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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗN ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Προοίμιο.

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη

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

Εφημερίδα

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες

της Ε.Ε.:

στην εσωτερική αγορά»,

L. 376,
27.12.2006,
σ. 36.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Άσκησης του

τίτλος.

Επαγγέλματος Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Οχημάτων
Πολυτελείας με τους Οδηγούς τους Νόμος του 2015.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια-
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«αντάλλαγμα» σημαίνει το χρηματικό αντίτιμο που ζητείται από τον
παροχέα για την παροχή υπηρεσίας.

«Διευθυντής»

σημαίνει

το

Διευθυντή

του

Τμήματος

και

περιλαμβάνει κάθε δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό
του Τμήματος.

«εγκατάσταση» σημαίνει την πραγματική άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας από τον παροχέα, 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 την δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος
Νόμου παρεχόμενη έγκριση άσκησης του επαγγέλματος της
παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οχημάτων πολυτελείας με
τους οδηγούς τους.

«επάγγελμα» σημαίνει την άσκηση του επιτηδεύματος παροχής
υπηρεσίας.

«επιχείρηση» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο
παραχωρήθηκε έγκριση δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος
Νόμου.
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«κατάσταση» σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος
Νόμου επικυρωμένη κατάσταση, στην οποία καταγράφονται τα
οχήματα, για τα οποία παραχωρείται από την επιχείρηση το
δικαίωμα χρήσης τους με τους οδηγούς τους .

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«οδηγός» σημαίνει τον οδηγό μηχανοκινήτων οχημάτων, που
80(I) του 2011.

κατέχει επαγγελματική άδεια για την κατηγορία Λ, δυνάμει του περί
της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου του 2011, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Όχημα πολυτελείας» σημαίνει όχημα το οποίο:

(α)

προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1, το οποίο
επιμηκύνθηκε,

(β)

το μήκος του δεν είναι μικρότερο από 8000 mm,

(γ)

διαθέτει

διαχωριστικό

μεταξύ

της

καμπίνας

των

επιβατών και της θέσης του οδηγού, το οποίο τυγχάνει
χειρισμού από την καμπίνα των επιβατών, εκτός από
έκτακτες περιπτώσεις, και

(δ)

διαθέτει πέραν των οκτώ (8) θέσεων, εκτός της θέσης
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του οδηγού∙

«παροχέας» σημαίνει επιχείρηση, στην οποία παραχωρήθηκε
έγκριση δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

«συνήθης διαμονή» σημαίνει τον τόπο, στον οποίο ένα άτομο
διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε
(185) ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών και
επαγγελματικών δεσμών ή, σε περίπτωση ατόμου χωρίς
επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους
οποίους προκύπτει στενή σχέση μεταξύ του προσώπου αυτού και
του τόπου στον οποίο διαμένει:

Νοείται ότι, ως συνήθης διαμονή ενός ατόμου, του οποίου οι
επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από εκείνο
των προσωπικών του δεσμών και το οποίο, εξ αιτίας του
γεγονότος αυτού, υποχρεούται να διαμένει εναλλακτικά σε
διαφορετικούς τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ο τόπος, στον
οποίο βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσμοί υπό την προϋπόθεση
ότι διαμένει εκεί τακτικά:

Νοείται περαιτέρω ότι, η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν είναι
απαραίτητη, όταν το άτομο διαμένει σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτέλεση αποστολής συγκεκριμένης
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διάρκειας, η δε φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή σε σχολείο δεν
αποτελεί αλλαγή της συνήθους διαμονής.

«Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων.

«υπηρεσία» σημαίνει την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης
οχήματος που οδηγείται από οδηγό, μισθωτό υπάλληλο της
επιχείρησης, σε ενδιαφερόμενο πελάτη, έναντι ανταλλάγματος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2)

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όροι που δεν

καθορίζονται με οποιοδήποτε 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
9 του 1982

Νόμος του 1982, ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001 και ο

84 του 1984

περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του

224 του 1989
134 του 1991
148 του 1991
62(Ι) του 1992

1972, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
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11(Ι) του 1993
24(Ι) του 1994
16(Ι) του 1996
76(Ι) 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(Ι) του 2009
4(Ι) του 2009
96(Ι) του 2009
38(Ι) του 2012.

94(Ι) του 2001
60(Ι) του 2004
34(Ι) του 2010
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79(Ι) του 2012
205(Ι) του 2014.

86 του 1972
37 του 1974
58 του 1976
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
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66(Ι) του 1999
117(Ι) του 1999
61(Ι) του 2000
80(Ι) του 2000
81(Ι) του 2000
110(Ι)του 200
38(Ι) του 2001
98(Ι) του 2001
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
102(Ι) του 2008
113(Ι) του 2009
5(Ι) του 2010
8(Ι) του 2010
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93(Ι) του 2011
109(Ι) του 2012
166(Ι) του 2012
100(Ι) του 2013
1(Ι) του 2014
11(Ι) του 2014
121(Ι) του 2014
143(Ι) του 2014
172(Ι) του 2014
189(Ι) του 2014
10(Ι) του 2015
24(Ι) του 2015.

Αρμόδια αρχή.

3.

Ο Διευθυντής είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του

παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II – ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Παραχώρηση

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), επιχείρηση

έγκρισης.

δύναται να ασκεί το επάγγελμα μετά από παραχώρηση έγκρισης,
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Για την παραχώρηση έγκρισης, υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο προς το Διευθυντή γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το
Πρώτο

Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και αφού καταβληθεί το
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Παράρτημα.

τέλος που καθορίζεται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος

Τέταρτο

Νόμου.

Παράρτημα.

(3) Η έγκριση παραχωρείται από το Διευθυντή, εφόσον αυτός
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 5 και 6 του
παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5
και 6 του παρόντος Νόμου ισχύουν τόσο για φυσικά και νομικά
πρόσωπα που αιτούνται έγκρισης με βάση το εδάφιο (2) και είναι
εγκατεστημένα ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη Δημοκρατία, όσο
και για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αιτούνται έγκρισης με βάση
το εδάφιο (2) και είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος και
προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα στη Δημοκρατία
προσωρινά.

(4) Η έγκριση εκδίδεται στο έντυπο που καθορίζεται στο
Δεύτερο

Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και επικυρωμένο

Παράρτημα.

αντίγραφό της εκδίδεται αφού καταβληθεί το τέλος που καθορίζεται

Τέταρτο

στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

Παράρτημα.
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(5) Άνευ επηρεασμού των λοιπών διατάξεων του παρόντος
άρθρου, καμιά επιχείρηση δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα
εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, εκτός εάν τα οχήματα που
εκμισθώνει με οδηγούς περιλαμβάνονται σε επικυρωμένη από το
Διευθυντή κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος
Νόμου.

Προϋποθέσεις

5.-(1)

Εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που αναφέρεται στην

παραχώρησης

επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου,

έγκρισης.

αυτό δικαιούται να λάβει έγκριση εφόσον ικανοποιήσει το
Διευθυντή ότι:-

(α) πληροί τα εχέγγυα αξιοπιστίας που καθορίζονται στο
άρθρο 6 του παρόντος Νόμου˙ και

(β) διαθέτει επαρκή χώρο στάθμευσης των οχημάτων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νομικό
πρόσωπο, η προϋπόθεση που προβλέπεται στην παράγραφο (α)
πρέπει να πληρείται από το φυσικό πρόσωπο που διευθύνει την
επιχείρηση.

(2)

Ο

Διευθυντής

δύναται

να

προβαίνει

σε

ελέγχους,

προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να
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πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα εχέγγυα

Εχέγγυα

6.-(1)

αξιοπιστίας.

αξιοπιστίας που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (α) του
εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι
πληρούνται, εφόσον το φυσικό πρόσωπο που οφείλει να πληροί
τα εν λόγω εχέγγυα, δεν έχει καταδικαστεί κατά τα τελευταία δύο

29 του 1977

έτη

67 του 1983

Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου ή των

20(Ι) του 1992

διατάξεων του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου

5(Ι) του 2000

που αφορούν στην απαγόρευση ή στον περιορισμό της εισαγωγής

41(Ι) του 2001

ή εξαγωγής εμπορευμάτων ή στην καταστολή της λαθρεμπορίας ή

91(Ι) του 2003

των διατάξεων των άρθρων 144 έως 177, περιλαμβανομένων και

146(Ι) του 2005
24(Ι) του 2010
99(Ι) του 2010.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
104 του 1987
98 του 1989
5 του 1991

για

οποιοδήποτε

αδίκημα

των δύο, του Ποινικού Κώδικα.

κατά

παράβαση

του

περί
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77(Ι) του 1998
14(Ι) του 1999
49(Ι) του 2001
78(Ι) του 2002
107(Ι) του 2003
108(Ι) του 2003
109(Ι) του 2003
139(Ι) του 2003.

Κεφ.154.
3 του 1962
43 του1963
41 του1964
69 του1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
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86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6 (Ι) του 1994
3 (Ι) του 1996
99(Ι) του 1996
36(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999
37(Ι) του 1999
38(Ι) του 1999
129 (Ι) του 1999
30(Ι) του 2000
43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001
12(Ι) του 2002
85(Ι) του 2002
144(Ι) του 2002
145(Ι) του 2002
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25(Ι) του 2003
48(Ι) του 2003
84(Ι) του 2003
164(Ι) του 2003
124(Ι) του 2004
31(Ι) του 2005
18(Ι) του 2006
130(Ι) του 2006
126(Ι) του 2007
70(Ι) του 2008
83(Ι) του 2008
64(Ι) του 2009
56(Ι) του 2011
72(Ι) του 2011
163(Ι) του 2011
167(Ι) του 2011
84(Ι) του 2012
95(Ι) του 2012
134(Ι) του 2012
125(Ι) του 2013
131(Ι) του 2013.

(2) Ως απόδειξη αξιοπιστίας θεωρείται το πιστοποιητικό λευκού
ποινικού μητρώου το οποίο εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας
σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από αυτόν.
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(3) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που είναι πολίτης
άλλου κράτους μέλους, το πρόσωπο αυτό θεωρείται ότι πληροί τα
εχέγγυα αξιοπιστίας εφόσον προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση, η
οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο
οποίο το πρόσωπο αυτό έχει τη συνήθη διαμονή του, ότι το εν
λόγω πρόσωπο δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα
που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Ανάκληση ή

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Διευθυντής

αναστολή

ανακαλεί ή αναστέλλει την έγκριση που παραχωρείται δυνάμει του

έγκρισης.

άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, για οποιοδήποτε από τους
ακόλουθους λόγους:

(α)

αν η χορήγηση της έγκρισης έχει εξασφαλισθεί με
δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους
γεγονότος που έγινε εν γνώσει της επιχείρησης∙ ή

(β)

αν

έπαυσαν

να

πληρούνται

οι

προϋποθέσεις

χορήγησης της έγκρισης που προβλέπονται στο
εδάφιο (1) του άρθρου 5 ή οι προϋποθέσεις της
επιφύλαξης του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του
παρόντος Νόμου∙ ή
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(γ)

αν η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει
την ευθύνη της επιχείρησης, χωρίς εύλογη αιτία
παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του
παρόντος

Νόμου

οποιοδήποτε

ή

τρόπο

επιτρέπει
παράβαση

ή

ανέχεται

με

οποιασδήποτε

υποχρέωσης που επιβάλλεται σ’ αυτήν δυνάμει των
διατάξεων των άρθρων 12, 13 και 14 του παρόντος
Νόμου∙ ή

(δ)

αν η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει
την ευθύνη της επιχείρησης, 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
αρνείται να συνεργασθεί ή να συμμορφωθεί με
οποιαδήποτε νόμιμη εντολή ή οδηγία που δίδεται
από υπάλληλο ή αστυνομικό κατά την άσκηση των
καθηκόντων του ∙ ή

(ε)

αν τα οχήματα της επιχείρησης χρησιμοποιηθούν
από αυτήν για μη υπηρεσιακούς σκοπούς.

(2) Ο Διευθυντής, προτού ανακαλέσει ή αναστείλει την ισχύ της
έγκρισης δυνάμει του εδαφίου (1), παρέχει στην επιχείρηση
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προειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών
για την πρόθεσή του αυτή, παραθέτοντας λεπτομερώς τους
λόγους της απόφασής του και παρέχοντας στην επιχείρηση το
δικαίωμα να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις της μέσα σε
δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες το αργότερο από την ημερομηνία
λήψης της εν λόγω προειδοποίησης.

(3)

Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της έγκρισης,

δυνάμει του παρόντος άρθρου, η επιχείρηση οφείλει άμεσα να
επιστρέψει αυτήν στο Διευθυντή χωρίς να δικαιούται να της
επιστραφούν τέλη που έχει καταβάλει και σε περίπτωση άρνησης
ή

παράλειψης

επιστροφής

ανακληθείσας

ή

ανασταλείσας

έγκρισης, η έγκριση υπόκειται σε κατάσχεση και επιστρέφεται στο
Διευθυντή.

Μεταβίβαση ή

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή

αλλαγή στην

κανονισμού που βρίσκεται σε ισχύ στη Δημοκρατία, το δικαίωμα

κυριότητα

κυριότητας επί της επιχείρησης και της επωνυμίας της δύναται να

επιχείρησης.

μεταβιβαστεί, εφόσον-

(α)

Ο νέος ιδιοκτήτης ή οι νέοι ιδιοκτήτες πληρούν τις
προϋποθέσεις

παραχώρησης

της

έγκρισης

που

αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος Νόμου.
και
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(β)

καταρτιστεί γραπτή συμφωνία μεταξύ του κυρίου και
του

αποκτώντος

το

δικαίωμα

ότι

το

δικαίωμα

μεταβιβάζεται στον αποκτώντα:

Νοείται ότι, η εν λόγω συμφωνία δεν παράγει
οποιοδήποτε

έννομο

αποτέλεσμα,

εκτός

εάν

αντίγραφό της διαβιβαστεί στο Διευθυντή μέσα σ΄ ένα
μήνα από τη σύναψή της και εγκριθεί από αυτόν.

(2) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), ο
Διευθυντής εγκρίνει τη συμφωνία μεταβίβασης.

ΜΕΡΟΣ III – ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επικύρωση

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος

κατάστασης.

Νόμου, καμία επιχείρηση δεν αποκτά έγκριση και κανένα όχημα
δεν παρέχεται με αντάλλαγμα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο εκτός αν αυτό περιλαμβάνεται σε κατάσταση που έχει
επικυρωθεί από το Διευθυντή.

(2) Για την επικύρωση της κατάστασης, υποβάλλεται από την
επιχείρηση γραπτή πληροφόρηση σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική
Τρίτο

μορφή στο Διευθυντή, στο έντυπο που καθορίζεται στο Τρίτο

Παράρτημα.

Παράρτημα του παρόντος Νόμου, συνοδευόμενη από την

Τέταρτο

κατάσταση και από το τέλος που καθορίζεται στο Τέταρτο
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Παράρτημα.

Παράρτημα του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η κατάσταση υποβάλλεται σε δύο πανομοιότυπα
αντίγραφα από τα οποία, σε περίπτωση επικύρωσής τους, το
πρώτο επιστρέφεται στον παροχέα που το υπέβαλε και το δεύτερο
αρχειοθετείται στο Τμήμα.

(3) Στην κατάσταση, η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τους
αριθμούς εγγραφής των οχημάτων, με τα οποία προτίθεται να
ασκεί το επάγγελμα:

Νοείται

ότι,

για

κάθε

αλλαγή

στα

οχήματα

που

περιλαμβάνονται στην επικυρωμένη κατάσταση ή για κάθε
επικυρωμένο αντίγραφο της κατάστασης, η επιχείρηση οφείλει
έγκαιρα, και πριν προβεί στην αλλαγή, να υποβάλει δήλωση αφού
Τέταρτο

καταβληθεί το τέλος που καθορίζεται στο Τέταρτο Παράρτημα του

Παράρτημα.

παρόντος Νόμου.

(4) Τα οχήματα που καταγράφει η επιχείρηση στην κατάσταση
που συνοδεύει τη γραπτή δήλωσή της, η οποία υποβάλλεται με
βάση τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)

να

έχουν

εγγραφεί

στο

Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

μητρώο

Εφόρου
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(β)

να είναι εγγεγραμμένα στο όνομα της επιχείρησης ή
μισθωμένα βάσει συμβολαίου:

Νοείται ότι, επιχείρηση δύναται να ασκεί το επάγγελμα με
οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο όνομα άλλων επιχειρήσεων,
νοουμένου ότι πληρούνται και μετά τη μίσθωση αυτή, για
αμφότερες τις επιχειρήσεις, όλοι οι όροι που τίθενται στις
παραγράφους (α), (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, θεωρούνται ως οχήματα της
επιχείρησης και όσα οχήματα αποκτήθηκαν με τη μέθοδο της
ενοικιαγοράς ή άλλο παρόμοιο τρόπο χρηματοδότησης της αγοράς
ή της χρήσης τους˙

(γ)

να πληρούν τις πρόνοιες των εκάστοτε σε ισχύ στη
Δημοκρατία νόμων, κανονισμών και διαταγμάτων
αναφορικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα:

Νοείται ότι, εφόσον επέλθει αλλαγή στα οχήματα, σύμφωνα
με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι διατάξεις του παρόντος
εδαφίου

εφαρμόζονται

ανάλογα

και

για

τα

οχήματα

που

αντικαθιστούν τα προηγούμενα.

(5) Οι καταστάσεις ή οι μετέπειτα αλλαγές που υποβάλλονται
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στο Διευθυντή και πληρούν 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 στο Διευθυντή και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
του εδαφίου (4), δεν γίνονται δεκτές από αυτόν και επιστρέφονται
στην επιχείρηση με επιστολή του Διευθυντή, χωρίς η επιχείρηση
να δικαιούται στην επιστροφή των τελών που έχει καταβάλει για
την υποβολή τους:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής στην επιστολή του, με την οποία
επιστρέφει τις εν λόγω καταστάσεις, οφείλει να αναγράφει το λόγο
ή τους λόγους που αποφάσισε την επιστροφή των καταστάσεων.

(7)

Ο Διευθυντής επικυρώνει την κατάσταση ή τις μετέπειτα

αλλαγές που υποβάλλει επιχείρηση, εκτός εάν-

(α)

Δεν έχει παραχωρηθεί έγκριση στον ενδιαφερόμενο
δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

(β)

τα

κατεγραμμένα

οχήματα

στην

επικυρωμένη

κατάσταση έπαυσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις
του εδαφίου (4).
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(γ)

δεν υποβλήθηκε νομότυπα και/ή δεν καταβλήθηκε το
νενομισμένο τέλος.

Ανάκληση ή

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Διευθυντής

αναστολή

ανακαλεί ή αναστέλλει, εν όλω ή εν μέρει, την ισχύ επικυρωμένης

επικυρωμένης

κατάστασης για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

κατάστασης.
(α)

αν η επικύρωση της κατάστασης έχει εξασφαλιστεί με
δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους
γεγονότος που έγινε εν γνώσει της επιχείρησης. ή

(β)

αν η επιχείρηση συστηματικά παραβιάζει τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(γ)

αν έχει επιβληθεί ποινή στην επιχείρηση σύμφωνα με
το άρθρο 15 του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Διευθυντής, προτού ανακαλέσει ή αναστείλει, εν όλω ή
εν μέρει, την ισχύ επικυρωμένης κατάστασης δυνάμει του εδαφίου
(1), παρέχει στην επιχείρηση προειδοποίηση για την πρόθεσή του
αυτή, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της ανάκλησης ή της
αναστολής, και δίνοντας την ευκαιρία στην επιχείρηση να υποβάλει
γραπτώς τις πιθανές παραστάσεις της και ο Διευθυντής λαμβάνει
υπόψη τις εν λόγω παραστάσεις:
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Νοείται
επικυρωμένη

ότι,

η

επιχείρηση

κατάσταση

στην

μπορεί

να

οποία

αναφέρεται

υποβάλει

η

γραπτές

παραστάσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες το αργότερο
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, η επιχείρηση, στην οποία αναφέρεται η
επικυρωμένη κατάσταση, οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, να την
επιστρέψει στο Διευθυντή χωρίς να δικαιούται σε επιστροφή των
τελών που έχει καταβάλει.

(4)

Σε περίπτωση που η επιχείρηση που κατέχει τέτοια

κατάσταση παραλείψει να την επιστρέψει, όπως προβλέπεται πιο
πάνω, αυτή υπόκειται σε κατάσχεση και επιστρέφεται στο
Διευθυντή.

Αντάλλαγμα.

11. Το αντάλλαγμα της παρεχόμενης υπηρεσίας υπολογίζεται με τη
μέθοδο της χρονοχρέωσης και συμφωνείται ελεύθερα μεταξύ των
συμβαλλομένων στη σύμβαση παροχής υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ IV – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υποχρεώσεις

12.-(1) Κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί στοιχεία αναφορικά με
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επιχείρησης.

την κάθε υπηρεσία που παρέχει.

(2) Για την παρακολούθηση της αγοράς της υπηρεσίας, η
επιχείρηση υποχρεούται να κοινοποιεί στο Διευθυντή, όταν της το
ζητεί, πληροφορίες σχετικά με το αντάλλαγμα που αναφέρεται στο
άρθρο 11 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, οι πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια
εφαρμογής

του

παρόντος

άρθρου

καλύπτονται

από

το

επαγγελματικό απόρρητο.

(3) Κάθε αλλαγή στα πρόσωπα της επιχείρησης πρέπει να
γνωστοποιείται

γραπτώς στο Διευθυντή από

τον εκάστοτε

υπεύθυνο για τη λειτουργία της επιχείρησης, ο οποίος οφείλει να
υποβάλει ταυτόχρονα τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα αναφορικά
με την αλλαγή αυτή:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δεν μπορεί να αρνηθεί έγκριση για τις
εν λόγω αλλαγές, εκτός αν οι αλλαγές αφορούν σε πρόσωπο ή
πρόσωπα,

τα

οποία

δεν

πληρούν

την

προϋπόθεση

της

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος
Νόμου.

Επίδειξη

13.

Κάθε επιχείρηση οφείλει να επιδεικνύει την έγκριση όποτε

της έγκρισης.

καλείται

νόμιμα

να

το

πράξει,

σε

οποιοδήποτε

δεόντως
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εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή λειτουργό του Τμήματος ή
αστυνομικό, για το σκοπό εξέτασης των στοιχείων της.

Έλεγχος

14.-(1) Ο Διευθυντής μέσω δεόντως εξουσιοδοτημένων από αυτόν

παρόχου

λειτουργών του Τμήματος, ασκεί ελέγχους αναφορικά με την

υπηρεσιών.

τήρηση από την επιχείρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου
και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Ο λειτουργός ή οι λειτουργοί που αναφέρονται στο εδάφιο
(1) έχουν, επιπρόσθετα των δυνάμει άλλων διατάξεων του
παρόντος Νόμου παρεχομένων εξουσιών, και τις ακόλουθες
εξουσίες:

(α)

να απαιτούν από οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών ή
υπάλληλο παρόχου υπηρεσιών την επίδειξη ή
προσαγωγή οποιασδήποτε έγκρισης, επικυρωμένης
κατάστασης δελτίων ή άλλων εγγράφων, των οποίων
η φύλαξη ή η τήρηση απαιτείται δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών.

(β)

να

ασκούν

οποιεσδήποτε

άλλες

εξουσίες

και

καθήκοντα τους αναθέτει ο Διευθυντής σχετικά με την
εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των κανονισμών.

27

ΜΕΡΟΣ V – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Αδικήματα και

15.- (1)

Πρόσωπο το οποίο –

ποινές.

(α)

λειτουργεί

επιχείρηση

κατά

παράβαση

των

διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος
Νόμου.

(β)

παραλείπει να επιστρέψει την ανακληθείσα ή
ανασταλείσα έγκριση και επικυρωμένη κατάσταση
ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία
προϋποθέτει
κατάστασης,

την
ενώ

κατοχή
η

επικυρωμένης

κατάσταση

αυτή

έχει

ανακληθεί ή ανασταλεί δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 10 του παρόντος Νόμου.

(γ)

παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με
οποιαδήποτε υποχρέωση η οποία επιβάλλεται σε
αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(δ)

παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με
οποιαδήποτε νόμιμη οδηγία ή εντολή που δίνεται
σε

αυτό

από

οποιοδήποτε

δεόντως
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εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή λειτουργό του
Τμήματος ή αστυνομικό ή παρακωλύει αυτούς
στην άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
τους δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του
παρόντος Νόμου. ή

(ε)

ενώ δεν είναι επιχείρηση, διαφημίζεται ως τέτοια ή
χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τον όρο
«επιχείρηση» ή άλλο παρεμφερή όρο, επωνυμία ή
επιγραφή

που

υποδηλώνει

την

παρεχόμενη

υπηρεσία. ή

(στ)

εν γνώσει του παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης
οχήματος ή προκαλεί ή επιτρέπει ή ανέχεται τη
χρήση

οχήματος

επικυρωμένη

που

κατάσταση

περιλαμβάνεται
από

άτομα

σε
που

χρησιμοποιούν το όχημα για την τέλεση ανήθικων
ή παράνομων πράξεων,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα
(1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα
χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε δήμευση οχήματος ή και στις τρεις
αυτές ποινές.
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(2) Εφόσον το αδίκημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) έχει
διαπραχθεί από νομικό πρόσωπο, το εν λόγω νομικό πρόσωπο
υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πενήντα
χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή σε δήμευση του οχήματος ή και στις δύο
αυτές ποινές.

(3)

Σε περίπτωση που το πρόσωπο, που αναφέρεται στα

εδάφια (1) ή (2) έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα
αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και εξακολουθεί να
παραβαίνει τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου, είναι ένοχο
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500)
για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση.

ΜΕΡΟΣ VI – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κανονισμοί.

16.-(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 δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι
Κανονισμοί μπορούν να προνοούν για όλα ή μερικά από τα
ακόλουθα θέματα:

(α)

Για την τήρηση από το Διευθυντή μητρώων,
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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.

(β)

για τον καθορισμό κάθε άλλου ζητήματος που
αφορά στην παροχή οχημάτων από τις επιχειρήσεις
στις οποίες ανήκουν.

Τροποποίηση

17.-(1) Τα έντυπα που καθορίζονται στα Παραρτήματα του

εντύπων.

παρόντος Νόμου, 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 με διάταγμά του, που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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(Εντ. ΤΟΜ. λιμ........)

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015
[Άρθρο 4(2)]

ΤΜΗΜΑ
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γραπτή Δήλωση
Για τη χορήγηση Έγκρισης Άσκησης του Επαγγέλματος Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Οχημάτων
Πολυτελείας με τους Οδηγούς τους

 Πριν από τη συμπλήρωση της δήλωσης
συμβουλεύεστε να μελετήσετε σε βάθος τη
σχετική νομοθεσία.
 Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε
να αποταθείτε σε οποιοδήποτε επαρχιακό
γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
 Για την υποβολή της γραπτής δήλωσης
καταβάλλεται τέλος €200.

Για Επίσημη Χρήση Μόνο

Αριθ. Απόδειξης τέλους: .....................................................
Αρχικά λειτουργού που
παράλαβε την γραπτή
δήλωση:
.....................................................

 Να συμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και  στα
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
 Επίθετο φυσικού προσώπου


Όνομα φυσικού προσώπου



Αριθμός ταυτότητας φυσικού προσώπου
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2

3

4

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


Όνομα εταιρείας



Αριθμός εταιρείας

Στοιχεία του προσώπου που οφείλει να πληροί για την επιχείρηση την προϋπόθεση του
εδαφίου (1) του άρθρου 5 του Νόμου


Επίθετο



Όνομα



Αριθμός ταυτότητας

Διεύθυνση Eπιχείρησης

Αριθμός: 1. Τηλεφώνου 2. Φαξ

1.

2.

5 Έλεγχος
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει:
 Για το πρόσωπο που οφείλει να πληροί για την επιχείρηση την
προϋπόθεση (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του Νόμου,
πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητώου από τον Αρχηγό Αστυνομίας
[άρθρο 6(2)]
 Υπεύθυνη δήλωση ότι η Επιχείρηση κατέχει χώρους στάθμευσης
σύμφωνα με την προϋπόθεση (β) του εδαφίου (Ι) του άρθρου 5 του
Νόμου
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Δήλωση
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.

Υπογραφή*
Σφραγίδα
(σε περίπτωση
εταιρίας)

Ονοματεπώνυμο

Θέση στην
επιχείρηση (σε
περίπτωση εταιρίας)

ημερομηνία

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.

Eξουσιοδότηση

Εξουσιοδοτώ το Τμήμα Οδικών Μεταφορών όπως για σκοπούς εφαρμογής της
νομοθεσίας που φαίνεται στον τίτλο της παρούσας γραπτής δήλωσης διατηρεί σε
ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού μου χαρακτήρα κατά
την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
Ατόμου) Νόμου, τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Άρθρο 4(4)]
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ .................................
Εγώ ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ασκώντας τις εξουσίες με τις οποίες είμαι
περιβεβλημένος δυνάμει του άρθρου 4 του περί της Άσκησης του Επαγγέλματος Παραχώρησης
Δικαιώματος Χρήσης Οχημάτων Πολυτελείας με τους Οδηγούς τους Νόμου του 2015, χορηγώ στην
επιχείρηση με τα πιο κάτω στοιχεία έγκριση για άσκηση του επαγγέλματος της παραχώρησης
δικαιώματος χρήσης οχημάτων πολυτελείας με τους οδηγούς τους.
Επωνυμία ...............................................………………….………………………………
Διεύθυνση Επιχείρησης ………………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης ....................................................…………………………………

σφραγίδα
Διευθυντής
Τμήματος Οδικών Μεταφορών
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Άρθρο 9(2)]
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών,
Με την παρούσα Γραπτή Πληροφόρηση ζητείται έγκρισή σας για χρήση με τους οδηγούς τους,
των οχημάτων πολυτελείας που καταγράφονται στη συνημμένη Κατάσταση Οχημάτων. Συναφώς
σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
Α. Στοιχεία Έγκρισης
Αριθμός Έγκρισης Επιχείρησης:............................ Η/νία Έκδοσης:......................
Επωνυμία Επιχείρησης: ........................................................................................
Διεύθυνση Επιχείρησης …………………………………………………………………
Β. Στοιχεία Γραπτής Πληροφόρησης
1.
Η παρούσα γραπτή δήλωση υποβάλλεται στο Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών
στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 9 (2).
2.

Η δήλωση αφορά στην υποβολή της κατάστασης των οχημάτων που θα παραχωρούνται για
(1)
χρήση με τους οδηγούς τους και η οποία αφορά :
(Α) Κατάσταση που υποβάλλεται για πρώτη φορά
(Β) Κατάσταση που αντικαθιστά εξ’ ολοκλήρου την προηγούμενη
(Γ) Κατάσταση που υποβάλλεται για προσθήκη νέων οχημάτων
(2)
(Δ) Κατάσταση που υποβάλλεται για αντικατάσταση οχημάτων
(2)
(Ε) Κατάσταση που υποβάλλεται για αφαίρεση οχημάτων

Γ. Δήλωση
Δηλώνω ότι τα πιο πάνω είναι ορθά, 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 .....................................................

σφραγίδα

Σημειώσεις:
1.
Σημειώστε  στο κατάλληλο τετραγωνάκι.
2.
Σε αυτή την περίπτωση να αναφερθούν και τα οχήματα που αντικαθιστούνται ή
αφαιρούνται από τις προηγούμενες καταστάσεις.
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.
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Παράρτημα
Κατάσταση Οχημάτων
Η παρούσα γραπτή κατάσταση οχημάτων ετοιμάστηκε και υποβάλλεται στο Διευθυντή Τμήματος
Οδικών Μεταφορών στα πλαίσια εφαρμογής των προνοιών του άρθρου 9 (2).

Επωνυμία:

Αρ. Έγκρισης:

Ημ/νία Eτοιμασίας:

Αρ. Κατάστασης:

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Αρ. Εγγραφής
οχήματος
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Άρθρα 4(2),(4) και 9(2),(3)]
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ

Τέλος (Ευρώ)
1. Για την εξέταση γραπτής δήλωσης για τη χορήγηση έγκρισης
[Άρθρο 4(2)]
2. Για την έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου της έγκρισης
[Άρθρο 4(4)]

200
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3. Για την αίτηση για γραπτή πληροφόρηση
[Άρθρο 9(2)]

50

4. Για την τροποποίηση της γραπτής πληροφόρησης
[Άρθρο 9(3)]
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5. Για την έκδοση αντιγράφου επικυρωμένης κατάσταση
[Άρθρο 9(3)]
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