ) έχει καταβληθεί το τέλος έκδοσης του εντύπου «Δικαιώματα 

Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού στον Τομέα Εκμίσθωσης 

Οχημάτων Χωρίς Οδηγό», που καθορίζεται σε διάταγμα του 

Υπουργού σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Νόμου. 

  

 (6)   Ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων οφείλει να επιβεβαιώνει 
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τακτικά, και τουλάχιστον μια φορά ανά πενταετία, ότι ο πάροχος 

υπηρεσιών εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο.   

  

Απαιτήσεις 

καταστήματος. 

 

  7.-(1)   Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κάθε επιχείρηση 

οφείλει να οργανώσει, διατηρεί και λειτουργεί ανεξάρτητο 

κατάστημα, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως κεντρικό 

κατάστημα, το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2): 

  

        Νοείται ότι, κάθε επιχείρηση που διατηρεί και λειτουργεί 

κεντρικό κατάστημα επιτρέπεται να διατηρεί επιπρόσθετα και 

ανεξάρτητα καταστήματα που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως 

υποκαταστήματα οπουδήποτε στην επικράτεια της Δημοκρατίας: 

  

        Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τη διάρκεια συνεδρίου ή άλλης 

παρεμφερούς εκδήλωσης, η επιχείρηση μπορεί να οργανώσει 

πρόχειρο γραφείο εντός του ξενοδοχείου ή του συνεδριακού 

χώρου ενόσω διαρκεί η εκδήλωση. 

  

    (2)   Κατάστημα, κεντρικό ή υποκατάστημα, θεωρείται το 

κατάστημα το οποίο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:- 

  

(α) διαθέτει κατάλληλο κοινόχρηστο χώρο υγιεινής. 

  

(β) είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με τις απαιτούμενες συσκευές, 

έπιπλα, με τηλεφωνική γραμμή και γραμμή τηλεομοιότυπου. 
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(γ) φέρει σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό του μέρος 

ευανάγνωστη επιγραφή που αναφέρει ότι το κατάστημα 

προσφέρει τις υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς 

οδηγό. 

  

Εχέγγυα 

αξιοπιστίας. 

 

 

 

8.-(1)  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα εχέγγυα αξιοπιστίας 

που προνοούνται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 

θεωρούνται ότι έπαψαν να πληρούνται, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, 

το οποίο πρέπει να πληροί τα εν λόγω εχέγγυα, έχει καταδικασθεί σε 

ποινή φυλάκισης και δεν έχει παρέλθει διάστημα τριών ετών από την 

ημερομηνία έκτισης της ποινής για τα αδικήματα: 

   

(α) της κλοπής∙ 

(β) της ληστείας∙  

(γ) της διάρρηξης∙  

(δ) της απάτης. 

  

    (2)   Ως απόδειξη αξιοπιστίας θεωρείται το πιστοποιητικό αξιοπιστίας 

το οποίο εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας σε έντυπο που 

καθορίζεται από αυτόν. 

  

     (3) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου από άλλο κράτος μέλος, 

θεωρείται ότι πληροί τα εχέγγυα της αξιοπιστίας εφόσον προσκομίσει 

έγγραφο βεβαίωσης αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους ότι 

δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) και δεν έχει παρέλθει διάστημα τριών ετών 

από την ημερομηνία έκτισης της ποινής για τα αδικήματα αυτά. 
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Ανάκληση ή 

αναστολή  

έγκρισης. 

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Έφορος 

Εκμισθωτών Οχημάτων ανακαλεί ή αναστέλλει την έγκριση για ένα ή 

περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

 

     (α)  αν η χορήγηση της έγκρισης έχει εξασφαλισθεί με δόλο, ψευδή 

δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος που έγινε εν 

γνώσει του παρόχου υπηρεσιών∙ ή 

 

    (β)  αν έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

έγκρισης που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 6 ή 

 

    (γ)   αν ο πάροχος υπηρεσιών ή το φυσικό πρόσωπο του παρόχου 

υπηρεσιών το οποίο έχει ευθύνη για την επιχείρηση, χωρίς 

εύλογη αιτία παραλείπει να συμμορφωθεί ή επιτρέπει ή 

ανέχεται με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση οποιασδήποτε 

υποχρέωσης που επιβάλλεται στον πάροχο υπηρεσιών 

δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 15, 16, και 17 του 

παρόντος Νόμου∙ ή 
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     (δ)  αν ο πάροχος υπηρεσιών ή το φυσικό πρόσωπο του παρόχου 

υπηρεσιών το οποίο έχει την ευθύνη για την επιχείρηση χωρίς 

εύλογη αιτία παρακωλύει ή επιτρέπει ή ανέχεται την 

παρακώλυση οποιουδήποτε ελεγκτή ή οποιουδήποτε άλλου 

υπαλλήλου ή αστυνομικού με στολή στην άσκηση των 

καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή αν αρνείται να 

συνεργασθεί ή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε εντολή ή 

οδηγία που δίνεται νόμιμα κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του Ελεγκτή ή οποιουδήποτε υπαλλήλου ή αστυνομικού με 

στολή. 

  

     (2)  Προτού ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων ανακαλέσει ή 

αναστείλει την ισχύ έγκρισης δυνάμει του εδαφίου (1), παρέχει στον 

πάροχο υπηρεσιών προειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων 

ημερών για την πρόθεση του αυτή, αναφέροντας λεπτομερώς τους 

λόγους της ενέργειας του αυτής και δίνοντας την ευκαιρία στον 

πάροχο υπηρεσιών να υποβάλει γραπτώς τις πιθανές παραστάσεις 

του και ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων λαμβάνει υπόψη τις εν 

λόγω παραστάσεις: 

  

        Νοείται ότι, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να υποβάλει γραπτές 

παραστάσεις μέσα σε δεκαπέντε το αργότερο εργάσιμες μέρες από 

την ημερομηνία λήψης της προειδοποίησης. 
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      (3) Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της ισχύος έγκρισης, 

που αποφασίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο πάροχος 

υπηρεσιών οφείλει άμεσα να την επιστρέψει στον Έφορο Εκμισθωτών 

Οχημάτων χωρίς να δικαιούται σε επιστροφή τελών που έχει 

καταβάλει με την υποβολή της γραπτής δήλωσης και σε περίπτωση 

παράλειψης επιστροφής ανακληθείσας ή ανασταλείσας έγκρισης, η 

έγκριση κατάσχεται και επιστρέφεται στον Έφορο Εκμισθωτών 

Οχημάτων από οποιοδήποτε Ελεγκτή ή υπάλληλο ή αστυνομικό με 

στολή. 

  

Μεταβίβαση 

ή αλλαγή 

στην 

κυριότητα 

επιχείρησης. 

10.  Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή 

κανονισμού, το δικαίωμα κυριότητας επί της επιχείρησης και της 

επωνυμίας της δύναται να μεταβιβαστεί τηρουμένων των πιο κάτω 

διατάξεων:  

  

(α) Για τη μεταβίβαση του εν λόγω δικαιώματος απαιτείται όπως ο 

νέος ιδιοκτήτης ή οι νέοι ιδιοκτήτες πληρούν τις προϋποθέσεις 

παραχώρησης της έγκρισης  που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

του άρθρου 6. 

  

(β) για τη μεταβίβαση του εν λόγω δικαιώματος απαιτείται η 

κατάρτιση γραπτής συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη και του 

αποκτώντος το δικαίωμα ότι το δικαίωμα μεταβιβάζεται στον 

αποκτώντα. 
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(γ) η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) συμφωνία δεν παράγει 

οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα για σκοπούς του παρόντος 

Νόμου εκτός αν αντίγραφο της διαβιβαστεί στο Διευθυντή 

μέσα σ’ ένα μήνα από τη σύναψη της και εγκριθεί από αυτόν: 

  

       Νοείται ότι, ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων δεν μπορεί να 

αρνηθεί έγκριση για συμφωνία μεταβίβασης, εκτός αν ο αποκτών 

αποτύχει να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις παραχώρησης της 

έγκρισης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6. 

  

ΜΕΡΟΣ III – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  

Επικύρωση 

κατάστασης. 

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, καμία επιχείρηση 

δεν  εκμισθώνει όχημα και κανένα όχημα δεν εκμισθώνεται από 

οποιονδήποτε αν αυτό δεν περιλαμβάνεται σε κατάσταση που έχει 

επικυρωθεί από τον Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων. 

  

 

 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

      (2) Για την επικύρωση της κατάστασης υποβάλλεται από τον 

πάροχο υπηρεσιών γραπτή πληροφόρηση σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική 

μορφή, στον Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων στο έντυπο που 

καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα συνοδευόμενη από κατάσταση και 

από το τέλος που καθορίζεται σε διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με 

το άρθρο 22: 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4329, 23/4/2012 39(I)/2012



20 
 

         Νοείται ότι, η κατάσταση υποβάλλεται σε δύο πανομοιότυπα 

αντίγραφα από τα οποία, σε περίπτωση επικύρωσης τους, το πρώτο 

επιστρέφεται κατάλληλα επικυρωμένο στον πάροχο υπηρεσιών που το 

υπέβαλε και το δεύτερο αρχειοθετείται στο Τμήμα. 

  

        (3)  Στην κατάσταση η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τους 

αριθμούς εγγραφής των οχημάτων που προτίθεται να εκμισθώνει: 

  

          Νοείται ότι, για κάθε αλλαγή στα οχήματα που περιλαμβάνονται 

στην επικυρωμένη κατάσταση η επιχείρηση οφείλει έγκαιρα και πριν 

προβεί στην αλλαγή να υποβάλει δήλωση αφού καταβληθεί το τέλος 

που καθορίζεται σε διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με το άρθρο 22, 

όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) για ανάλογη επικύρωση. 

  

        (4) Τα οχήματα που καταγράφει η επιχείρηση στην κατάσταση 

που συνοδεύει την αίτηση της που υποβάλλει με βάση τις διατάξεις 

των εδαφίων (2) και (3), πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

   

      (α) να υπερβαίνουν τα δεκαπέντε στον αριθμό. 

    

  (β) να έχουν εγγραφεί στο μητρώο εγγραφής οχημάτων της 

Δημοκρατίας. 

  

 (γ)  να είναι εγγεγραμμένα στο όνομα της επιχείρησης: 
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     Νοείται ότι, επιχείρηση επιτρέπεται να εκμισθώνει και οχήματα που 

είναι εγγεγραμμένα στο όνομα άλλων επιχειρήσεων νοουμένου ότι 

πληρούνται και μετά την εκχώρηση αυτή, για αμφότερες τις 

επιχειρήσεις, όλοι οι όροι που τίθενται στις παραγράφους (β), (δ), (ε) 

και (στ) του παρόντος εδαφίου: 

   

 

     Νοείται περαιτέρω ότι οι πρόνοιες του παρόντος εδαφίου δεν 

εφαρμόζονται στα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του 

Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων ως παλαιά οχήματα: 

   

 

      Νοείται έτι περαιτέρω ότι, θεωρούνται ως οχήματα της επιχείρησης 

και όσα οχήματα αποκτήθηκαν με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς ή άλλο 

παρόμοιο τρόπο. 

   

 

 

Τέταρτο            

Παράρτημα. 

(δ) να πληρούν το όριο της ηλικίας, από την πρώτη εγγραφή 

τους σε οποιαδήποτε χώρα, όπως αυτή καθορίζεται στη 

δεύτερη στήλη του πίνακα του Τέταρτου Παραρτήματος. 

  

           (ε) να έχουν έγκυρη άδεια κυκλοφορίας. 

  

 (στ) να πληρούν γενικά τις πρόνοιες των εκάστοτε σε ισχύ στη 

Δημοκρατία αναφορικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα, νόμων, 

κανονισμών και διαταγμάτων: 
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        Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα πρέπει να 

πληρούνται ανάλογα και από τα οχήματα που αντικαθιστούν άλλα με 

βάση τις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (3). 

  

 (ζ) να έχουν ηλικία, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

για να κατηγοριοποιηθούν ως εκμισθούμενα όχηματα χωρίς 

οδηγό, που να μην υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες. 

  

    (5)  Οι καταστάσεις ή οι μετέπειτα αλλαγές που υποβάλλονται στον 

Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

του εδαφίου (4), τυγχάνουν χειρισμού κατά τον τρόπο που 

προβλέπεται στην επιφύλαξη του εδαφίου (2). 

  

     (6) Οι καταστάσεις ή οι μετέπειτα αλλαγές τους που υποβάλλονται 

στον Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων και δεν πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις του εδαφίου (4), δεν γίνονται δεκτές από αυτόν και 

επιστρέφονται στους αιτητές, χωρίς αυτοί να δικαιούνται επιστροφή 

των τελών που έχουν καταβάλει για την υποβολή τους: 

  

        Νοείται ότι, ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων στην επιστολή 

του με την οποία επιστρέφει τις εν λόγω καταστάσεις οφείλει να 

αναγράφει το λόγο ή τους λόγους για τον οποίο αποφάσισε 

επιστροφή των καταστάσεων. 
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   (7)   Ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων δε δύναται να αρνηθεί την 

επικύρωση κατάστασης ή τις μετέπειτα αλλαγές που υποβάλλει 

επιχείρηση , εκτός εάν:  

     

(α) Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τύχει έγκρισης δυνάμει του άρθρου 

5. 

  

(β) τα καταγραμμένα οχήματα στην επικυρωμένη κατάσταση 

έπαυσαν να  πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4). 

  

(γ) δεν υποβλήθηκε νομότυπα και δεν καταβλήθηκε το τέλος όπως 

αυτό έχει καθοριστεί σε διάταγμα του Υπουργού που 

δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

Ανάκληση ή 

αναστολή 

επικυρωμένης 

κατάστασης. 

12. -(1)   Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Έφορος 

Εκμισθωτών Οχημάτων ανακαλεί ή αναστέλλει, εν όλω ή εν μέρει, 

την ισχύ επικυρωμένης κατάστασης για οποιοδήποτε από τους 

ακόλουθους λόγους: 

 

 (α) αν η επικύρωση της κατάστασης έχει εξασφαλιστεί  με δόλο, 

ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος που έγινε 

εν γνώσει του παρόχου υπηρεσιών. ή  

   

(β) αν συχνά ή συστηματικά ο πάροχος υπηρεσιών παραβιάζει 

διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και του έχει επιβληθεί 

κύρωση με βάση το άρθρο19. 
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    (2)   Προτού ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων ανακαλέσει ή 

αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, την ισχύ επικυρωμένης κατάστασης 

δυνάμει του εδαφίου (1), παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών, στον 

οποίο αναφέρεται αυτή, προειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15)  

εργάσιμων ημερών για την πρόθεση του αυτή, αναφέροντας 

λεπτομερώς τους λόγους της ανάκλησης ή της αναστολής, και 

δίνοντας την ευκαιρία στον πάροχο υπηρεσιών να υποβάλει 

γραπτώς τις πιθανές παραστάσεις του και ο Έφορος Εκμισθωτών 

Οχημάτων λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω παραστάσεις:  

  

        Νοείται ότι, ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο αναφέρεται η 

επικυρωμένη κατάσταση μπορεί να υποβάλει γραπτές παραστάσεις 

μέσα σε δεκαπέντε (15) το αργότερο εργάσιμες μέρες από την 

ημερομηνία λήψης της προειδοποίησης. 

  

    (3)   Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής εν όλω ή εν μέρει της 

ισχύος επικυρωμένης κατάστασης, που αποφασίζεται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο αναφέρεται η 

επικυρωμένη κατάσταση οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, να την 

επιστρέψει στον Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων χωρίς αυτός να 

δικαιούται επιστροφή των τελών που έχει καταβάλει.   

  

    (4) Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών που κατέχει τέτοια 

κατάσταση παραλείψει να την επιστρέψει, όπως προβλέπεται πιο 

πάνω, αυτή κατάσχεται και επιστρέφεται στον Έφορο Εκμισθωτών 

Οχημάτων από οποιοδήποτε Ελεγκτή ή άλλο υπάλληλο ή 
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αστυνομικό με στολή. 

  

Προσφυγή στο 

Ανώτατο 

Δικαστήριο. 

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος, αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 

υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  

  

Σύμβαση 

εκμίσθωσης 

οχημάτων. 

14.-(1) Η επιχείρηση οφείλει να εκμισθώνει τα οχήματα της που 

περιλαμβάνονται στην επικυρωμένη κατάσταση και μόνο αυτά 

βάσει έγγραφης σύμβασης η οποία τουλάχιστο διαλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

  

 (α) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του εκμισθωτή στον 

οποίο αναφέρεται η έγκριση. 

   

 (β) τον ακριβή τύπο του εκμισθούμενου οχήματος. 

   

 (γ) τον αριθμό εγγραφής του εκμισθούμενου οχήματος. 

   

 (δ) την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. 

   

 (ε) τα πλήρη στοιχεία του μισθωτή. 

   

 (στ) τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής του οχήματος σε 

σχέση με τα καύσιμα. 
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        (2) Το μίσθωμα για την εκμίσθωση οχήματος συμφωνείται 

ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλόμενων στη σύμβαση ενοικίασης. 

 

    (3) Οι έγγραφες συμβάσεις είναι αριθμημένες, εκδίδονται 

τουλάχιστον εις διπλούν και το ένα αντίγραφο παραδίδεται στο 

μισθωτή. 

  

    (4)  Εκμίσθωση οχήματος σε φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται μόνο 

αν αυτό κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αντίστοιχης της 

κατηγορίας του εκμισθούμενου οχήματος.   

  

              ΜΕΡΟΣ IV – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  

Υποχρεώσεις 

επιχείρησης. 

15.-(1)  Κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί στοιχεία αναφορικά με την 

κάθε εκμίσθωση.  

  

        (2) Για την παρακολούθηση της αγοράς της εκμίσθωσης 

οχημάτων η επιχείρηση, υποχρεούται να κοινοποιεί στον Έφορο 

Εκμισθωτών Οχημάτων, όταν της το ζητεί, πληροφορίες σχετικά με 

το μίσθωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 14 και τις 

εργασίες της: 

 

        Νοείται ότι, οι πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια 

εφαρμογής του παρόντος άρθρου καλύπτονται από το 

επαγγελματικό απόρρητο. 
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    (3)  Κάθε αλλαγή στις διευθύνσεις των καταστημάτων της 

επιχείρησης  πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς στον Έφορο 

Εκμισθωτών Οχημάτων από τον εκάστοτε υπεύθυνο για τη 

λειτουργία της επιχείρησης, ο οποίος οφείλει να υποβάλλει 

ταυτόχρονα τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα αναφορικά με την 

αλλαγή αυτή: 

  

         Νοείται ότι, ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων δεν μπορεί να 

αρνηθεί έγκριση για τις εν λόγω αλλαγές εκτός αν οι αλλαγές 

αφορούν σε πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση τον παρόντα 

Νόμο πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και το νέο πρόσωπο 

ή τα νέα πρόσωπα δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή. 

  

Επίδειξη 

της έγκρισης. 

16. Κάθε πάροχος υπηρεσιών οφείλει να έχει αναρτημένη σε 

περίοπτη θέση μέσα στο κατάστημα του την έγκριση και να την 

επιδεικνύει, όποτε καλείται νόμιμα να το πράξει, σ΄ οποιονδήποτε 

Ελεγκτή ή σε υπάλληλο ή αστυνομικό με στολή για το σκοπό 

εξέτασης των στοιχείων της. 

  

Έλεγχος 

παρόχου 

υπηρεσιών. 

17.-(1) Ο Διευθυντής εποπτεύει τη λειτουργία του παρόχου 

υπηρεσιών με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, μέσω των 

Ελεγκτών ή υπαλλήλου. 
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        (2) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) Ελεγκτής ή  υπάλληλος, έχει 

επιπρόσθετα των δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου 

παρεχομένων εξουσιών ή καθηκόντων και τις ακόλουθες εξουσίες 

και καθήκοντα: 

   

 (α) Να εισέρχεται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα στο 

κατάστημα του παρόχου υπηρεσιών με σκοπό την εξέταση 

ή διερεύνηση οποιουδήποτε ζητήματος σχετικού με την 

εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών. 

   

 (β) να απαιτεί από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών ή 

υπάλληλο παρόχου υπηρεσιών  την επίδειξη ή προσαγωγή 

οποιασδήποτε έγκρισης, επικυρωμένης κατάστασης ή 

άλλων εγγράφων των οποίων η φύλαξη ή τήρηση απαιτείται 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 

Κανονισμών. 

   

 (γ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και καθήκοντα του 

αναθέτει ο Διευθυντής σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών. 

 

 

           ΜΕΡΟΣ V – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 
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Διοικητικό 

πρόστιμο. 

18.-(1)   Παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 

Κανονισμών τιμωρείται, ανεξάρτητα αν συντρέχει περίπτωση ποινικής 

ή πειθαρχικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης, με διοικητικό 

πρόστιμο από πεντακόσια ευρώ (€500) μέχρι και δύο χιλιάδες ευρώ 

(€2.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της βεβαιούμενης παράβασης. 

 

    (2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον πάροχο υπηρεσιών με 

αιτιολογημένη απόφαση του Εφόρου Εκμισθωτών Οχημάτων που 

βεβαιώνει την παράβαση.   

  

    (3) Το ύψος του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού 

προστίμου  καθορίζεται ενδεικτικά σε γνωστοποίηση του Υπουργού, 

στην οποία περιέχονται οι βασικές παραβάσεις μαζί με τα ανάλογα 

διοικητικά πρόστιμα, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των 

οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια του Εφόρου Εκμισθωτών Οχημάτων, 

που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, να αποφασίζει ελεύθερα, 

με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά. 

  

    (4) (α) Ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων κοινοποιεί γραπτώς στον 

πάροχο υπηρεσιών την απόφαση του για επιβολή διοικητικού 

προστίμου και τη συγκεκριμένη παράβαση για την οποία επιβάλλεται 

το διοικητικό πρόστιμο. 

  

        (β) Κατά της απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου 

επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού.   
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        (γ)    Η ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 

ημέρα που κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα η απόφαση του 

Εφόρου Εκμισθωτών Οχημάτων. 

  

    (5)  Η κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (4) προσφυγή 

αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που προσβάλλεται μέχρι την 

έκδοση απόφασης επί της ιεραρχικής προσφυγής. 

  

    (6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου περιέρχεται οριστικά στη 

Δημοκρατία, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) 

ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης περί επιβολής της 

χρηματικής ποινής ή, σε περίπτωση που κατά την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου ασκείται ιεραρχική προσφυγή 

ενώπιον του Υπουργού, από της κοινοποίησης της επί της προσφυγής 

απόφασης του Υπουργού. 

  

   (7)  Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα 

Νόμο επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου από τον Έφορο 

Εκμισθωτών Οχημάτων, λαμβάνονται δικαστικά μέτρα και εισπράττεται 

το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 

  

Αδικήματα 

και ποινές. 

19.-(1)   Πρόσωπο το οποίο – 
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(α) λειτουργεί επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων του 

άρθρου 4. 

 

(β) παραλείπει να επιστρέψει την ανακληθείσα ή ανασταλείσα 

επικυρωμένη κατάσταση ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια 

η οποία προϋποθέτει την κατοχή επικυρωμένης κατάστασης, 

ενώ η κατάσταση  αυτή έχει ανακληθεί ή ανασταλεί δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 12. ή  

  

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε 

υποχρέωση η οποία επιβάλλεται σ΄ αυτό δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου.  ή  

  

(δ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε 

νόμιμη οδηγία ή εντολή που δίνεται σ΄ αυτό από οποιοδήποτε 

Ελεγκτή, υπάλληλο ή αστυνομικό με στολή  ή παρακωλύει 

αυτούς στην άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17. ή  

  

(ε) ενώ δεν είναι πάροχος υπηρεσιών, διαφημίζει ή χρησιμοποιεί 

με οποιοδήποτε τρόπο τον όρο «επιχείρηση εκμίσθωσης 

οχημάτων χωρίς οδηγό», ή άλλο παρεμφερή όρο, επωνυμία ή 

επιγραφή.  ή 
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(στ) εν γνώσει του εκμισθώνει όχημα ή προκαλεί ή επιτρέπει ή 

ανέχεται τη χρήση οχήματος που περιλαμβάνεται σε 

επικυρωμένη κατάσταση από άτομα που χρησιμοποιούν το 

όχημα για την τέλεση ανήθικων ή παράνομων πράξεων: 

  

 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε 

φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις 

δύο αυτές ποινές.  Το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα από την 

επιβολή ποινής σύμφωνα με τα πιο πάνω, να διατάξει τη δήμευση του 

οχήματος που εκμισθώνεται. 

  

     (2) Σε περίπτωση που πρόσωπο έχει ήδη καταδικαστεί δυνάμει του 

παρόντος άρθρου και συνεχίζει να παραβαίνει τις διατάξεις του 

άρθρου αυτού, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης 

του υπόκειται σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τα διακόσια 

ευρώ (€200) για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση. 

  

ΜΕΡΟΣ VI – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Κανονισμοί. 20.-(1)   Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για 

την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.   

  

       (2)   Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου 

(1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προνοούν για όλα ή μερικά από 

τα ακόλουθα θέματα: 
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(α) για τον καθορισμό πρόσθετων απαιτήσεων αναφορικά με το 

επίπεδο, τις διευκολύνσεις και τον εξοπλισμό του καταστήματος 

ή των υποκαταστημάτων της επιχείρησης. 

  

(β) για την τήρηση από το Διευθυντή μητρώων, αρχείων ή άλλων 

βιβλίων αναγκαίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

παρόντος Νόμου: 

  

       Νοείται ότι, τα μητρώα, αρχεία ή άλλα βιβλία μπορεί να είναι 

σε ηλεκτρονική μορφή. 

  

(γ) για τον καθορισμό κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην 

εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό από τις επιχειρήσεις στις 

οποίες ανήκουν. 

  

Τροποποίηση 

και/ή 

καθορισμός 

εντύπων. 

21.-(1) Τα έντυπα που καθορίζονται ως Παραρτήματα στον παρόντα 

Νόμο δύνανται να τροποποιούνται με διατάγματα του Υπουργού που 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

        (2) Οποιαδήποτε έντυπα δεν καθορίζονται στον παρόντα Νόμο 

και τα οποία σκοπεύουν στην καλύτερη εφαρμογή του, δύνανται να 

καθορίζονται από τον Υπουργό σε διάταγμα του που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Πληρωτέα  

τέλη. 

22. Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει σε διατάγματα που 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα τέλη 

που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο. 

  

Μεταβατικές 

διατάξεις. 

23. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στις 

επιχειρήσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι πριν την έναρξη της ισχύος 

αυτού τους είχε χορηγηθεί άδεια οδικής χρήσης οχήματος 

εκμισθούμενου χωρίς οδηγό με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 και 

10 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, 

χορηγούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο εγκρίσεις και 

Δικαιώματα: 

  

        Νοείται ότι, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα τύχουν έγκρισης με βάση 

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να πληρούν την 

προϋπόθεση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 6 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ τις υπόλοιπες 

απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6 απαιτείται να τις πληρούν 

άμεσα: 

  

      Νοείται περαιτέρω ότι, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα τύχουν 

έγκρισης με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται 

να πληρούν την προϋπόθεση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) 

του εδαφίου (4) του άρθρου 11 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, 

ενώ τις υπόλοιπες απαιτήσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 11  

απαιτείται να τις πληρούν άμεσα: 
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       Νοείται έτι περαιτέρω ότι, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες 

εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου και επιθυμούν και 

μελλοντικά να ασκούν το επάγγελμα του εκμισθωτή οχημάτων 

οφείλουν μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος Νόμου: 

  

 (α) να υποβάλουν γραπτή δήλωση στον Έφορο Εκμισθωτών 

Οχημάτων για να τους χορηγηθεί η έγκριση που προβλέπεται 

στο άρθρο 5, 

   

 

Πέμπτο 

Παράρτημα. 

(β) να υποβάλουν γραπτή αίτηση, όπως αυτή καθορίζεται στο 

Πέμπτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, αφού καταβληθεί 

το τέλος όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 22, για να τους 

χορηγηθεί η Βεβαίωση, που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του 

άρθρου 6 και δικαιούνται, ήτοι ενός Δικαιώματος για κάθε μια 

σε ισχύ άδεια οδικής χρήσης που κατέχουν, 

   

 (γ) τα Δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων της 

παραγράφου (β) της παρούσας επιφύλαξης παρέχονται 

δωρεάν έναντι των αντίστοιχων και σε ισχύ αδειών οδικής 

χρήσης της κάθε επιχείρησης. 

  

  

  

 
 

ΜΚΝ/ΘΒΚ/ΓΧ 
23.01.051.090-2010 
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Στοιχεία Επιχείρησης

ΠΡΟΣΟΧΗ το παρόν μέρος να συμπληρωθεί μόνο αν η επιχείρηση θα είναι φυσικό πρόσωπο, 
διαφορετικά προχωρείστε στο σημείο 2

1

 Επίθετο φυσικού προσώπου

 Όνομα φυσικού προσώπου

Στοιχεία του προσώπου που οφείλει να πληροί για την επιχείρηση την προϋπόθεση (β) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 6 του Νόμου 

3

 Αριθμός ταυτότητας φυσικού προσώπου

ΠΡΟΣΟΧΗ το παρόν μέρος να συμπληρωθεί μόνο αν η επιχείρηση θα είναι νομικό πρόσωπο 
(εταιρεία), διαφορετικά επιστρέψτε στο σημείο 1

2

 Όνομα εταιρείας

 Αριθμός εταιρείας 

 Επίθετο

 Όνομα

 Αριθμός ταυτότητας

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4329, 23/4/2012 39(I)/2012



37

Δηλώνω ότι στο παρόν έντυπο κατέγραψα όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, ότι οι πληροφορίες είναι 
ορθές, από ότι γνωρίζω, και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί από εμένα. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε 
σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη θα έχει ως συνέπεια να μη χορηγηθεί η ζητούμενη έγκριση και ότι αν 
χορηγηθεί, αυτή θα ανακληθεί άμεσα.

Δήλωση

Υπογραφή*

ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο    

Θέση στον αδειούχο
(σε περίπτωση εταιρείας)

Σφραγίδα
(σε 

περίπτωση
εταιρείας)

Υποσημείωση:

*   Να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη, αν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο, ή από το γραμματέα του νομικού προσώπου ή το 
διευθύνοντα σύμβουλο ή το διευθυντή της επιχείρησης, αν η επιχείρηση δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση να επισυναφθεί εξουσιοδότηση από το διευθύνοντα σύμβουλο ή το γραμματέα της επιχείρησης.   
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Βεβαιωθείτε (σημειώστε   στα κατάλληλα τετραγωνάκια) ότι έχετε επισυνάψει όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται για να εξεταστεί η δήλωση σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς τα έγγραφα αυτά η δήλωση σας δε θα εξεταστεί.

Συνημμένα

 Για το πρόσωπο που οφείλει να πληροί για την επιχείρηση την προυπόθεση (β) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του Νόμου, πιστοποιητικό αξιοπιστίας από τον 
Αρχηγό Αστυνομίας [άρθρο 8(2)]

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το κατάστημα που ιδρύθηκε ή που θα ιδρυθεί θα συνάδει 
πλήρως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 [άρθρο 6(1)(α)] 

 Εξουσιοδότηση από το διευθύνοντα σύμβουλο ή το γραμματέα της επιχείρησης, 
αν την παρούσα Γραπτή Δήλωση υπογράφει ο διευθυντής της επιχείρησης (βλ. 
υποσημείωση σελίδας 2)
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 [Άρθρο 5(3)]   

 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΝΟΜΟΣ  

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
 

   
 

 
 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ 

 ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ................................. 

 
Εγώ ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων ασκώντας τις εξουσίες με τις οποίες είμαι περιβεβλημένος δυνάμει 
του άρθρου 5 του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου, χορηγώ στην επιχείρηση με τα 
πιο κάτω στοιχεία έγκριση για άσκηση του επαγγέλματος της παροχής των υπηρεσιών εκμίσθωσης 
οχημάτων χωρίς οδηγό. 
 
Επωνυμία   ...............................................………………….……………………………… 
 
Κεντρικό Κατάστημα  ...........................................………………………………………… 
 
Ημερομηνία Έκδοσης  ....................................................………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
σφραγίδα 
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
[Άρθρο 11 (2)] 

 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΝΟΜΟΣ  

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων, 
Με την παρούσα Γραπτή Πληροφόρηση ζητείται έγκρισή σας για ενοικίαση, από την επιχείρησή 
μας, των οχημάτων που καταγράφονται στη συνημμένη Κατάσταση Οχημάτων. Συναφώς σας 
πληροφορώ τα ακόλουθα: 
 

Α.  Στοιχεία Έγκρισης 

Αριθμός Έγκρισης Επιχείρησης:............................ Ημερομηνία  Έκδοσης:...................... 
Επωνυμία Επιχείρησης: ........................................................................................ 
Κεντρικό Κατάστημα: Οδός ...................................................................................  Αρ.  ..........  Τ.Κ.  
............. 
 
Β.  Στοιχεία Γραπτής Πληροφόρησης 

1.         Η παρούσα γραπτή δήλωση υποβάλλεται στον Έφορο Εκμισθωτών  Οχημάτων στα 
πλαίσια των προνοιών του άρθρου 11  (2). 

 

2.         Η δήλωση αφορά στην υποβολή της κατάστασης των οχημάτων που θα εκμισθώνονται 
και η οποία αφορά(1): 

 (Α)  Κατάσταση που υποβάλλεται για πρώτη φορά 

 (Β)   Κατάσταση που αντικαθιστά εξολοκλήρου την προηγούμενη 

 (Γ)   Κατάσταση που υποβάλλεται για προσθήκη νέων οχημάτων 

(Δ)  Κατάσταση που υποβάλλεται για αντικατάσταση οχημάτων(2) 

(Ε)  Κατάσταση που υποβάλλεται για αφαίρεση οχημάτων(2)     

 

Γ. Δήλωση 

Δηλώνω ότι τα πιο πάνω είναι ορθά, από ότι γνωρίζω και ότι η επιχείρηση, που έτυχε της πιο 
πάνω έγκρισης, θα χρησιμοποιεί τα οχήματα που καταγράφονται στη συνημμένη Κατάσταση 
Οχημάτων και μόνο αυτά.   

 

Ονοματεπώνυμο .............................................................................    

 

Υπογραφή  ..................................................... 

 
Σημειώσεις:  
1. Σημειώστε   στο κατάλληλο τετραγωνάκι. 
2. Σε αυτή την περίπτωση να αναφερθούν και τα οχήματα που αντικαθιστούνται ή αφαιρούνται από 

τις προηγούμενες καταστάσεις. 
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 Κατάσταση Οχημάτων 

 

Η παρούσα γραπτή κατάσταση οχημάτων ετοιμάστηκε και υποβάλλεται στον Έφορο Εκμισθωτών  Οχημάτων στα 
πλαίσια εφαρμογής των προνοιών του άρθρου 11 (2). 

 
Επωνυμία:   Αρ. Έγκρισης:   

           
 

Ημ/νία Έτοιμασίας:     
  

Αρ. Κατάστασης:   

           

 

α/α 

Αρ. Εγγραφής 
οχήματος 

νέου/ 
παλαιού(*) 

α/α 

Αρ. Εγγραφής 
οχήματος 

νέου/ 
παλαιού(*) 

α/α 

Αρ. Εγγραφής 
οχήματος 

νέου/ 
παλαιού(*) 

α/α 

Αρ. Εγγραφής 
οχήματος 

νέου/ 
παλαιού(*) 

α/α 

Αρ. Εγγραφής 
οχήματος 

νέου/ 
παλαιού(*) 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     

10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     
21                     
22                     
23                     
24                     
25                     
26                     
27                     
28                     
29                     
30                     

 
                                                                                                                      Συνεχίζεται / Δε συνεχίζεται(*) 

 
Σημείωση: (*) Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει. 

    

Μονογραφή  
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
[Άρθρο 11 (4) (δ) 12(4)(γ)] 

 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΝΟΜΟΣ  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 
 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ 
Κατηγορία 
Οχήματος 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ 
Ηλικία οχήματος 

Β,Β+Ε Μέχρι επτά ετών: 

       Νοείται ότι οχήματα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή των οποίων 
ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1600 κυβικά εκατοστά ή τα οποία 
έχουν κίνηση και στους τέσσερις τροχούς δύνανται να είναι ηλικίας πάνω 
από επτά έτη αλλά όχι πάνω από οκτώ. 

Γ Μέχρι δεκατεσσάρων ετών 

Γ1 Μέχρι δώδεκα ετών 

Δ Μέχρι δώδεκα ετών 

Δ1 Μέχρι δέκα ετών 

Στ Μέχρι δεκατεσσάρων ετών 

Η Μέχρι δεκατεσσάρων ετών 

Ζ Μέχρι είκοσι ετών 

ΙΒ Μέχρι οκτώ ετών 
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ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[Άρθρο 6(3)] 
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΝΟΜΟΣ  
 

 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΝΟΘΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α.  Στοιχεία Έγκρισης 
 
Αριθμός Έγκρισης Επιχείρησης: ……………………… Ημερομηνία Έκδοσης:…………...  

Επωνυμία Επιχείρησης: ……………………………………………………………………….. 

Κεντρικό Κατάστημα: Οδός ……………………………………… Αρ. ………. Τ.Κ…………  

 

Β.  Στοιχεία Αιτήματος 
Η παρούσα υποβάλλεται για την απόκτηση από το κράτος/απόκτηση από τρίτους (διαγράψτε ότι δεν 

ισχύει) των ακόλουθων Δικαιωμάτων Άρσης της Νόθευσης Ανταγωνισμού (Δ.Α.Ν.Α.) δυνάμει των 

προνοιών των αναφερόμενων διατάξεων του πιο πάνω Νόμου. 

 

Προέλευση Δικαιωμάτων Άρσης Νόθευσης 

Ανταγωνισμού (Δ.Α.Ν.Α.) 

Αριθμός Δικαιωμάτων Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού 

 Ολογράφως Αριθμητικά 

Α. Δ.Α.Ν.Α. δυνάμει των διατάξεων:   

 (α) της παραγράφου (γ) της τρίτης 

επιφύλαξης του άρθρου 23 του 

πιο πάνω Νόμου1: 

……………………………….. 

………………………………… 

………………………………. 

 

 

……………… 

 (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 6 

του πιο πάνω Νόμου2: 

………………………………… 

…………………………………. 

 

……………… 

Β. Δ.Α.Ν.Α. που αποκτήθηκαν από 

τρίτους δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (5) του άρθρου 6 του πιο 

πάνω Νόμου: 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

 

 

 

…………… 

Γ. Σύνολο (Δ.Α.Ν.Α.): ………………………………… 

………………………………… 

 

………………. 

Γ.  Στοιχεία Υποστήριξης Αιτήματος 
1.  Αν η αίτηση υποβάλλεται για απόκτηση των Δ.Α.Ν.Α. δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) της 

τρίτης επιφύλαξης του άρθρου 23 του πιο πάνω Νόμου να: 

 1.1.  υποβληθεί ξεχωριστά αντίγραφο των Αδειών Οδικής Χρήσης για τα εκμισθούμενα χωρίς οδηγό 

οχήματα για τα οποία ζητείται η χορήγηση Δ.Α.Ν.Α., 

 1.2. καταβληθεί το τέλος που προβλέπεται στην παράγραφο (β) της τρίτης επιφύλαξης του άρθρου 23 

του πιο πάνω Νόμου. 

2.  Αν η αίτηση υποβάλλεται για απόκτηση των Δ.Α.Ν.Α. δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του 

άρθρου 6 του πιο πάνω Νόμου να υποβληθεί ξεχωριστά αντίγραφο της απόδειξης για το αντίτιμο που 

έχει καταβληθεί για την παραχώρηση Δ.Α.Ν.Α. δυνάμει των εν λόγω νομοθετικών διατάξεων. 
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ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[Άρθρο 6(4)] 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΝΟΜΟΣ  
 

 
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΣΗΣ ΝΟΘΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.Α.Ν.Α.) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 

Εγώ ο Έφορος Εκμισθωτών Οχημάτων ασκώντας τις εξουσίες με τις οποίες είμαι περιβεβλημένος δυνάμει του άρθρου 6 του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό 
Νόμου, βεβαιώνω ότι η επιχείρηση με τα πιο κάτω στοιχεία κατέχει τα ακόλουθα Δικαιώματα Άρσης Νόθευσης του Ανταγωνισμού: 

(Αναλυτική Περιγραφή Δ.Α.Ν.Α.) 
Επωνυμία Επιχείρησης: ……………………………………………………………………………………. Αρ. Έγκρισης: ………………………………..    Ημερομηνία Έκδοσης:………………………… 

Προέλευση Δικαιωμάτων Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού (Δ.Α.Ν.Α.) Αριθμός Δικαιωμάτων Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού 
 Ολογράφως Αριθμητικά 

Α. Δ.Α.Ν.Α. δυνάμει των διατάξεων:   
 (α) Του άρθρου 23 του πιο πάνω Νόμου: …………………………………………………………………… ……………… 
 (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 6 του πιο πάνω Νόμου: ……………………………………………………………………… ……………… 
Β. Δ.Α.Ν.Α. που αποκτήθηκαν από τρίτους δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) 

του άρθρου 6 του πιο πάνω Νόμου: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
……………… 

Γ. Μείον: Δ.Α.Ν.Α. που εκχωρήθηκαν σε τρίτους δυνάμει των διατάξεων του 
εδαφίου (3) του άρθρου 6 του πιο πάνω Νόμου: 

 
(..……………………………………………………………………) 

 
(……………….) 

Δ. Σύνολο Δικαιωμάτων Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού (Δ.Α.Ν.Α.): ……………………………………………………………………… ………………. 
Ήτοι η πιο πάνω επιχείρηση συνολικά δικαιούται να εκμισθώνει τόσα οχήματα όσα αναφέρονται στην τελευταία γραμμή του πίνακα και που ταυτόχρονα περιλαμβάνονται στην 
επικυρωμένη κατάσταση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 του πιο πάνω Νόμου. 
 
 
 
Ημερομηνία………………………..   
 
   
  

 
Σφραγίδα 
Εφόρου 
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