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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ "Αρ. 1192 της 30ής ΜΑΊΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Μεταβιβάσεως 'Αρμοδιοτήτων ώς προς Χερσαίας Μεταφοράς Νό
μος τοΟ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίση!μον έφη'μερίδα της Κυ
πριακής Δηιμοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 27 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙ ΒΑΣΕΩΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΕΡΣΑ Ι ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Μεταβιβάσεως Άρ- Συνοπτικός 

μοδιοτήτων ώς προς Χερσαίας Μεταφοράς Νόμος του 1975. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω— Ερμηνεία. 
«"Εφορος Χερσαίων Μεταφορών» ή «"Εφορος» σημαίνει τόν 

Ύπουργόν Συγκοινωνιών και "Εργων, περιλαμβάνει δέ τόν 'Ανα-
πληρωτήν "Εφορον και Βοηθόν 'Αναπληρωτήν "Εφορον όριζόμε-
νον δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3 τοΟ παρόντος Νόμου. 

3.—(1) Αϊ κάτωθι άναφερόμεναι αρμοδιότητες μεταβιβάζονται και Μεταβιβασις 
θά άσκώνται ύπό του Εφόρου Χερσαίων Μεταφορών, ήτοι : αρμοδιοτήτων. 

(α) αϊ προβλεπόμεναι ύπό του περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου τοϋ 1972, ή ύφ' οιουδήποτε 8 6 το0 1972. 
έτερου Νόμου τροποποιουντος ή άντικαθιστώντος τούτον καΐ 
των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κοτνονισμών 

(β) αϊ προβλεπόμενοι ύπό τών περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων Επίσημος 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1973, ή ύφ' οϊων- Έφημερίς. 
δήποτε έτερων Κανονισμών τροποποιούντων ή άντικαθιστών- Παράρτημα. 
των τούτους' ι^/Τ. 1973 

(Υ) ή χ ο ρ ή Υ ^ ς αδείας διά τήν χρήσιν μηχανοκινήτων όχη- 2 3·η·1 9 7 3· 
μάτων ώς οχημάτων δημοσίας χρήσεως* 

(δ) αϊ αρμοδιότητες της 'Αρχής 'Αδειών δυνάμει τών διατάξεων 
τών περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων (Έκπαίδευσις Όδη-
γών) Νόμων του 1968 και 1972 ή οιουδήποτε έτερου Νόμου Π2 τοϋ 1968 
τροποποιοΟντος ή άντικαθιστώντος τούτους και τών δυνάμει 20 τοϋ 1972 
τούτων εκδιδομένων Κανονισμών. 
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(2) Ό "Εφορος δύναται να δρίση οιονδήποτε πρόσωπον ώς Άνα 
πληρωτήν "Εφορον ή Βοηθόν Άναπληρωτήν "Εφορον και νά μετα
βίβαση εις τοιούτον πρόσωπον οιασδήποτε των δυνάμει του παρόν
τος Νόμου αρμοδιοτήτων αύτοΟ. 

Ύπηρεσίαι. 4. Το Ύπουργικόν Συμβούλιον μέριμνα δια την παρά τω Υπουρ
γώ ΐδρυσιν και διάρθρωσιν τών αναγκαίων υπηρεσιών δια τήν καλυ
τέραν έφαρμογήν και έπίτευξιν τών σκοπών τοΟ παρόντος Νόμου. 

Ημερομηνία 5. Ή Ισχύς τοΟ παρόντος Νόμου άρχεται είς ήμερομηνίαν όρισθη
ένάρξεως σομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημο
ισχυος. σιευομένης εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, δύνανται δε 

νά όρισθώσι διάφοροι ήμεροΐμηνίαι διά τήν εναρξιν της ισχύος τών 
διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

Έτυπώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία. 


