
E.E. Παρ. I, 1241 Ν. 82/73 
Αρ. 1047, 19.10.73 

Ό περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) ( Ά ρ . 2) 
Νόμος του 1973 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 82 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ Τ Η Σ ΤΡΟ-

Χ Α Ι Α Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 1964 Ε Ω Σ 1973 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως της Τρο- Συνοπτικός 
χα ίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) ('Αρ. 2) Νόμος τοΰ 1973 και τίτλος. 
θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 16τουΐ964 
Μεταφοράς Νόμων τοΰ 1964 έως 1973 (έν τοις εφεξής αναφερομένων 8οίοθΐ969 
ώς «ό δασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος ΐ3τοθΐ97θ 
θά άναφέρωνται όμοΟ ώς οϊ περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μετά- 45τοϋΐ97ΐ 
φοράς Νόμοι τοΰ 1964 έως ( Ά ρ . 2) τοΰ 1973. 33τοϋΐ972 

60το0 1973. 

2 . Τό άρθρον 8Α τοΰ δασικού νόμου (ώς τοϋτο εκτίθεται εις το Τροποποίησις 
άρθρον 6 τοΰ νόμου 45 τοΰ 1971) τροποποιείται διά της έν αύτώ τοΟ άρθρου 8Α 
προσθήκης μετά τό εδάφιον (2) τοΰ ακολούθου εδαφίου, τοΰ εδαφίου τοϋβασικοΟ 
(3) άναριθμουμένου ώς εδαφίου (4)— μου ' 

«(3) Ή αρχή άδειων, έν τή ενασκήσει της διακριτικής αυτής 
εξουσίας δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, λαμβάνει ΰπ' δψιν τά έν 
τω έδαφίω (2) τοΰ άρθρου 8 αναγραφόμενα κριτήρια, τηρουμένων 
των αναλογιών.». 

3 . Τό άρθρον 14 τοΰ δασικοΰ νόμου καταργείται και τό άρθρον κατάργησις 
15Α (ώς τοΰτο εκτίθεται εις τό άρθρον 4 τοΰ νόμου 81 τοΰ 1972) τοΰ άρθρου 14 
αναριθμείται ώς άρθρον 14. τοΟ βασικού 

νόμου. 

4 . Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 15 τοΰ δασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
ώς ακολούθως : τοϋ άρθρου 15 

/ \ < ? χ ~ > / ~ ^ . f . - < * « τ ο υ βασικού 
(α) δια της αντικαταστάσεως των λέξεων «και των όρων οιτινες νομου. 

δυνατόν νά έντεθώσιν £ν τινι αδεία» έν τη π α ρ α γ ρ ά φ ω (β) 
αύτοΰ ( γραμμαί 3 και 4) διά τοΰ κόμματος και των λέξεων 
«τών δρων οΐτινες δυνοττόν νά έπιδληθωσιν ύπό τίνος άδειας 
και τής έπιδολής τέλους μή υπερβαίνοντος τάς τρεις λίρας 
δι* έκάστην άδειαν»' 

(β) διά τής αντικαταστάσεως τής παραγράφου (ε) αύτοΰ διά 
τής ακολούθου : 

«(ε) περί τής ρυθμίσεως τών ενώπιον τοΰ 'Υπουργού 
ιεραρχικών προσφυγών δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου και 
τής έπιδολής τέλους μή υπερβαίνοντος τάς πέντε λίρας δι' 
έκάστην τοιαύτην προσφυγήν». 


