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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΫΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 972 της 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Άρ. 2) 
Νόμος τοΟ 1972 έκ'δϋδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του· Συντάγματος. 

'Αριθμός 81 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 1964 ΕΩΣ 1972 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως της Τρο- Συνοπτικός 

χαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) ('Αρ. 2) Νόμος του 1972 και τίτλος. 
θά άναγινώσκηται όμου μετά τών περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Ι6τοθΐ964 
Μεταφοράς Νόμων του 1964 εως 1972 (έν τοις εφεξής αναφερομένων 78τοθΐ966 
ώς «ό βασικός νόμος») και ό δασικός νόμος κ α! ό παρών Νόμος ΐ3τοθΐ97θ 
θά άναφέρωνται όμου ώς οι περί Ρυθιαίσεως τής Τροχαίας Μεταφοράς 45 τοΰ 1971 
Νόμοι του 1964 εως (Άρ. 2) του 1972. 33 τοΰ 1972. 

2. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίησις 
(α) Το εδάφιον (2) (ώς τούτο εκτίθεται εις το άρθρον 2(α) "οβ^ϋ^ί)4 

του Νόμου 89 του 1969 'και ώς μεταγενεστέρως έτροποποιή νόμου, 
θη διά του άρθρου 3(α) του Νόμου 45 τοΟ11971) καταργείται 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου :; 

«(2) Ή αρχή άδειων σύγκειται εξ ουχί όλιγωτέρων τών 
τριών και ουχί περισσοτέρων τών πέντε μελών διοριζομέ
νων ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, όπερ και καθορίζει 
τήν διάρκειαν της θητείας αυτών. "Εν εκ τών μελών τούτων 
διορίζεται ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ώς πρόεδρος 
της αρχής.»* 

(β) το εδάφιον (5) (ώς τοΟτο εκτίθεται εις το άρθρον 3 (β) 
τοΰ Νόμου 45 του 1971) καταργείται και αντικαθίσταται 
διά τοΟ1 ακολούθου : 

«(5) Ό πρόεδοος τής αρχής άδειων ή, έάν οδτος είναι 
αϊτών ή κωλύεται, τό μέλος τό ύποδεικνυόμενον ύπό του 
Υπουργού άσκεΐ τά καθήκοντα προέδρου καΐ προεδρεύει, 
κατά τήν συνεδρίαν. 

Έ ά ν τά μέλη τής αρχής δεν είναι περισσότερα τών τριών 
'ό πρόεδρος και εν έτερον μέλος άποτελουσιν άπαρτίαν, έάν 
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δέ εΐναι πέντε τότε ρ πρόεδρος και δύο Μτερα μέλη ή έάν 
ό πρόεδρος $έν είναι παρών τέσσαρα μέλη άποτελοΟσιν 
άπαρτίαν. .  .  " . 

Αϊ αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόν
των, έν περιπτώσει.Ισοψηφίας της προτάσεως απορριπτό
μενης.». ~ ■■■■■" 

Τροποποίησις 3 . Τό άρθρον 6 του βασικοϋ νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 
τοΰ άρθρου 6 δια τοΟ ακολούθου : 
του βασικοί) „ . c / -ι \ π ~ " c» < » ι e ι ^ι 
νόμου. .«Ιεραρχική ο.—(1) Πας όστις δεν ικανοποιείται εξ αποφάσεως της 

•προσφυγή. αρχής άδειων, εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, δύναται, εντός εΐκοσιν ημερών από της 
ημέρας της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως, δι' 
έγγραφου προσφυγής, έν ή εκτίθενται οι προς ύποστή
ριξιν ταύτης λόγοι, είς τον Ύπουργόν νά προσβάλη την 
τοιαύτην άπόφασιν. 

(2) Ό Υπουργός εξετάζει την εις αυτόν γενομένην 
προσφυγήν άνευ υπαιτίου βροίδύτητος και αφού άκούση 
ή δώση την εύκαιρίαν εις τον προσφεύγοντα δπως υπο
στήριξη τους λόγους έφ' ών στηρίζεται ή προσφυγή απο
φασίζει επί ταύτης και κοινοποιεί αμελλητί τήν άπόφασιν 
αύτοΰ εις τον προσφεύγοντα : 

'Νοείται ότι ό Υπουργός δύναται νά ανάθεση εις λει
τουργόν ή έπιτροπήν λειτουργών του Υπουργείου του 
'δπως έξετάση ώρισμένα θέματα αναφυόμενα έν τη προσ
φυγή και ύποβάλη είς αυτόν τό πόρισμα τής τοιαύτης 
εξετάσεως προ τής ύπό του Υπουργού εκδόσεως απο
φάσεως ιέπί τής προσφυγής. 

(3) Ό μή ικανοποιηθείς εκ τής αποφάσεως του Υπουρ
γού δύναται νά προσφυγή είς τό Δικαστή ριον, άλλα μέχρι 
τής ύπό του Υπουργού εκδόσεως τής αποφάσεως αυτού, 
έν περιπτώσει προσφυγής εις αυτόν, ή, έν περιπτώσει μη 
ττρο'σφυγής εις αυτόν, μέχρι τής παρελεύσεως τής είς τό 
εδάφιον (1) προβλεπομένης προθεσμίας δια τήν κατα
χώρισαν προσφυγής, ή άπόφασις τής αρχής άδειων δεν 
'καθίσταται εκτελεστή. 

(4) Αϊ κατά τήν Ιην Νοεμβρίου 1972 έκ'κρεμουσαι ενώ
πιον του Υπουργού ύπό τύπον εφέσεως προσφυγαί κατ' 
αποφάσεων τής αρχής άδειων θεωρούνται δτι άπό τής 
ημέρας ταύτης και εις ό στάδιον αύται ευρίσκονται δτι 
έγένοντο και εκκρεμούν βάσει τών διατάξεων του πα
ρόντος άρθρου αϊτινες εφαρμόζονται, τηρουμένων των ανα
λογιών, και επί των προσφυγών τούτων.». 

Τροποποίησις 4. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής είς αυτόν προσθήκης 
τοΰδασικοϋ μετά τό άρθρον 15 τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : 
νόμου διά „ . ,  , .  . « , o r * > > , 
προσθήκης «Αδίκημα. 15Α. Πας όστις παραβαίνει η παραλείπει να συμμορφω
νέου άρθρου. θή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου, ή παρα

βαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιονδήποτε δρον 
οιασδήποτε αδείας χορηγηθείσης βάσει του παρόντος Νό
μου, έάν ουδεμία ετέρα ρητή διάταξις προς τούτο υφί
σταται έν τω παρόντι Νόμω, είναι ένοχος αδικήματος και 
έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν διά διά
στημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας ή είς χρηματικήν ποι
νήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας 
τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης.». 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφεία τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


