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Ε.Ε., Παρ. Ι, 
Αρ. 976, 1.12.72 
 

Ν. 86/72 
 

Ο περί Μηχανοκινήτων Oχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµος του 1972, εκδίδεται διά 
δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω Άρθρω 52 του 
Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 86 του 1972 
 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

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(I) του 1996 

45(Ι) του 1996 
95(Ι) του 1996 
56(Ι) του 1998 
1(Ι) του 1999 

18(Ι) του 1999 
66(I) του 1999 

117(Ι) του 1999 
56(I) του 2000 
61(Ι) του 2000 
80(Ι) του 2000 
81(Ι) του 2000 

110(Ι) του 2000 
38(Ι) του 2001 
98(Ι) του 2001 
20(Ι) του 2002 

237(Ι) του 2002 
146(Ι) του 2003 
174(Ι) του 2003 

94(Ι) του 2001 
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 

93(Ι) του 2011 
109(Ι) του 2012 
166(Ι) του 2012 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Νόµοι του 1972 έως (Αρ. 3) του 2016. 
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100(I) του 2013 
1(Ι) του 2014 

11(I) του 2014 
121(I) του 2014 
143(Ι) του 2014 
172(Ι) του 2014 
189(Ι) του 2014 

10(Ι) του 2015 
24(Ι) του 2015 
29(Ι) του 2015 

202(Ι) του 2015 
1(Ι) του 2016 

12(Ι) του 2016 
14(I) του 2016. 

 
Ερµηνεία. 2.—(1) Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειµένου— 

 
2 του 93(Ι) του 

2011. 
 

«αγροτική οδική γραµµή» ∆ιαγράφηκε. 
 

2 του 93(Ι) του 
2011. 

 

«αγροτική περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων» ∆ιαγράφηκε. 
 

2(α) του 113(Ι) του 
2009. 

«Αγωνιστικό όχηµα» σηµαίνει όχηµα το οποίο είναι κατασκευασµένο ή 
διασκευασµένο σύµφωνα µε τους τεχνικούς κανονισµούς της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 
Αυτοκινήτου (Federation International Automobile) για συµµετοχή σε αθλητικούς 
αγώνες ράλλυ ή ταχύτητας. 

 
2(β) του 113(Ι) του 

2009. 
«απόβαρο» σηµαίνει το βάρος του οχήµατος περιλαµβανοµένων και του αµαξώµατος, 
όπως επίσης και όλων των εξαρτηµάτων (λαµβανοµένων εν πάση περιπτώσει υπόψη 
των βαρύτερων από αυτά εφόσον χρησιµοποιούνται διαζευκτικά περισσότερα από ένα 
αµαξώµατα ή εξαρτήµατα), το οποίο βάρος του οχήµατος διακριβώνεται µε τη ζύγιση 
του οχήµατος µε όλον τον εργοστασιακό ή άλλο εξοπλισµό, περιλαµβανοµένων των 
πιο κάτω: 
 

 — καύσιµα (90% της χωρητικότητας του βυτίου), µηχανέλαια, λιπαντικά και άλλα 
υγρά απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήµατος στις µέγιστες καθορισµένες 
ποσότητες χωρητικότητας που προβλέπονται από τους κατασκευαστές. 
— συσσωρευτές για την εκκίνηση του κινητήρα. 
— εφεδρικός εργοστασιακός τροχός. 
— σύστηµα θέρµανσης, εξαερισµού και κλιµατισµού οποιουδήποτε τύπου ή µορφής. 
— ζώνες ασφάλειας. 
— υποβραχιώνια. 
— στηρίγµατα κεφαλής. 
— σάκοι ασφάλειας. 
— ραδιόφωνα, κασετόφωνα, τηλεοράσεις, βίντεο, τηλέφωνα, ασύρµατοι και συναφείς 
εγκαταστάσεις, όπως αντένες υποδοχής κ.ά.. 
— εξωτερικά καθρεφτάκια. 
— ψυκτικοί θάλαµοι. 
— υγρά, περιλαµβανοµένου του υγρού για το καθάρισµα του ανεµοθώρακα ή του 
οπίσθιου παράθυρου. 
— κάθε µορφής ηλεκτρονικών υπολογιστών και οργάνων. 
— συσσωρευτές όταν αυτοί συµβάλλουν στην πρόωση του οχήµατος, όπως είναι η 
περίπτωση των ηλεκτροκίνητων ή ηµιηλεκτροκίνητων οχηµάτων και είναι του τύπου 
και µεγέθους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. 
— συνήθη κινητά εργαλεία (ανυψωτήρα, κλειδί τροχών). 
— το βάρος του οδηγού που καθορίζεται στα 75 κιλά. . 

 
2 του 93(Ι) του 

2011. 
 

«αστική οδική γραµµή» ∆ιαγράφηκε. 
 

2 του 93(Ι) του 
2011. 

«αστική περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων» ∆ιαγράφηκε. 
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2(α) του 113(Ι) του 

2009. 
 

«αστυνοµικός» σηµαίνει κάθε µέλος της Αστυνοµίας. 

 

2 του 58 του 1976. «βενζινοκίνητον όχηµα» ή «όχηµα κινούµενον διά µηχανής βενζινοκινήτου» σηµαίνει 
µηχανοκίνητον όχηµα ή κινητήριος δύναµις του οποίου προέρχεται αποκλειστικώς εκ 
της καύσεως βενζίνης και το οποίον δεν είναι διεσκευασµένον ούτως ώστε να δύναται 
να χρησιµοποιή άλλο καύσιµον ειµή µόνον βενζίνην· 
 

2(β) του 113(Ι) του 
2009. 

«γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί 
΄Εγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµος. 

 
 «∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακήν ∆ηµοκρατίαν· 

 
2 του 18(Ι) του 

1999. 
«∆ιεθνής Τεχνικός Κώδικας» σηµαίνει τον εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Τεχνικό Κώδικα 
που εκδίδει η ∆ιεθνής Τεχνική Επιτροπή της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Παλαιού 
Οχήµατος (FIVA)· 
 

 

«επιβάτης» σηµαίνει παν πρόσωπον µεταφερόµενον επί µηχανοκινήτου οχήµατος ή 
επί ρυµουλκουµένου υπ’ αυτού οχήµατος, είτε επί µισθώσει ή επ’ αµοιβή είτε όχι, δεν 
περιλαµβάνει όµως τον οδηγόν του οχήµατος· 
 

82 του 1967 
57 του 1969 
4 του 1971. 

 

«επισκέπτης» σηµαίνει πρόσωπον µη διαµένον κατά κύριον λόγον εν τη ∆ηµοκρατία 
και σκοπούν να παραµείνη προσωρινώς µόνον εν τη ∆ηµοκρατία, εν πάση δε 
περιπτώσει διά περίοδον µη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα µήνας· ο όρoς «µη διαµένον 
κατά κύριον λόγον εν τη ∆ηµοκρατία κέκτηται την εν τοις περί Τελωνείων και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόµοις 1967 έως 1971, ή οιωδήποτε ετέρω εκάστοτε εν ισχϋί νόµω 
τροποποιούντι ή αντικαθιστώντι αυτούς, και τοις δυνάµει τούτων εκδιδοµένοις 
Κανονισµοίς αποδιδοµένην αυτώ έννοιαν· 
 

2 του 75 του 1984. 
9 του 1982. 

«εταιρεία» κέκτηται την έννοιαν την αποδιδοµένην εις τον όρον τούτον υπό του 
εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόµου· 
 

 «Έφορος» σηµαίνει τον δυνάµει του άρθρου 3 διοριζόµενον Έφορον Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων, και περιλαµβάνει οιονδήποτε Αναπληρωτήν Έφορον ή έτερον λειτουργόν 
δεόντως εξουσιοδοτηθέντα υπ’ αυτού δι’ άπαντας ή τινα των σκοπών του παρόντος 
Νόµου ή των δυνάµει τούτου εκδιδοµένων Κανονισµών· 
 

2(ε) του 1(Ι) του 
1999. 

«ηλεκτροκίνητο όχηµα ή όχηµα κινούµενο µε ηλεκτροκίνητη µηχανή» σηµαίνει 
µηχανοκίνητο όχηµα, η κινητήρια δύναµη του οποίου προέρχεται αποκλειστικά από 
ηλεκτρική ενέργεια και το οποίο είναι διασκευασµένο, έτσι που να µην µπορεί να 
χρησιµοποιεί οποιοδήποτε άλλο καύσιµο: 
 
Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η οδήγηση ή η διέλευση ηλεκτρονικού οχήµατος σε ή από 
αυτοκινητόδροµο στον οποίο το κατώτατο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας είναι εξήντα 
πέντε χιλιόµετρα την ώρα. 
 

 
Κεφ. 250. 

30 του 1959 
30 του 1961 
53 του 1961 
79 του 1968 

114 του 1968 
14 του 1974 
18 του 1979 

66(Ι) του 1995 
112(Ι) του 1996. 

 

«ιατρός» σηµαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραµµένο δυνάµει των διατάξεων 
του περί Εγγραφής Ιατρών Νόµου· 
 

 «ιδιοκτήτης» σηµαίνει το πρόσωπον, επ’ ονόµατι ούτινος είναι εγγεγραµµένον 
µηχανοκινητόν τι όχηµα, καθ’ όσον δε αφορά εις µηχανοκίνητον όχηµα αποτελούν το 
αντικείµενον συµφωνίας µισθώσεως ή ενοικιαγοράς, σηµαίνει το πρόσωπον, εν τη 
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κατοχή ούτινος ευρίσκεται το όχηµα δυνάµει της τοιαύτης συµφωνίας· 
 

2 του 72 του 1981. 
 
 
 
 

112 του 1968. 
 

«ιδιωτικόν µηχανοκίνητον όχηµα» σηµαίνει παν µηχανοκίνητον όχηµα πλην των 
δηµοσίας χρήσεως τοιούτων και των φορτηγών µηχανοκινήτων οχηµάτων, των 
χρησιµοποιουµένων διά την µεταφοράν αγαθών ή φορτίου επί µισθώσει ή επ’ αµοιβή, 
και των µηχανοκινήτων οχηµάτων των χρησιµοποιουµένων διά την εκπαίδευσιν 
οδηγών ο όρος «εκπαίδευσις οδηγών» κέκτηται την εις τον περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόµον του 1968 αποδιδοµένην έννοιαν· 
 

2 του 145(Ι) του 
2006. 

«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και συµβαλλόµενο 
µέρος στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, η οποία υπογράφθηκε στο 
Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρµόσθηκε από το Πρωτόκολλο, που 
υπογράφθηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, όπως η Συµφωνία αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται· 
 

2 του 100(Ι) του 
2013. 

«κυβισµός µηχανής» σηµαίνει – 
 
(α) για κινητήρες παλινδροµικού εµβόλου, τον ονοµαστικό πληρούµενο όγκο του 
κινητήρα, και 
 
(β) για κινητήρες περιστρεφόµενου εµβόλου, το διπλάσιο του ονοµαστικού 
πληρούµενου όγκου του κινητήρα· 
 

2 του 93(Ι) του 
2011. 

 

«λεωφορείον δηµοσίας χρήσεως» ∆ιαγράφηκε. 
 

2(β) του 113(Ι) του 
2009. 

«µηχανοκίνητο όχηµα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο “όχηµα” ο περί 
΄Εγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµος. 

 
 «µηχανοκίνητον όχηµα δηµοσίας χρήσεως» σηµαίνει µηχανοκίνητον όχηµα, 
χρησιµοποιούµενον, είτε ως αγοραίον είτε επί συµβάσει, διά την µεταφοράν επιβατών, 
ανεξαρτήτως εάν τούτο χρησιµοποιήται ωσαύτως και διά την µεταφοράν αγαθών, της 
µεταφοράς ενεργουµένης επί µισθώσει ή επ’ αµοιβή· 
 

81 του 1967 
33 του 1968 
78 του 1968 
21 του 1969 
73 του 1969 
14 του 1970 
15 του 1970 
59 του 1970 
3 του 1971 

15 του 1971 
17 του 1972. 

2 του 44(Ι) του 
1992. 

 

«µηχανοκίνητον όχηµα δι’ αναπήρους» σηµαίνει µηχανοκίνητον όχηµα προς χρήσιν 
υπό προσώπου πάσχοντος εκ σωµατικής τινος αναπηρίας και απολαύον, δυνάµει των 
περί Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή και Επιστροφή 
τούτων) Νόµων του 1967 έως 1972, ή οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχϋί νόµου 
τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτούς, και των δυνάµει τούτων εκδιδοµένων 
Κανονισµών, ∆ιαταγµάτων ή ετέρων ∆ιοικητικών Πράξεων, απαλλαγής εισαγωγικού 
δασµού, και εν όσω τούτο απολαύει της τοιαύτης απαλλαγής επίσης σηµαίνει 
µηχανοκίνητο όχηµα που αποκτήθηκε από ανάπηρο µε οικονοµική βοήθεια από το 
κράτος σύµφωνα µε σχέδιο, παροχής οικονοµικής βοήθειας σε ανάπηρα πρόσωπα για 
απόκτηση αυτοκινήτου που εγκρiνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο· 
 

3 του 44(Ι) του 
1992. 

 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου (44(Ι) του 1992) αρχίζει αναδροµικά από την 1η 
Μαίου 1991. 
 

2 του 20 του 1978. «µηχανοκίνητον όχηµα δι’ επανεξαγωγήν» σηµαίνει καινουργές µηχανοκίνητον όχηµα 
εισαγόµενον εν τη ∆ηµοκρατία εκ της αλλοδαπής και προοριζόµενού δι’ 
επανεξαγωγήν, ουχί δε διά κυκλοφορίαν εντός του εδάφους της ∆ηµοκρατίας· 
 

 
 

82 του 1967 
57 του 1969 
4 του 1971. 

«µηχανοκίνητον όχηµα επισκέπτου» σηµαίνει µηχανοκίνητον όχηµα εισαχθέν 
προσωρινώς εν τη ∆ηµοκρατία υπό επισκέπτου και απολαύον, δυνάµει των περί 
Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόµων του 1967 έως 1971, ή οιουδήποτε 
ετέρου εκάστοτε εν ισχϋί νόµου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτούς, και των 
δυνάµει τούτων εκδιδοµένων Κανονισµών, εξαιρέσεως εκ της καταβολής του εις ον 
υπόκειται δασµού και εν όσω τούτο απολαύει της τοιαύτης εξαιρέσεως· 
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 «µηχανοκίνητος ελκυστήρ» σηµαίνει µηχανοκίνητον όχηµα, όπερ δεν είναι 
κατεσκευασµένον αυτό καθ’ εαυτό διά την µεταφοράν φορτίου ετέρου, πλήν των 
ακολούθων ειδών, ήτοι ύδατος, καυσίµων, συσσωρευτών και ετέρου εξοπλισµού, 
χρησιµοποιουµένου διά σκοπούς προώσεως, κινητών εργαλείων και κινητού 
εξοπλισµού, και ούτινος το απόβαρον δεν υπερβαίνει τους επτά και έν τέταρτον 
τόνους· 
 

2(β) του 113(Ι) του 
2009. 

«µοτοσικλέτα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί ΄Εγκρισης Τύπου 
Οχηµάτων Νόµος. 

 
 «οδηγός» περιλαµβάνει παν πρόσωπον, όπερ εν τη πραγµατικότητι οδηγεί 
µηχανοκίνητον όχηµα εις δεδοµένον τινά χρόνον ως και παν πρόσωπον, όπερ φέρει 
την ευθύνην του οχήµατος διά σκοπούς οδηγήσεως αυτού, εν όσω τούτο είναι 
εσταθµευµένον εφ’ οιασδήποτε οδού, εν τη περιπτώσει δε ρυµουλκουµένου οχήµατος, 
τον οδηγόν του οχήµατος, υφ’ ου σύρεται το ρυµουλκούµενον όχηµα· 
 
«οδός» σηµαίνει οιανδήποτε οδόν, δρόµον, πλατείαν, ατραπόν, ανοικτόν χώρον ως και 
πάντα χώρον προσιτόν εις το κοινόν, περιλαµβάνει δε πάσαν γέφυραν, γεφύριον, 
ρείθρον, ανάχωµα, αύλακα, λιθόστρωτον ή τοίχωµα υποστηρίξεως, 
χρησιµοποιούµενον αναφορικώς προς οιανδήποτε οδόν· 
 

2 του 174(Ι) του 
2003. 

«όχηµα διπλής προώσεως» σηµαίνει µηχανοκίνητο όχηµα του οποίου η κινητήρια 
δύναµη προέρχεται από την καύση βενζίνης ή πετρελαίου και το οποίο είναι 
κατασκευασµένο ή διασκευασµένο ούτως ώστε να µπορεί να λειτουργεί και µε άλλο 
καύσιµο ή άλλη πηγή ενέργειας διαφορετική από βενζίνη ή πετρέλαιο· 
 

2 του 18(Ι) του 
1999. 

«παλαιό όχηµα» σηµαίνει µηχανοκίνητο όχηµα οι προδιαγραφές του οποίου συνάδουν 
µε εκείνες που καθορίζει ο ∆ιεθνής Τεχνικός Κώδικας· 
 

2 του 174(Ι) του 
2003. 

18(I) του 2000 
18(I) του 2002. 

«περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµος» σηµαίνει τον περί Έγκρισης Τύπου 
Οχηµάτων Νόµο, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται από οποιοδήποτε άλλο 
νόµο· 
 

2 του 174(Ι) του 
2003. 

«πετρελαιοκίνητο όχηµα» σηµαίνει µηχανοκίνητο όχηµα του οποίου η κινητήρια 
δύναµη προέρχεται αποκλειστικά από την καύση πετρελαίου και το οποίο δεν είναι 
κατασκευασµένο ή διασκευασµένο ούτως ώστε να µπορεί να λειτουργεί µε άλλο 
καύσιµο ή άλλη πηγή ενέργειας παρά µόνο µε πετρέλαιο· 
 

2(β) του 113(Ι) του 
2009. 

«ρυµουλκούµενο όχηµα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο “ρυµουλκούµενο” ο 
περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµος. 

 
2(α) του 113(Ι) του 

2009. 
61(I) του 2005. 

 

«τετράκυκλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί ΄Εγκρισης Τύπου 
Οχηµάτων Νόµος. 

2(β) του 113(Ι) του 
2009. 

 

«τρίκυκλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί ΄Εγκρισης Τύπου 
Οχηµάτων Νόµος. 

2 του 145(Ι) του 
2006. 

«τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος· 
 

 «τροχαία» σηµαίνει δίκυκλα, τρίκυκλα, µηχανοκίνητα οχήµατα, τροχιοδρόµους, πάσης 
φύσεως οχήµατα, πεζούς ως και άπαντα τα ζώα, χειραγωγούµενα ή οδηγούµενα υπό 
καθηµένων επ’ αυτών προσώπων· 
 

2 του 93(Ι) του 
2011. 

 

«υπεραστική περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων» ∆ιαγράφηκε. 
 

2(β) του 113(Ι) του 
2009. 

«φορτηγό µηχανοκίνητο όχηµα» σηµαίνει όχηµα της κατηγορίας Ν όπως αυτό ορίζεται 
στον περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχηµάτων. 
 

 «χώρος σταθµεύσεως» σηµαίνει οιονδήποτε χώρον, εν ω δύνανται να παραµένωσιν 
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εσταθµευµένα µηχανοκίνητα οχήµατα, είτε υπό επιτήρησιν, είτε όχι. 
 

2(α) του 113(Ι) του 
2009. 

 
127(Ι) του 2000 

57(Ι) του 2004 
72(Ι) του 2007 

102(Ι) του 2007. 
 

«χώρος στάθµευσης οχηµάτων για άτοµα µε αναπηρίες» σηµαίνει οποιοδήποτε χώρο 
που δεικνύεται µε σήµανση ότι είναι τέτοιος χώρος και θα σταθµεύουν µόνο οχήµατα 
που φέρουν το σήµα στάθµευσης αναπήρων, όπως αυτό προβλέπεται στον περί 
Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο. 

 (2) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εν η περιπτώσει µηχανοκινητόν τι όχηµα 
είναι ούτω κατεσκευασµένον ώστε ρυµουλκούµενον υπ’ αυτού όχηµα να δύναται διά 
µερικής υπερθέσεως αυτού να προσαρµοσθή εις το µηχανοκίνητον όχηµα κατά 
τοιούτον τρόπον, ώστε σηµαντικόν µέρος του βάρους του ρυµουλκουµένου οχήµατος 
να βαρύνη το µηχανοκίνητον τοιούτο, το µηχανοκίνητον όχηµα λογίζεται ως όχηµα 
αυτό καθ’ εαυτό κατεσκευασµένον διά την µεταφοράν φορτίου. 
 
(3) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εν τη περιπτώσει µηχανοκινήτου οχήµατος 
εξωπλισµένου διά γερανού, γεννητρίας, µηχανικής εγκαταστάσεως συγκολλήσεως ή 
ετέρας ειδικής συσκευης ή εξοπλισµού, τα είδη ταύτα δεν λογίζονται ως φορτίον ή 
οιασδήποτε φύσεως αγαθά, αλλ’ ως συνιστώντα µέρος του οχήµατος. 
 
(4) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, µηχανοκινητόν τι όχηµα 
χρησιµοποιούµενον ως όργανον κοπής χόρτου και ελεγχόµενον υπό πεζού, µη 
δυνάµενον να χρησιµοποιηθή ή διασκευασθή δι’ οιονδήποτε έτερον σκοπόν, ως και 
παν έτερον µηχανοκίνητον όχηµα ελεγχόµενον υπό πεζού, όπερ ήθελε καθορισθή διά 
Κανονισµών εκδοθησοµένων δυνάµει του παρόντος Νόµου, δεν υπόκεινται εις τας 
διεπούσας τα µηχανοκίνητα οχήµατα διατάξεις. 
 
∆ιά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «ελεγχόµενον υπό πεζού» σηµαίνει ότι το 
όχηµα είτε είναι ούτω κατεσκευασµένον ή διεσκευασµένον ώστε να δύναται να 
χρησιµοποιηθή µόνον υπό τον έλεγχον πεζού είτε είναι ούτω κατεσκευασµένον ή 
διεσκευασµένον ώστε να δύναται να χρησιµοποιήται είτε υπό τον έλεγχον πεζού είτε 
υπό τον έλεγχον προσώπου φεροµένου επ’ αυτού, όπερ όµως επί του παρόντος δεν 
χρησιµοποιείται ουδέ κινείται υπό τον έλεγχον προσώπου φεροµένου επ’ αυτού. 
 

Έφορος. 
 
 
 
 
 
 

2 του 110(Ι) του 
2000. 

3. Το Υπουργικόν Συµβούλιον ορίζει Έφορον Μηχανοκινήτων Οχηµάτων διά την 
εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει τούτου εκδιδοµένων 
Κανονισµών, καθ’ όσον αφορά εις την εγγραφήν µηχανοκινήτων οχηµάτων, την 
έκδοσιν αδειών κυκλοφορίας µηχανοκινήτων οχηµάτων και οδηγήσεως, την 
επιθεώρησιν µηχανοκινήτων οχηµάτων, προς τούτοις δε οιανδήποτε ετέραν διά του 
παρόντος Νόµου ή των δυνάµει τούτου εκδιδοµένων Κανονισµών ανατιθεµένην αυτώ 
αρµοδιότητα. Περαιτέρω ο Έφορος δύναται να εκδίδει διατάγµατα για τον καθορισµό 
των τεχνικών προδιαγραφών των συσκευών περιορισµού της ταχύτητας και τον 
καθορισµό της µέγιστης ταχύτητας κυκλοφορίας οχηµάτων τα οποία προορίζονται 
αποκλειστικά για τη µεταφορά επικίνδυνων φορτίων. 
 

Αναπληρωταί 
Έφοροι, κ.τ.λ. 

4. Ο Έφορος δύναται να ορίση Αναπληρωτάς Εφόρους ως και ετέρους αναγκαίους 
λειτουργούς προς ενάσκησιν τοιούτων καθηκόντων και εξουσιών συναφώς προς τας 
αρµοδιότητας αυτού, ως ήθελεν εκάστοτε αναθέσει αυτοίς. 
 

Εξουσία 
Υπουργικού 

Συµβουλίου προς 
έκδοσιν 

Κανονισµών. 
Παράρτηµα 

Μέρος Ι. 

5.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισµούς δι’ άπαντας ή 
τινας των ακολούθων σκοπών: 
 
(α) ΄Ινα ρυθµίση, τη καταβολή των τελών των εκτιθεµένων εν Μέρει Ι του 
συνηµµένου τω παρόντι Νόµω Παραρτήµατος, την εις κατηγορίας κατάταξιν, την 
εγγραφήν και παροχήν αδειών εις µηχανοκίνητα οχήµατα και ρυµουλκούµενα τοιαύτα, 
την έκθεσιν, προσκόµισιν, αναστολήν, ακύρωσιν και επιστροφήν τοιούτων αδειών, 
προς τούτοις δε εξαιρή της προς καταβολήν τελών υποχρεώσεως, αναφορικώς προς 
την εγγραφήν ή την λήψιν αδείας, οιανδήποτε κατηγορίαν µηχανοκινήτων οχηµάτων· 
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(β) ίνα ρυθµίση τα της κατασκευής, τα των διαστάσεων, βάρους, σχεδίων, 
εξαρτηµάτων, συσκευών και λοιπών ειδών µηχανοκινήτων οχηµάτων και 
ρυµουλκουµένων τοιούτων, προς τούτοις δε καθορίζη γενικώς τους όρους χρήσεως 
αυτών· 
 

3 του 110(Ι) του 
2000. 

(β1) για να ρυθµίζει τη µέγιστη ταχύτητα την οποία θα µπορεί να αναπτύξει 
συγκεκριµένο όχηµα ή κατηγορία οχηµάτων, περιλαµβανοµένης και της εφαρµογής 
πάνω στο όχηµα συσκευής ή άλλου µηχανισµού περιορισµού ταχύτητας η λειτουργία 
του οποίου θα αποκλείει την υπέρβαση της συγκεκριµένης ταχύτητας· 
 
(β2) για να εξουσιοδοτεί συνεργεία για την εγκατάσταση και έλεγχο συσκευών ή 
µηχανισµών περιορισµού ταχύτητας και να καθορίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
όσον αφορά τις γνώσεις και εκπαίδευση του προσωπικού των συνεργείων ή 
οργανισµών στους οποίους θα παραχωρείται η άδεια. 
 

Παράρτηµα 
Μέρος ΙΙ. 

(γ) ίνα ρυθµίση, τη καταβολή των τελών των εκτιθεµένων εν Μέρει ΙΙ του συνηµµένου 
τω παρόντι Νόµω Παραρτήµατος, την χορήγησιν αδειών οδηγήσεως, την εξέτασιν, ην 
θέλουν ούτοι υποστή διά την χορήγησιν των τοιούτων αδειών, προς τούτοις δε 
καθορίση την κατωτάτην ηλικίαν ως και τα αναγκαία προς απόκτησιν αδείας 
οδηγήσεως προσόντα, ρυθµίση τα της προσκοµίσεως, σηµειώσεως, ακυρώσεως, 
αναστολής και επιστροφής αδειών οδηγήσεως και καθορίση τα διακριτικά και την 
στολήν, άτινα θέλουν φέρει οι οδηγοί· 
 
(δ) ίνα ρυθµίση και ελέγχη την συµπεριφοράν των οδηγών, προς τούτοις δε καθορίση 
τα καθήκοντα αυτών· 
 
(ε) ίνα ρυθµίση και ελέγχη την συµπεριφοράν των επιβατών, προς τούτοις δε καθορίση 
τα καθήκοντα αυτών· 
 
(στ) ίνα ρυθµίση τα της επιθεωρήσεως µηχανοκινήτων οχηµάτων και 
ρυµουλκουµένων τοιούτων, καθορίση τον χρόνον, τόπον και τρόπον καθ’ αν θέλει 
λάβει χώραν η τοιαύτη επιθεώρησις ως και τα πληρωτέα συναφώς προς ταύτην τέλη, 
προς τούτοις δε καθορίση τας εξουσίας και καθήκοντα των αρµοδίων διά την τοιαύτην 
επιθεώρησιν προσώπων· 
 
(ζ) ίνα ρυθµίση και ελέγξη την τροχαίαν (περιλαµβανοµένης και της ρυθµίσεως των 
σχολικών διαβάσεων, ως και των διαβάσεων πεζών, προς τούτοις δε του δικαιώµατος 
προτεραιότητος οχηµάτων και πεζών), µη επηρεαζοµένης δε της γενικότητος της ως 
άνω προνοίας, απαγορεύη ή θέτη περιορισµούς επί της τροχαίας, ρυθµίζη την 
κατεύθυνσιν αυτής ως και τον τρόπον χρήσεως των οδών επί τω σκοπώ τούτω· 
ρυθµίζη τα σήµατα της τροχαίας και την τοποθέτησιν αυτών, προς τούτοις δε προβαίνη 
εις τον καθορισµόν χώρων σταθµεύσεως (επί ή εκτός των οδών), ρυθµίζη και ελέγχη 
τους τοιούτους χώρους (περιλαµβανοµένης και της επιβολής τελών χρήσεως αυτών)· 
 
(η) ίνα παρεµποδίση την απρεπή, άσεµνον, ή αήθη συµπεριφοράν εις οχήµατα 
δηµοσίας χρήσεως ή την χρήσιν τοιούτων οχηµάτων δι’ οιονδήποτε ή συναφώς προς 
οιονδήποτε απρεπή, άσεµνον, αήθη ή παράνοµον σκοπόν· 
 
(θ) ίνα καθορίση τους όρους απασχολήσεως, τας κατ’ ανώτατον όριον ώρας 
απασχολήσεως ή εργασίας και τας περιόδους αναπαύσεως οδηγών µηχανοκινήτων 
οχηµάτων δηµοσίας χρήσεως ή φορτηγών µηχανοκινήτων οχηµάτων ή ετέρων 
µηχανοκινήτων οχηµάτων προοριζοµένων ή χρησιµοποιουµένων διά την µεταφοράν 
αγαθών· 
 
(ι) ίνα ελέγχη, αναφορικώς προς την χρήσιν µηχανοκινήτων οχηµάτων, την παραγωγήν 
καπνού και την εκποµπήν ορατών καυσαερίων, σπινθήρων, τέφρας και ακαθαρσίας· 
 
(ια) ίνα απαγορεύη ή περιορίζη τον υπέρµετρον θόρυβον και προβλέπη περί της 
εφαρµογής και χρήσεως σιγαστήρος επί των µηχανοκινήτων οχηµάτων ή ετέρας 
συσκευής προς τούτο χρησιµοποιουµένης· 
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(ιβ) ίνα προνοή περί της τοποθετήσεως και χρήσεως σιγαστήρος ή ετέρας συσκευής 
επί των µηχανοκινήτων οχηµάτων, επί τω τέλει παρεµποδίσεως οιασδήποτε 
παρεµβολής παρασίτων εις ραδιοφωνικάς ή τηλεοπτικάς εκποµπάς· 
 
(ιγ) ίνα ρυθµίση την µετακίνησιν παντός µηχανοκινήτου οχήµατος, εσταθµευµένου ή 
εγκαταλελειµµένου επί τινος οδού παρανόµως και επικινδύνως ή παρανόµως και κατά 
τρόπον παρεµποδίζοντα την κυκλοφορίαν· 
 
(ιδ) ίνα απαγορεύη την δι’ οχηµάτων ή άλλως πως παρακώλυσιν ή παρέµβασιν εις την 
χρήσιν οιασδήποτε οδού· 
 
(ιε) ίνα καθορίση ναύλα ή ετέρας επιβαρύνσεις δι’ επιβάτας και αγαθά µεταφερόµενα 
υπό µηχανοκινήτων οχηµάτων δηµοσίας χρήσεως, προς τούτοις δε επιβάλη την 
δηµοσίευσιν και ανάρτησιν πίνακος εµφαίνοντος, τα ούτω καταβλητέα ναύλα ή ετέρας 
επιβαρύνσεις· 
 
(ιστ) ίνα καθορίση ποινάς φυλακίσεως διά διάστηµα µη υπερβαίνον το έν έτος ή 
χρηµατικάς ποινάς µη υπερβαινούσας τας διακοσίας λίρας ή αµφοτέρας τας ποινάς της 
φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης, διά την παράβασιν παντός τοιούτου 
Κανονισµού· 
 
(ιζ) ίνα καθορίση τα διά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου καταβλητέα τέλη και 
δικαιώµατα και τον τρόπον καταβολής αυτών· 
 
(ιη) ίνα ρυθµίση τα της µεταβιβάσεως της ιδιοκτησίας της µετατροπής της κατηγορίας 
ή οιασδήποτε άλλης αλλαγής εις την εγγραφήν µηχανοκινήτου τινός οχήµατος 
αποτελούντος, το αντικείµενον συµφωνίας µισθώσεως ή ενοικιαγοράς· 
 

3 του 18(Ι) του 
1999. 

(ιθ) ίνα ρυθµίση την εγγραφήν και κυκλοφορίαν παλαιών οχηµάτων· 
 
(κ) ίνα καθορίση παν ότι δυνάµει του παρόντος Νόµου χρήζει ή είναι δεκτικόν 
καθορισµού. 
 

 
Παράρτηµα. 

(2) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται διά ∆ιατάγµατος να εξαιρέση της καταβολής 
των εν τω συνηµµένω τω παρόντι Νόµω Παραρτήµατι προβλεποµένων φόρων και 
τελών οιονδήποτε φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον ή οιονδήποτε τύπον ή κατηγορίαν 
µηχανοκινήτων οχηµάτων. 
 
(3) Κανονισµοί γινόµενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την 
Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον τριάκοντα ηµερών από της τοιαύτης 
καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή 
ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή έν µέρει, τότε ούτοι αµέσως 
µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της 
∆ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχϋί από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει 
τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν µέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι 
δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας ως ήθελον ούτω 
τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχϋί από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. 
 

3 του 58 του 1976. 
Εξουσία εις το 
Υπουργικόν 

Συµβούλιον όπως 
απαγορεύη κ.λ.π. 

την χρήσιν 
οιουδήποτε 

καυσίµου άλλου ή 
βενζίνης, κ.λ.π. 

5Α.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται, οσάκις η υπό της Κυβερνήσεως 
ακολουθουµένη πολιτική ή το δηµόσιον συµφέρον εν γένει τούτο απαιτή, διά 
διατάγµατος να απαγορεύη ή θέτη περιορισµούς υπό τοιούτους όρους οίους ήθελε 
κρίνει σκόπιµον εις την υφ’ οιασδήποτε κατηγορίας µηχανοκινήτων οχηµάτων χρήσιν 
ως κινητηρίου δυνάµεως οιουδήποτε καυσίµου εκτός της βενζίνης και του ακαθάρτου 
πετρελαίου. 
 
(2) Ο ιδιοκτήτης, κάτοχος ή πας έχων υπό τον έλεγχον αυτού µηχανοκίνητον όχηµα 
χρησιµοποιούν ως κινητήριον δύναµιν καύσιµον κατά παράβασιν διατάγµατος 
εκδοθέντος δυνάµει του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήµατος και εις περίπτωσιν 
καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον τους έξ µήνας ή εις 
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χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας, ή εις αµφοτέρας τας 
ποινάς ταύτας. 
 
(3) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η εις οιονδήποτε µέρος µηχανοκινήτου 
οχήµατος ύπαρξις καυσίµου κατά τοιούτον τρόπον ώστε να δύναται τούτο να 
χρησιµοποιηθή ως κινητήριος δύναµις του οχήµατος, θα θεωρήται ως χρήσις του 
τοιούτου καυσίµου ως κινητηρίου δυνάµεως του σχήµατος. 
 

2 του 5(Ι) του 2010. 
Ακινητοποίηση 

οχηµάτων. 

5Β.-(1) Ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης µηχανοκίνητου οχήµατος που προτίθεται να το 
ακινητοποιήσει, παραδίδει στον Έφορο, πριν από την έναρξη της περιόδου κατά την 
οποία το όχηµα θα είναι ακινητοποιηµένο, ειδοποίηση ότι δεν προτίθεται να θέσει σε 
κυκλοφορία ή να χρησιµοποιήσει το εν λόγω όχηµα. 
 

2 του 121(Ι) του 
2014. 

(2) Ο Έφορος, όταν παραλάβει την ειδοποίηση, εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής της 
ειδοποίησης, η ισχύς του οποίου είναι για τη διάρκεια που αναφέρει ο ιδιοκτήτης του 
οχήµατος στην ειδοποίηση ή για απεριόριστη χρονική περίοδο, εάν δεν αναφέρεται 
συγκεκριµένη περίοδος στην ειδοποίηση: 
 

 
 
 

1(Ι) του 2007 
106(Ι) του 2007 

83(Ι) του 2009 
56(Ι) του 2010 

109(Ι) του 2011 
82(Ι) του 2012 
62(Ι) του 2013 
70(Ι) του 2013 

93(Ι) του 2014. 

Νοείται ότι, εάν ο Έφορος διαπιστώσει ότι υπάρχουν καθυστερηµένα τέλη για άδεια 
κυκλοφορίας οχήµατος για το οποίο δεν εφαρµόζεται το άρθρο 5∆, τότε εισπράττει τα 
τέλη έστω και εάν για το όχηµα που θα ακινητοποιηθεί δεν υφίσταται πιστοποιητικό 
καταλληλότητας σε ισχύ, όπως αυτό ορίζεται στους περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων 
(Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόµους του 2007 έως 2014, όπως 
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 

 Νοείται περαιτέρω ότι, εάν υπάρχουν οφειλόµενα τέλη για άδεια κυκλοφορίας 
οχήµατος για το οποίο εφαρµόζεται το άρθρο 5∆, αυτά εισπράττονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 5∆, έστω και εάν για το όχηµα που θα ακινητοποιηθεί δεν 
υφίσταται πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ, όπως αυτό ορίζεται στους περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) 
Νόµους του 2007 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 
 

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που όχηµα δηλωθεί ως ακινητοποιηµένο, 
δυνάµει του παρόντος Νόµου, οι διατάξεις της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου 
(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 23Α του Νόµου δεν εφαρµόζονται. 
 

  (3) Κατά τη διάρκεια που όχηµα είναι δηλωµένο ως ακινητοποιηµένο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος για άδεια 
κυκλοφορίας. 
 

  (4) Πρόσωπο το οποίο χρησιµοποιεί ή επιτρέπει τη χρήση οχήµατος το οποίο 
δηλώθηκε ως ακινητοποιηµένο είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης 
του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή 
µέχρι χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. Ως επακόλουθο της εν λόγω 
καταδίκης η ειδοποίηση για την ακινητοποίηση ακυρώνεται για όλη την περίοδο της 
ισχύος της και καταβάλλονται όλα τα τέλη για άδεια κυκλοφορίας από την ηµεροµηνία 
έναρξης της ισχύος της ακινητοποίησης µέχρι και την ηµεροµηνία ακύρωσής της. Σε 
περίπτωση δεύτερης καταδίκης για το ίδιο αδίκηµα σχετικά µε το ίδιο όχηµα σε 
περίοδο τριών ετών από της πρώτης καταδίκης, η εγγραφή του οχήµατος ακυρώνεται. 
 

2 του 5(Ι) του 2010. 
Επανεγγραφή 
διαγραφέντων 

οχηµάτων. 
Παράρτηµα Ι. 

5Γ- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόµου ή των Κανονισµών που 
εκδίδονται δυνάµει αυτού, και τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του 
Μέρους Ι του Παραρτήµατος Ι, του παρόντος Νόµου, οχήµατα, η εγγραφή των οποίων 
έχει ακυρωθεί, για το λόγο ότι δεν εκδόθηκε γι’ αυτά άδεια κυκλοφορίας για τρία 
συναπτά έτη, δύνανται να επανεγγραφούν, αφού παρουσιαστεί πιστοποιητικό 
καταλληλότητας και καταβληθεί- 
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2 του 166(Ι) του 
2012. 

(α) για τα οχήµατα που ήταν δηλωµένα ως ακινητοποιηµένα για τρία συναπτά έτη πριν 
από την ακύρωση της εγγραφής τους, το δέκα τοις εκατόν (10%) του τέλους εγγραφής 
που ισχύει την ηµέρα επανεγγραφής ή ο φόρος εγγραφής ή το τέλος εγγραφής που 
καταβλήθηκε για αρχική εγγραφή του οχήµατος (όποιο από τα δύο ποσά είναι 
χαµηλότερο)· 
 

 (β) για οχήµατα που έχουν διαγραφεί λόγω µη ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας για 
τρία συναπτά έτη και τα οποία δεν ήταν δηλωµένα ως ακινητοποιηµένα για την 
περίοδο αυτή, το τέλος εγγραφής του οχήµατος που ισχύει την ηµέρα επανεγγραφής. 
 

3 του 121(Ι) του 
2014. 

Ειδική ρύθµιση για 
οφειλόµενα τέλη 
κυκλοφορίας 1η 

Ιανουαρίου 2016. 
2(α) του 202(Ι) του 

2015. 
 

5∆.-(1) Κάτοχος οχήµατος για το οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο, ο οποίος 
επιθυµεί να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατός του, δικαιούται να 
καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για το ετήσιο ή το εξαµηνιαίο καθορισµένο τέλος 
κυκλοφορίας του οχήµατός του, χωρίς να είναι αναγκασµένος να καταβάλει 
ταυτόχρονα τα οφειλόµενα τέλη προηγούµενων περιόδων, νοουµένου ότι τα 
οφειλόµενα τέλη των προηγούµενων περιόδων θα καταβληθούν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του εδαφίου (2): 
 

 Νοείται ότι, για οχήµατα για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας, δεν ανανεώθηκε για τρία 
συνεχή έτη µέχρι την 30η Ιουνίου 2014, η εγγραφή τους δε θεωρείται ακυρωθείσα, 
δυνάµει των διατάξεων της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 23Α και ο κάτοχός τους δικαιούται να ασκήσει το δικαίωµα που 
καθορίζεται στο παρόν εδάφιο: 
 

2(α) του 143(Ι) του 
2014. 

2(α) του 189(Ι) του 
2014. 

2(α) του 10(Ι) του 
2015. 

 

Νοείται περαιτέρω ότι εάν εννέα µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόµου, ο εν λόγω κάτοχος δεν ασκήσει το δικαίωµα αυτό, τότε 
ενεργοποιούνται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 23Α και η εγγραφή του οχήµατος ακυρώνεται. 
 

 
 

2(β) του 143(Ι) του 
2014. 

2(β) του 189(Ι) του 
2014. 

2(β) του 10(Ι) του 
2015. 

 

(2) Κάτοχος οχήµατος για το οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο, είτε αυτός αιτείται 
έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας για το όχηµά του είτε όχι, δικαιούται να καταβάλει 
τα οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας των προηγούµενων περιόδων σε δώδεκα (12) 
ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε την έναρξη της καταβολής των δόσεων εννέα (9) µήνες 
από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου. 
 

 (3) Σε περίπτωση που κάτοχος οχήµατος για το οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο 
επιλέξει να καταβάλει τα οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας των προηγούµενων 
περιόδων, µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) αλλά καθυστερεί να καταβάλει το 
ποσό της µηνιαίας δόσης ή µέρος αυτού, επιβαρύνεται, µία και µόνη φορά για κάθε 
καθυστέρηση, µε ποσό που ισούται µε ποσοστό τεσσεράµισι τοις εκατόν (4,5%) επί 
του ποσού της δόσης που καθυστέρησε ή του µέρους αυτού. 
 

 (4) Σε περίπτωση που τα οφειλόµενα τέλη δεν εξοφληθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του εδαφίου (2), ο Έφορος λαµβάνει δικαστικά µέτρα και εισπράττει το εναποµείναν 
οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία. 
 

 (5) Η οφειλή τέλους κυκλοφορίας προηγούµενης περιόδου ή του εναποµείναντος 
µέρους της για όχηµα για το οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο, αναλαµβάνεται, σε 
περίπτωση µεταβίβασης του οχήµατος, από το νέο ιδιοκτήτη, στη δε περίπτωση αυτή 
ο Έφορος δε µεταβιβάζει το όχηµα, εκτός εάν εξοφληθεί πλήρως η οφειλή ή αν ο νέος 
ιδιοκτήτης υπογράψει έντυπο που θα καθοριστεί από τον Έφορο για την αποδοχή της 
οφειλής ή του εναποµείναντος µέρους της και, ανάλογα µε την περίπτωση, την 
εξόφληση της οφειλής, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο εδάφιο (2) και 
σύµφωνα µε τις εναποµείνασες υποχρεώσεις του αρχικού ιδιοκτήτη. 
 

 (6) Όταν για όχηµα για το οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο και για το οποίο 
υφίσταται οφειλή τέλους κυκλοφορίας προηγούµενης περιόδου ή εναποµείναντος 
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µέρους της υποβληθεί ειδοποίηση για ακινητοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 5Β, τότε 
η ακινητοποίηση γίνεται αποδεκτή χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις του κατόχου του οχήµατος που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 
 

  
 (7) Όταν όχηµα για το οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο και για το οποίο υφίσταται 

οφειλή τέλους κυκλοφορίας προηγούµενης περιόδου ή εναποµείναντος µέρους της 
διαγραφεί, σύµφωνα µε το άρθρο 23Α, τότε δεν επηρεάζονται τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις του κατόχου του οχήµατος που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 
 

 (8) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για κάθε όχηµα που- 
 

2(β) του 202(Ι) του 
2015. 

(α) εγγράφηκε οποτεδήποτε στο µητρώο του Εφόρου, και  
 

 (β) υφίστανται για αυτό οφειλές τελών κυκλοφορίας οποιασδήποτε προηγούµενης 
περιόδου για το όχηµα. 
 

2(γ) του 202(Ι) του 
2015. 

(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «προηγούµενη περίοδος» σηµαίνει 
τρίµηνη, εξάµηνη ή ετήσια περίοδο που προηγείται της 1ης Ιανουαρίου 2016. 
 

2(δ) του 202(Ι) του 
2015. 

(10) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η πρώτη 
δόση για τις οφειλές προηγούµενων περιόδων καταβάλλεται εντός δυο (2) µηνών από 
την ηµέρα που ο οφειλέτης ενηµερώνει τον Έφορο για την απόφασή του αυτή. 
 

Ταχύτης. 
 
 
 
 
 
 

2(α) του 72 του 
1985. 

2 του 109(Ι) του 
2012. 

 
2(β) του 72 του 

1985. 
 

6.—(1) Πας όστις οδηγεί µηχανοκίνητον όχηµα επί τινος οδού µε ταχύτητα δυναµένην 
να θέση εν κινδύνω ανθρωπίνην ζωήν ή να προκαλέση ζηµίαν ή βλάβην εις 
οιονδήποτε πρόσωπον ή περιουσιακόν στοιχείον, λαµβανοµένων υπ’ όψιν πασών των 
περιστάσεων, ιδία δε της φύσεως, της καταστάσεως και της χρήσεως της οδού ως και 
του όγκoυ της τροχαίας, ήτις πραγµατικώς υπάρχει κατά τον δεδοµένον χρόνον ή ήτις 
ευλόγως θα ανεµένετο να υπάρχη κατά τον εν λόγω χρόνον επί της οδού ταύτης, είναι 
ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον τα δύο 
έτη ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή εις 
αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. 
 
(2) Τη συναινέσει του Αρχηγού της Αστυνοµίας, η αρµοδία αρχή δύναται να ορίση, 
αναφορικώς προς οιανδήποτε οδόν, ανώτατον ή κατώτατον όριον ταχύτητος, όπερ, 
καθ’ όσον αφορά εις οδόν κειµένην εν τη κατωκηµένη περιοχή οιασδήποτε πόλεως ή 
χωρίου, δεν δύναται να υπερβαίνη τα τεσσαράκοντα µίλια την ώραν· το ούτω 
καθοριζόµενον όριον ταχύτητος θέλει αναγραφή επί πινακίδων τοποθετουµένων επί 
των οδών κατά τοιούτον τρόπον ώστε ευχερώς να διακρίνωσι ταύτας οι 
χρησιµοποιούντες τας τοιαύτας οδούς οδηγοί· η αρµοδία αρχή δύναται, ωσαύτως τη 
συναινέσει του Αρχηγού της Αστυνοµίας, να µεταβάλη παν ούτω ορισθέν όριον 
ταχύτητος: 
 

2(γ) του 72 του 
1985. 

Νοείται ότι µέχρις ου η αρµοδία αρχή προβή εις τον ορισµόν τοιούτου ορίου 
ταχύτητος, τούτο δεν δύναται να υπερβαίνη, εντός των κατωκηµένων περιοχών 
οιασδήποτε πόλεως ή χωρίου, το όριον των τριάκοντα µιλίων την ώραν. 
 

2(δ) του 72 του 
1985. 

(3) Πας όστις οδηγεί µηχανοκίνητον όχηµα επί τινος οδού µε ταχύτητα µεγαλυτέραν 
του ανωτάτου ή µικροτέραν του κατωτάτου ορίου ταχύτητος όπερ έχει ορισθή υπό της 
αρµοδίας αρχής δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) ή της επιφυλάξεως αυτού 
είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν µη 
υπερβαίνουσαν το έν έτος ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας επτακοσίας 
πεντήκοντα λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής 
τοιαύτης. 
 

 (4) Ο Έφορος δύναται, διά Γνωστοποιήσεως δηµοσιευοµένης εν τη επισήµω εφηµερίδι 
της ∆ηµοκρατίας, να καθορίση το ανώτατον όριον ταχύτητος αναφορικώς προς 
οιονδήποτε τύπον µηχανοκινήτου οχήµατος, οριζοµένου εν τη γνωστοποιήσει, προς 
τούτοις δε να ορίση και τον τρόπον, καθ’ ον το όριον τούτο θέλει σηµειωθή επί του 
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οχήµατος. 
 

2(στ) του 72 του 
1985. 

(5) Πας όστις οδηγεί µηχανοκίνητον όχηµα µε ταχύτητα µεγαλυτέραν του ανωτάτου 
ορίου ταχύτητος όπερ έχει διά γνωστοποιήσεως ορισθή δυνάµει του εδαφίου (4) ή 
κατά παράβασιν του ορισθέντος εν τη γνωστοποιήσει τρόπου καθ’ ον το ανώτατον 
όριον ταχύτητος ήθελε σηµειωθή επί του οχήµατος είναι ένοχος αδικήµατος και 
υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν το έν έτος ή εις 
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας επτακοσίας πεντήκοντα λίρας ή εις 
αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης.. 
 

 (6) Αι διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) δεν εφαρµόζονται επί νοσοκοµειακού 
ασθενοφόρου µηχανοκινήτου οχήµατος ή µηχανοκινήτου οχήµατος της Αστυνοµικής 
∆υνάµεως Κύπρου ή της Αστυνοµικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εις ην περίπτωσιν 
τούτο χρησιµοποιείται δι’ υπηρεσιακούς σκοπούς και εάν η τήρησις των εν λόγω 
διατάξεων θα παρηµπόδιζε την χρήσιν του τοιούτου οχήµατος διά τον σκοπόν διά τον 
οποίον χρησιµοποιείται κατά την εν λόγω περίπτωσιν. 
 

 (7) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός 
ετέρου Νόµου— 
 
«αρµοδία αρχή» σηµαίνει, καθ’ όσον αφορά εις δήµον ή περιοχήν βελτιώσεως, το 
δηµοτικόν συµβούλιον ή το συµβούλιον της περιοχής βελτιώσεως· καθ’ όσον αφορά 
εις οδόν, διά την συντήρησιν της οποίας υπεύθυνος είναι ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
∆ηµοσίων Έργων, τον ∆ιευθυντήν του τοιούτου Τµήµατος, καθ’ όσον αφορά εις 
δασικάς οδούς, τον ∆ιευθυντήν του Τµήµατος ∆ασών, εν πάση δε ετέρα περιπτώσει, 
τον Έπαρχον της επαρχίας, εν η κείται η τοιαύτη οδός. 
 

2 του 20(Ι) του 
2002. 

Αδικήµατα 
αναφορικά µε 

συσκευές 
περιορισµού 
ταχύτητας. 

6Α.—(1) Κάθε ιδιοκτήτης µηχανοκίνητου οχήµατος, το οποίο υπόκειται στην 
εγκατάσταση και χρήση συσκευής περιορισµού ταχύτητας όπως προβλέπεται σε 
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου, το οποίο κατά τη διάρκεια 
οποιουδήποτε τεχνικού ελέγχου διαπιστώνεται ότι δεν έχει συνδεδεµένη την 
καθορισµένη συσκευή περιορισµού ταχύτητας ή ότι αυτή έχει αφαιρεθεί, παραποιηθεί 
ή αλλοιωθεί ώστε να επιτρέπει στο όχηµα να οδηγείται µε ταχύτητα µεγαλύτερη από 
την επιτρεπόµενη από τους Κανονισµούς, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση 
καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(2) Χωρίς επηρεασµό της ποινικής ευθύνης αυτού δυνάµει οποιασδήποτε άλλης 
νοµικής διάταξης, κάθε πρόσωπο το οποίο οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα, το οποίο 
υπόκειται στην εγκατάσταση και χρήση συσκευής περιορισµού ταχύτητας, όπως 
προβλέπεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου, µε 
ταχύτητα µεγαλύτερη της προβλεποµένης για τη συγκεκριµένη κατηγορία οχήµατος 
και η οποία εν γνώσει του επιτυγχάνεται µετά από παράνοµη επέµβαση στη συσκευή 
περιορισµού ταχύτητας, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, 
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

Αλόγιστος ή 
επικίνδυνος 
οδήγησις. 

7.—(1) Πάς όστις οδηγεί µηχανοκίνητον όχηµα επί τινος οδού αλογίστως, 
απερισκέπτως ή επικινδύνως διά το κοινόν, λαµβανοµένων υπ’ όψιν πασών των 
περιστάσεων, ιδία δε της φύσεως, της καταστάσεως και της χρήσεως της οδού, ως και 
του όγκου της τροχαίας, ήτις πραγµατικώς υπάρχει κατά τον δεδοµένον χρόνον ή ήτις 
ευλόγως θα ανεµένετο να υπάρχη κατά τον εν λόγω χρόνον επί της οδού ταύτης, είναι 
ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον τα δύο 
έτη ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας 
τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. 
 
(2) Επί δευτέρα ή κατ’ επανάληψιν καταδίκη προσώπου τινός δυνάµει του παρόντος 
άρθρου, το εκδίδον την καταδικαστικήν απόφασιν ∆ικαστήριον θέλει ενασκήσει την 
εξουσίαν, την παραχωρηθείσαν αυτώ υπό του άρθρου 19 και αποστερήσει τον 
καταδικασθέντα της ικανότητος του κατέχειν ή λαµβάνειν άδειαν οδηγήσεως, εκτός 
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εάν, λαβόν υπ’ όψιν το διάστηµα, όπερ παρήλθεν από της προηγουµένης ή τελευταίας 
καταδίκης ή δι’ οιονδήποτε έτερον ειδικόν λόγον, ήθελε κρίνει σκόπιµον όπως µη 
ενασκήση την τοιαύτην εξουσίαν· η πρόνοια αύτη δέον όπως µη ερµηνευθή ως 
επηρεάζουσα το δικαίωµα του ∆ικαστηρίου όπως ενασκήση την ως είρηται εξουσίαν 
και επί πρώτης καταδίκης. 
 
(3) Εάν πρόσωπόν τι καταδικασθή επί τω ότι συνήργησεν, συνέδραµε, συνεβούλευσε, 
προήγαγεν ή υπεκίνησε την διάπραξιν αδικήµατος δυνάµει του παρόντος άρθρου, και 
αποδειχθή ότι ευρίσκετο εις το όχηµα καθ’ ον χρόνον διεπράττετο το τοιούτον 
αδίκηµα, το πρόσωπον τούτο υπόκειται, διά τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 
19, αίτινες αφορώσιν εις την στέρησιν της ικανότητος του κατέχειν ή λαµβάνειν 
άδειαν οδηγήσεως, εις τας αυτάς κυρώσεις ως και οδηγός του οχήµατος. 
 

Αµελής οδήγησις. 8. Πας όστις οδηγεί µηχανοκίνητον όχηµα επί τινος οδού µη καταβάλλων την 
προσήκουσαν επιµέλειαν και προσοχήν ή µη επιδεικνύων εύλογον µέριµναν δι’ έτερα 
πρόσωπα, χρησιµοποιούντα την οδόν, είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις 
φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον το έν έτος ή εις χρηµατικήν ποινήν µη 
υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και 
της χρηµατικής τοιαύτης. 
 

Οδήγησις υπό την 
επήρειαν 

οινοπνευµατωδών 
ποτών, κ.τ.λ. 

9.—(1) Πας όστις, καθ’ ον χρόνον οδηγεί ή πειράται να οδηγήση µηχανοκίνητον 
όχηµα επί τινος οδού ή ετέρου δηµοσίου χώρου ή άλλως πως είναι υπεύθυνος διά το 
τοιούτον όχηµα εν όσω τούτο ευρίσκεται επί τινος οδού ή ετέρου δηµοσίου χώρου, 
τελεί υπό την επήρειαν οινοπνευµατωδών ποτών, ναρκωτικών ή φαρµάκων κατά 
τρόπον ώστε, καθ’ ον χρόνον οδηγεί η ικανότης αυτού προς ασφαλή οδήγησιν να είναι 
ηλαττωµένη, είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη 
υπερβαίνον το έν έτος ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας 
ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. 
 
(2) Εκτός εάν το ∆ικαστήριον δι’ ειδικούς λόγους ήθελεν άλλως διατάξει, πρόσωπον 
καταδικασθέν δι’ αδίκηµα δυνάµει του παρόντος άρθρου θέλει αποστερηθή της 
ικανότητος του κατέχειν ή λαµβάνειν άδειαν οδηγήσεως διά περίοδον δώδεκα µηνών 
από της τοιαύτης καταδίκης, του ∆ικαστηρίου εν πάση περιπτώσει µη κωλυοµένου να 
επιβάλη στέρησιν της τοιαύτης ικανότητος διά µεγαλυτέραν χρονικήν περίοδον. 
 

Οδήγησις υπό την 
επήρειαν 

κοπώσεως. 

10. Πας όστις οδηγεί ή πειράται να οδηγήση µηχανοκίνητον όχηµα επί τινος οδού ή 
ετέρου δηµοσίου χώρου ή άλλως πως είναι υπεύθυνος διά το τοιούτον όχηµα εν όσω 
τούτο ευρίσκεται επί τινος οδού ή ετέρου δηµοσίου χώρου, έχων ηλαττωµένην 
ικανότητα προς ασφαλή οδήγησιν λόγω εξαιρετικής κοπώσεως, είναι ένοχος 
αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον το έν έτος ή εις 
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς 
της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. 
 

Οδήγησις 
µηχανοκινήτου 

οχήµατος άνευ της 
συναινέσεως του 

ιδιοκτήτου. 

11. Πας όστις λαµβάνει και οδηγεί οιονδήποτε µηχανοκίνητον όχηµα άνευ της 
συναινέσεως του ιδιοκτήτου αυτού ή ετέρας νοµίµου εξουσιοδοτήσεως, είναι ένοχος 
αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον το έν έτος ή εις 
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς 
της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. 
 

Απαγόρευσις 
επιβιβάσεως επί 
µηχανοκινήτου 

οχήµατος ή 
παρεµβάσεως εις 

την λειτουργίαν του 
µηχανισµού αυτού. 

12.—(1) Πας όστις, άνευ νοµίµου εξουσιοδοτήσεως ή ευλόγου αιτίας, ήθελε στηριχθή, 
κρατηθή ή επιβιβασθή µηχανοκινήτου οχήµατος, ή ρυµουλκουµένου τοιούτου 
συροµένου υπ’ αυτού, εν όσω ταύτα ευρίσκονται εν κίνησει εφ’ οιασδήποτε οδού, επί 
τω σκοπώ µεταφοράς αυτού υπό του τοιούτου οχήµατος, είναι ένοχος αδικήµατος και 
υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας είκοσι πέντε λίρας. 
 
(2) Πας όστις, άνευ νοµίµου εξουσιοδοτήσεως ή ευλόγου αιτίας, επιβιβάζεται 
µηχανοκινήτου οχήµατος ή συνηµµένου αυτώ ρυµουλκουµένου τοιούτου, ή 
παρεµβαίνει εις την λειτουργίαν του συστήµατος πεδήσεως ή οιουδήποτε ετέρου 
µέρους του µηχανισµού αυτού, εν όσω το τοιούτον όχηµα ευρίσκεται επί τινος οδού ή 
χώρου σταθµεύσεως, είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά 
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διάστηµα µη υπερβαίνον το έν έτος ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας 
εκατόν λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής 
τοιαύτης. 
 

Απαγόρευσις 
οδηγήσεως 

µηχανοκινήτων 
οχηµάτων εκτός 

των οδών. 
2 του 172(Ι) του 

2014. 

13. Πας όστις, άνευ νοµίµου εξουσιοδοτήσεως, οδηγεί µηχανοκίνητον όχηµα εντός ή 
επί γης, οιασδήποτε ανεξαιρέτως φύσεως, µη συνιστώσης µέρος οιασδήποτε οδού, 
είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τα 
ογδόντα πέντε ευρώ (€85,00): 
 
Νοείται ότι δεν συνιστά αδίκηµα δυνάµει του παρόντος άρθρου— 
 
(α) η οδήγησις οιουδήποτε µηχανοκινήτου οχήµατος επί γης κειµένης εντός δεκαπέντε 
υαρδών από της οδού, η γενοµένη διά σκοπούς σταθµεύσεως του οχήµατος· 
 
(β) η οδήγησις κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου, ήτις αποδεδειγµένως εγένετο 
διά την διάσωσιν αθρωπίνης ζωής ή την απόσβεσιν πυρός ή την αντιµετώπισιν 
οιασδήποτε ετέρας εκτάκτου καταστάσεως· 
 
(γ) η οδήγησις οιουδήποτε µηχανοκινήτου οχήµατος επί γης, η γενοµένη εν τη 
ενασκήσει δικαιώµατος τινος επί της τοιαύτης γης. 
 

Εγκατάλειψις 
µηχανοκινήτου 
οχήµατος εις 

επικίνδυνον θέσιν. 

14. Πας όστις, έχων την ευθύνην µηχανοκινήτου οχήµατος, καταλείπει ή επιτρέπη να 
καταλειφθή το τοιούτον όχηµα ή ρυµουλκούµενον όχηµα συρόµενον υπ’ αυτού, εφ’ 
οιασδήποτε οδού εις τοιαύτην θέσιν ή εις τοιαύτην κατάστασιν ή υπό τοιαύτας 
περιστάσεις, ώστε ενδεχοµένως να δύναται να προκληθή κίνδυνος εις έτερα πρόσωπα 
χρησιµοποιούντα την οδόν, είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά 
διάστηµα µη υπερβαίνον τους τρεις µήνας ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν 
τας είκοσι πέντε λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της 
χρηµατικής, τοιαύτης. 
 

2 του 80(Ι) του 
2000. 

Καθήκον για 
ασφαλή φύλαξη. 

14Α.—(1) Ο ιδιοκτήτης µηχανοκίνητου οχήµατος έχει υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα εύλογα µέτρα για αποτροπή της χρησιµοποίησης του οχήµατος του από 
οποιοδήποτε µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
 
(2) Παράβαση της δυνάµει του εδαφίου (1) επιβαλλόµενης υποχρέωσης συνιστά 
αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή µέχρι δύο 
χιλιάδων λιρών ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
 
(3) Σε ποινική δίωξη ιδιοκτήτη οχήµατος για αδίκηµα δυνάµει του εδαφίου (2), η 
απόδειξη από την κατηγορούσα αρχή της χρησιµοποίησης του οχήµατος από µη 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ενοχής του ιδιοκτήτη 
αυτού, εκτός αν αυτός ήθελε αποδείξει ότι έλαβε όλα τα αναγκαία µέτρα για αποτροπή 
τέτοιας µη εξουσιοδοτηµένης χρησιµοποίησης. 
 
(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού— 
 
«ιδιοκτήτης», χωρίς επηρεασµό της ερµηνείας που αποδίδεται στον όρο αυτό δυνάµει 
του άρθρου 2, περιλαµβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή και 
υπό τον έλεγχο του µηχανοκίνητο όχηµα. 
 
«µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο» σηµαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει ή δε 
δικαιούται να έχει άδεια οδήγησης της κατηγορίας του µηχανοκίνητου οχήµατος σε 
σχέση µε το οποίο διαπράχθηκε αδίκηµα ή δεν καλύπτεται από το απαιτούµενο από το 
νόµο πιστοποιητικό ασφάλισης υπέρ τρίτου. 
 

΄Εκδοσις αδείας ή 
πιστοποιητικού τη 
παροχή ψευδών 
στοιχείων, κ.τ.λ. 

15. Πας όστις προβαίνει εις δήλωσιν, γραπτήν ή προφορικήν, ήτις είναι ψευδής ή 
παραπλανητική ή αποκρύπτει ουσιώδη στοιχεία, επί τω τέλει όπως επιτύχη την 
έκδοσιν αδείας ή πιστοποιητικού δυνάµει του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει τούτου 
γενοµένων Κανονισµών, εκτός εάν αποδειχθή επί ∆ικαστηρίω ότι ενήργησεν άνευ 
δολίας προθέσεως, είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα 
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µη υπερβαίνον τα τρία έτη ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας 
λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. 
 

Πλαστογραφία 
κ.λ.π., αδείας, 

κ.λ.π. 

16. Πας όστις, µετά δολίας προθέσεως— 
 
(α) πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιοί οιανδήποτε άδειαν, πιστοποιητικόν ή έτερον 
έγγραφον, εκδοθέν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή οιωνδήποτε δυνάµει 
τούτου γενοµένων Κανονισµών· ή 
 
(β) χρησιµοποιεί ή επιτρέπει να χρησιµοποιηθή παρ’ οιουδήποτε ετέρου προσώπου, 
άδεια, πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον ούτω πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή 
αλλοιωθέν· ή 
 
(γ) παραχωρεί προς έτερον ή λαµβάνει παρ’ ετέρου άδειαν, πιστοποιητικόν ή έτερον 
έγγραφον ούτω πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή αλλοιωθέν· ή 
 
(δ) κατασκευάζει ή έχει εν τη κατοχή αυτού οιονδήποτε έγγραφον τοσούτον 
προσοµοιάζον προς άδειαν, πιστοποιητικόν ή έγγραφον εκδοθέν δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου η των δυνάµει τούτου γενοµένων Κανονισµών, ώστε 
να δύναται να εξαπατήση περί της αληθούς αυτού φύσεως· ή 
 
(ε) εκδίδει οιανδήποτε άδειαν, πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον κατά νόµον 
εκδιδόµενον δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει τούτου 
γενοµένων Κανονισµών, 
 
είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον τα 
τρία έτη ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις 
αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. 
 

Αφαίρεσις, κ.λ.π., 
των διακριτικών 

σηµείων 
µηχανοκινήτου 

οχήµατος. 

17. Πας όστις— 
 
(α) εκουσίως αφαιρεί, παραποιεί, καλύπτει, καταστρέφει, αλλοιοί, πλαστογραφεί ή 
αντικαθιστά τα διακριτικά σηµεία µηχανοκινήτου οχήµατος ή την άδειαν ή τον 
διακριτικόν αριθµόν του πλαισίου ή µηχανής ή αποκρύπτει ταύτα επί τω σκοπώ όπως 
αποκρύψη ή παραποιήση την ταυτότητα του οχήµατος, του πλαισίου ή της µηχανής 
αυτού· 
 
(β) αγοράζει, λαµβάνει, κατέχει, πωλεί ή διαθέτει µηχανοκίνητον όχηµα, εν γνώσει 
αυτού ότι, επί τω τέλει αποκρύψεως της ταυτότητος του τοιούτου οχήµατος, 
αφηρέθησαν, παρεποιήθησαν, εκαλύφθησαν, κατεστράφησαν, ηλλοιώθησαν, 
επλαστογραφήθησαν ή αντικατεστάθησαν τα διακριτικά αυτού σηµεία ή η άδεια ή ο 
διακριτικός αριθµός του πλαισίου ή της µηχανής αυτού· 
 
(γ) έχων την πρόθεσιν να παραστήση ψευδώς την ταυτότητα µηχανοκινήτου οχήµατος 
εκθέτει διακριτικά σηµεία ή άδειαν µη παραχωρηθέντα αυτώ υπό του Εφόρου ή 
παραλείπει να εκθέση τα παραχωρηθέντα υπό του Εφόρου διακριτικά σηµεία του 
τοιούτου οχήµατος ή την άδειαν αυτού, 
 
είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον τα 
τρία έτη ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις 
αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. 
 

Συντρέχουσα 
ευθύνη του 
ιδιοκτήτου 

µηχανοκινήτου 
οχήµατος. 

18. Οσάκις, τη συναινέσει (ρητή ή σιωπηρά) του ιδιοκτήτου αυτού, µηχανοκίνητον 
όχηµα χρησιµοποιήται ή λειτουργή κατά τοιούτον τρόπον ώστε η χρήσις ή λειτουργία 
αυτού να συνιστά αδίκηµα κατά τας προνοίας του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει 
τούτου γενοµένων Κανονισµών, ο ιδιοκτήτης του οχήµατος λογίζεται ως συνεργήσας 
εις την διάπραξιν του τοιούτου αδικήµατος, δύναται δε να διωχθή ως φυσικός 
αυτουργός και να τιµωρηθή αναλόγως, εκτός εάν αποδείξη επί ∆ικαστηρίω, ότι το 
αδίκηµα διεπράχθη εν αγνοία του και δεν οφείλετο εις οιανδήποτε πράξιν ή 
παράλειψιν αυτού. 
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Πρόσθετοι εξουσίαι 
του ∆ικαστηρίου. 

19.—(1) Οιονδήποτε ∆ικαστήριον, όπερ ήθελεν εκδώσει καταδικαστικήν απόφασιν δι’ 
αδίκηµα διαπραχθέν κατά τας προνοίας του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει τούτου 
γενοµένων Κανονισµών ή κατά της προνοίας οιουδήποτε ετέρου Νόµου συναφώς προς 
την οδήγησιν µηχανοκινήτου οχήµατος, δύναται άµα να αποστερήση τον 
καταδικασθέντα της ικανότητος του κατέχειν ή λαµβάνειν άδειαν οδηγήσεως 
µηχανοκινήτου οχήµατος διά τοιούτον χρονικόν διάστηµα, ως το ∆ικαστήριον ήθελε 
κατά το δοκούν εκάστοτε αποφασίσει. 
 
(2) Παν πρόσωπον, όπερ διά διατάγµατος του ∆ικαστηρίου εκδοθέντος δυνάµει του 
εδαφίου (1), ήθελεν αποστερηθή της ικανότητος του κατέχειν ή λαµβάνειν άδειαν 
οδηγήσεως µηχανοκινήτου οχήµατος, δύναται να ασκήση έφεσιν κατά του τοιούτου 
διατάγµατος καθ’ ον τρόπον ασκείται η έφεσις και κατά καταδικαστικής αποφάσεως· 
εκκρεµούσης της εφέσεως, το ∆ικαστήριον δύναται, κατά το δοκούν να αναστείλη την 
ισχύν του ως είρηται διατάγµατος. 
 
(3) Οσάκις το πρόσωπον, όπερ απεστερήθη της ικανότητος του κατέχειν ή λαµβάνειν 
άδειαν οδηγήσεως µηχανοκινήτου οχήµατος, κατόπιν καταδικαστικής αποφάσεως ή 
διατάγµατος δυνάµει του παρόντος άρθρου εκδοθέντος, είναι κάτοχος αδείας, η 
τοιαύτη άδεια θέλει ανασταλή και αποστερηθή οιασδήποτε ισχύος, καθ’ ο χρονικόν 
διάστηµα εξακολουθεί και η ούτω επιβληθείσα ανικανότης. 
 
(4) Επί καταδίκης δι’ αδίκηµα διαπραχθέν δυνάµει του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει 
τούτου γενοµένων Κανονισµών, το εκδίδον την καταδικαστικήν απόφασιν 
∆ικαστήριον δύναται εν πάση περιπτώσει, οφείλει δε, εν η περιπτώσει ήθελεν εκδώσει 
διάταγµα περί αποστερήσεως της ικανότητος του κατέχειν ή λαµβάνειν άδειαν 
οδηγήσεως, να διατάξη όπως αναγραφώσιν επί της κατεχοµένης υπό του τοιούτου 
προσώπου αδείας λεπτοµέρειαι της επιβληθείσης αυτώ καταδίκης ή ανικανότητος. 
 

3 του 109(Ι) του 
2012. 

Οδήγηση κατά 
παράβαση 

απόφασης ή 
διατάγµατος 
δικαστηρίου. 

19Α. Πρόσωπο, το οποίο έχει αποστερηθεί µε απόφαση ή διάταγµα του δικαστηρίου, 
της ικανότητας να κατέχει ή λαµβάνει άδεια οδήγησης µηχανοκίνητου οχήµατος για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και το οποίο οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα κατά 
παράβαση της πιο πάνω απόφασης ή διατάγµατος, είναι ένοχο αδικήµατος και σε 
περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα 
τέσσερα (4) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες οκτακόσια 
τριάντα τέσσερα ευρώ (€6.834) ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

58(1)(α) του 94(Ι) 
του 2001 

Λήψις αδείας 
οδηγήσεως 

µηχανοκινήτου 
οχήµατος 

διαρκούσης 
ανικανότητος του 

κατέχειν ή 
λαµβάνειν άδειαν 

οδηγήσεως. 
Κεφ. 333. 

7 του 1960. 
 

20. Καταργήθηκε µε Νόµο 94(Ι) του 2001 από 1η Μαΐου 2004. 
 

3 του 80(Ι) του 
2000. 

Επιβολή βαθµών 
ποινής. 

 
 

Πίνακας. 

20Α.—(1) Άνευ επηρεασµού των εξουσιών του δικαστηρίου να εκδώσει διάταγµα 
δυνάµει του άρθρου 19, δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε 
αδίκηµα που αναγράφεται στην πρώτη στήλη του πίνακα που αναφέρεται στο εδάφιο 
(2) (και που στο εξής για τους σκοπούς του άρθρου αυτού θα αναφέρεται ως ‘ο 
Πίνακας’), εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, επιβάλλει τον κατώτατο αριθµό βαθµών 
ποινής (που στο εξής θα αναφέρονται ως ‘οι βαθµοί’) που αναγράφονται στη δεύτερη 
στήλη του εν λόγω Πίνακα και δύναται επίσης, αν τα γεγονότα της υπόθεσης 
δικαιολογούν αυτό, να επιβάλει πρόσθετους βαθµούς πέραν του κατώτατου ορίου 
αλλά όχι πέραν του ανώτατου ορίου βαθµών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη του 
ίδιου Πίνακα. 
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(2) Οι βαθµοί ποινής που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επιβάλλονται σύµφωνα µε τον 
πιο κάτω πίνακα : 
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ 

 
  ΠΡΩΤΗ  

ΣΤΗΛΗ 
 ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΣΤΗΛΗ 
ΤΡΙΤΗ 
ΣΤΗΛΗ 

  ___________ 
 

 ________ _______ 

  Αδίκηµα  Κατώτατος 
αριθµός 
βαθµών 

Ανώτατος 
αριθµός 
βαθµών 

4(α) του 109(Ι) του 
2012. 

1. Ταχύτητα–παράβαση 
ανώτατου ή κατώτατου 
ορίου µέχρι 30% του 
επιτρεπόµενου. 

Άρθρο 6 του 
Νόµου 86 του 
1972. 

0 2 

4(α) του 109(Ι) του 
2012. 

2. Ταχύτητα-παράβαση 
ανώτατου ή κατώτατου 
ορίου από 31% µέχρι 
50% του επιτρεπόµενου. 

Άρθρο 6 του 
Νόµου 86 του 
1972. 

2 4 

4(α) του 109(Ι) του 
2012. 

2Α. Ταχύτητα-παράβαση 
ανώτατου ή κατώτατου 
ορίου πάνω από 50% του 
επιτρεπόµενου. 

Άρθρο 6 του 
Νόµου 86 του 
1972. 

3 6 

 3. Αλόγιστη ή επικίνδυνη 
οδήγηση. 

Άρθρο 7 του 
Νόµου 86 του 
1972. 

3 6 

 4. Αµελής οδήγηση. Άρθρο 8 του 
Νόµου 86 του 
1972. 

2 4 

4(α) του 109(Ι) του 
2012. 

5. Οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλης:  

Άρθρο 5 του 
Νόµου 174 
του 1986. 

3 6 

  α. σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίµα 
υπερβαίνει το 
καθορισµένο στο νόµο 
όριο και είναι µικρότερη 
των  
 36µ g/100ml ή των 
82mg/100ml, αντίστοιχα. 

 0 2 

  β. σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίµα 
υπερβαίνει τα  
 35µ g/100ml ή τα 
80mg/100ml, αντίστοιχα 
και είναι µικρότερη των  
 56µ g/100ml ή των 
127mg/100ml, 
αντίστοιχα. 

 2 4 

  γ. σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίµα 
υπερβαίνει τα 55µ 
g/100ml ή τα 
125mg/100ml, 
αντίστοιχα. 

 3  6  
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4(α) του 109(Ι) του 
2012. 

5Α. Άρνηση ή αποφυγή 
παροχής δείγµατος 
εκπνοής. 

Άρθρα 6(5) 
και 7(4) του 
Νόµου 174 
του 1986. 
 

1  6  

 6. Παράλειψη 
συµµόρφωσης µε 
φωτεινούς σηµατοδότες 
τροχαίας. 

Οι περί Μηχα-
νοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας 
Κινήσεως 
Κανονισµοί 
του 1984, 
Καν. 58(1)(ια) 

2 4 

 7. Πρόκληση θανάτου λόγω 
αλόγιστης, απερίσκεπτης 
ή επικίνδυνης πράξης. 

Άρθρο 210 
του Ποινικού 
Κώδικα, Κεφ. 
154. 

5 10 

 8. Εγκατάλειψη του τόπου 
ατυχήµατος χωρίς 
παροχή βοήθειας. 

Άρθρο 235Α 
του Ποινικού 
Κώδικα, Κεφ. 
154. 

5 10 

 9. Παραβάσεις σχετικά µε 
σιγαστήρες και 
θαλάµους διαστολής. 

Οι περί Μηχα-
νοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας 
Κινήσεως 
Κανονισµοί 
του 1984, 
Καν. 50(17). 

2 4 

 10. Χρήση προστατευτικού 
κράνους : 

Οι περί Μηχα-
νοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας 
Κινήσεως 
Κανονισµοί 
του 1984, 
Κανονισµός 
59. 

  

 (α) εκτός κατοικηµένων 
περιοχών· 

 2 4 

 (β) εντός κατοικηµένων 
περιοχών· 

 1 2 

 11. Χρήση ζώνης ασφάλειας 
εκτός κατοικηµένων 
περιοχών. 
 

Άρθρο 15 του 
Νόµου 174 
του 1986. 

2 4 

  
47(Ι) του 

1997 
82(Ι) του 

2000. 
 
 
 

4(β) του 
109(Ι) του 

2012. 

(3) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιοσδήποτε 
αστυνοµικός, προτιθέµενος να εφαρµόσει τις διατάξεις των περί Εξωδίκου 
Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµων του 1997 και 2000, κέκτηται εξουσία να 
προσφέρει για σκοπούς εξώδικης ρύθµισης αδικήµατος επιβολή βαθµών 
ποινής, τηρουµένων των ακόλουθων διατάξεων : 
 
(α) Η προσφορά επιβολής βαθµών ποινής επιτρέπεται µόνο για τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 2Α, 5, 6, 9, 10, 11, 12 
και 13 του Πίνακα· 
 
(β) οι βαθµοί ποινής που δύνανται να προσφερθούν για επιβολή είναι οι 
αναγραφόµενοι στη δεύτερη στήλη µόνο· 
 
(γ) για αδικήµατα που περιλαµβάνονται τόσο στον Πίνακα του Νόµου 
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αυτού όσο και στους Πίνακες των περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων 
Νόµων του 1997 και 2000, το πρόστιµο για σκοπούς εξώδικης ρύθµισης 
του αδικήµατος προσφέρεται για επιβολή µαζί µε τους ανάλογους βαθµούς 
ποινής· 
 
(δ) µαζί µε την ειδοποίηση που επιδίδεται δυνάµει των περί Εξωδίκου 
Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµων του 1997 και 2000 πρέπει να αναφέρεται 
ότι έχουν προσφερθεί για επιβολή βαθµοί ποινής και ότι, αν εντός τριάντα 
ηµερών από της επίδοσης της ειδοποίησης καταβληθεί το εξώδικο 
πρόστιµο και υπογραφεί σχετική δήλωση περί αποδοχής της επιβολής των 
προσφερόµενων βαθµών ποινής, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκηµα που 
έχει διαπραχθεί· 
 

 2(α) του 
8(Ι) του 

2010. 

(ε) οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις 
όπου µε την επιβολή βαθµών ποινής το σύνολο των συσσωρευµένων 
βαθµών θα ανέλθει ή θα ξεπεράσει ή έχει ξεπεράσει το σύνολο που 
αναφέρεται στο εδάφιο (7). Σε τέτοια περίπτωση και παρά τις διατάξεις 
των περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµων του 1997 και 2000 ή 
άλλου σχετικού νόµου δεν επιτρέπεται η εξώδικη ρύθµιση και κάθε 
ειδοποίηση που δυνατό να εκδόθηκε ή επιδόθηκε για τη συγκεκριµένη 
περίπτωση θα θεωρείται άκυρη : 
 
Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις των περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων 
Νόµων του 1997 και 2000, η εξώδικη ρύθµιση δε συντελείται, αν δεν 
περιληφθούν στην άδεια οδήγησης οι επιβληθέντες βαθµοί ποινής και 
καταβληθεί το εξώδικο πρόστιµο. 
 

 2(β) του 
8(Ι) του 

2010. 

(4) Οι βαθµοί ποινής που επιβλήθηκαν δυνάµει του εδαφίου (1) ή (3), ο 
αριθµός καταδίκης ή ο αριθµός εξώδικης ρύθµισης, ανάλογα µε την 
περίπτωση, και η ηµεροµηνία καταδίκης ή η ηµεροµηνία επιβολής 
εξώδικης ρύθµισης, ανάλογα µε την περίπτωση, καταχωρούνται στο αρχείο 
που τηρεί ο Έφορος δυνάµει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου. 
 

  (5) Ο Έφορος θέλει τηρεί και ενηµερώνει σε συνεχή βάση ένα κεντρικό 
αρχείο βαθµών ποινής, σε οποιαδήποτε µορφή περιλαµβανοµένης και της 
ηλεκτρονικής, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία και οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4). 
 
(6) Οι ειδικοί λόγοι οι αναφερόµενοι στο εδάφιο (1) αφορούν όλα τα 
περιβάλλοντα την υπόθεση περιστατικά τα οποία καθιστούν τη διάπραξη 
του αδικήµατος λιγότερο σοβαρή και την επιβολή του κατώτατου αριθµού 
βαθµών ποινής δυσανάλογη ποινή, περιλαµβάνουν δε για τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου και τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις 
του κατηγορούµενου. 
 
(7) ∆ικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για αδίκηµα για το οποίο 
δύναται να επιβάλει βαθµούς ποινής, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 
(1), και το οποίο διαπιστώνει ότι το πρόσωπο αυτό έχει συσσωρεύσει στην 
άδεια οδήγησης του µέχρι την ηµέρα της εκδίκασης του αδικήµατος και 
κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από αυτή δώδεκα ή περισσότερους 
βαθµούς ποινής, περιλαµβανοµένων και των τυχόν βαθµών ποινής για το 
εκδικαζόµενο αδίκηµα, έχει εξουσία, επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε άλλη 
προβλεπόµενη ποινή, να διατάξει όπως το καταδικασθέν πρόσωπο 
στερηθεί του δικαιώµατος κατοχής ή απόκτησης άδειας οδήγησης για 
χρονική διάρκεια η οποία δεν υπερβαίνει την ανώτατη χρονική περίοδο 
που καθορίζεται στο εδάφιο (8). 
 
(8) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ανώτατη χρονική περίοδος 
είναι— 
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(α) Έξι µήνες, αν ο καταδικασθείς δεν έχει στερηθεί κατόπιν απόφασης του 
δικαστηρίου του δικαιώµατος κατοχής ή απόκτησης άδειας οδήγησης τα 
τελευταία πέντε έτη πριν από τη διάπραξη του αδικήµατος για το οποίο το 
δικαστήριο θα επιβάλει ποινή· 
 
(β) δώδεκα µήνες, αν κατά τη περίοδο πέντε ετών πριν από τη διάπραξη 
του αδικήµατος για το οποίο το δικαστήριο θα επιβάλει ποινή ο 
καταδικασθείς στερήθηκε του δικαιώµατος να κατέχει ή να αποκτήσει 
άδεια οδήγησης κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου, ανεξάρτητα αν το 
διάταγµα εκδόθηκε ως συνέπεια συγκέντρωσης βαθµών ποινής ή άλλως 
πως. 
 

 2(γ) του 
8(Ι) του 

2010. 

(9) Όταν πρόσωπο καταδικάζεται για αδίκηµα αναγραφόµενο στον 
Πίνακα, το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε σχετικά 
στοιχεία του αρχείου που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου 
που αφορούν τον κατηγορούµενο, τα οποία θα συνιστούν εκ πρώτης όψεως 
απόδειξη του περιεχοµένου τους. 
 

  (10) Στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο καταδικάζεται για δύο ή περισσότερα 
του ενός αδικήµατα αναφερόµενα στον Πίνακα, τα οποία όµως απορρέουν 
από την ίδια πράξη ή παράλειψη, το δικαστήριο δεν επιβάλλει βαθµούς 
ποινής για κάθε ένα από τα δύο ή περισσότερα αυτά αδικήµατα αλλά µόνο 
για εκείνο το οποίο έχει σύµφωνα µε τη δεύτερη στήλη του Πίνακα τους 
περισσότερους βαθµούς. 
 
(11) Στέρηση της άδειας οδηγού δυνάµει του άρθρου 19 δεν επηρεάζει τη 
συσσώρευση βαθµών ποινής που έχουν επιβληθεί δυνάµει του παρόντος 
άρθρου, ενώ αντίθετα οι συσσωρευµένοι βαθµοί ποινής διαγράφονται, αν η 
στέρηση της άδειας έγινε δυνάµει του εδαφίου (7) πιο πάνω. 
 

 70 του 
1981 

134 του 
1988. 

(12) Κάθε επιβαλλόµενος βαθµός ποινής παραγράφεται µετά την 
παρέλευση τριών ετών από της επιβολής του και δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε πρόνοια του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων 
Νόµου. 
 

 2(δ) του 
8(Ι) του 

2010. 

(13) Ο Έφορος δύναται να ζητήσει από τον κάτοχο άδειας οδήγησης να την 
επιστρέψει στον Έφορο εντός καθορισµένης από αυτόν προθεσµίας, µε 
σκοπό την αντικατάσταση της χωρίς την καταβολή νέων τελών. Κάθε 
κάτοχος άδειας οδήγησης που αρνείται ή αµελεί ή παραλείπει να 
επιστρέψει την άδεια του στον Έφορο για αντικατάσταση, είναι ένοχος 
αδικήµατος που τιµωρείται µε φυλάκιση για διάστηµα που δεν υπερβαίνει 
το ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και 
µε τις δύο αυτές ποινές. 
 

   
2 του 243(Ι) του 
2004 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ 
 

 ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΛΗ 

 12. Χρήση 
τηλεφώνου µε τα 
χέρια 

Οι περί 
Μηχανοκινή
των 
Οχηµάτων 
και 
Τροχαίας 
Κινήσεως 
Κανονισµοί 
του 1984, 
Κανονισµός 
58(5). 

2 4 

 13. Παραβίαση της 
συνεχούς λευκής 

Οι περί 
Μηχανοκινή

2 4 
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γραµµής. των 
Οχηµάτων 
και 
Τροχαίας 
Κινήσεως 
Κανονισµοί 
του 1984, 
Κανονισµός 
58(Ι)(ια) 
 

2 του 12(Ι) του 
2016. 

14. Οδήγηση υπό την 
επήρεια ναρκωτικών. 

Άρθρα 11Β, 
11Γ (7) του 
Νόµου 174 
του 1986. 
 

3 6. 

Παροχή 
πληροφοριών 
σχετικώς προς 
µηχανοκίνητον 

όχηµα. 

21.—(1) Εν πάση περιπτώσει, καθ’ ην υπάρχει ισχυρισµός ότι διεπράχθη αδίκηµα 
αναφορικώς πρός την χρήσιν µηχανοκινήτου οχήµατος ή ότι ο τρόπος χρήσεως 
µηχανοκινήτου οχήµατος παραβλάπτει την δηµοσίαν τάξιν ή εν πάση ετέρα 
περιπτώσει, καθ’ ην ήθελε κριθή ευκταία η διακρίβωσις της ταυτότητος του οδηγού— 
 
(α) ο ιδιοκτήτης του µηχανοκινήτου οχήµατος οφείλει να παράσχη πάσαν 
πληροφορίαν, ην ήθελεν επί τούτω ζητήσει αστυνοµικός, καθ’ όσον αφορά εις την 
ταυτότητα του οδηγού και παντός προσώπου χρησιµοποιούντος το όχηµα, εάν δε 
παραλείψη να πράξη ούτω, λογίζεται ένοχος αδικήµατος, εκτός εάν αποδείξη επί 
∆ικαστηρίω ότι δεν εγνώριζεν ουδέ ηδύνατο, καταβάλλων εύλογον προς τούτο 
επιµέλειαν, να διακριβώση την ταυτότητα του προσώπου, όπερ ωδήγει ή 
εχρησιµοποίει το µηχανοκίνητον όχηµα· και 
 
(β) πας έτερος, όστις ήθελε κληθή ως εν τοις ανωτέρω να παράσχη οιανδήποτε 
πληροφορίαν, ην δύναται να παράσχη και ήτις δυνατόν να οδηγήση εις την 
ανακάλυψιν της ταυτότητος του οδηγού ή οιουδήποτε προσώπου χρησιµοποιούντος 
µηχανοκίνητον όχηµα, οφείλει να παράσχη την τοιαύτην πληροφορίαν, εάν δε 
παραλείψη να πράξη ούτω είναι ένοχος αδικήµατος. 
 
(2) Πας όστις ήθελεν ευρεθή ένοχος αδικήµατος κατά τας προνοίας του παρόντος 
άρθρου, υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον τους έξ µήνας ή εις 
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς 
της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. 
 

Απαλλαγαί εκ της 
καταβολής φόρου ή 
τέλους δυνάµει του 

Μέρους Ι του 
Παραρτήµατος του 
παρόντος Νόµου. 

Παράρτηµα 
 Μέρος Ι. 

22. Ουδείς φόρος ή τέλος θέλει καταβληθή δυνάµει του Μέρους Ι του συνηµµένου τω 
παρόντι Νόµω Παραρτήµατος επί τη εγγραφή ή τη χορηγήσει αδείας κυκλοφορίας εις 
οιονδήποτε µηχανοκίνητον όχηµα— 
 
(α) ανήκον εις την Κυβέρνησιν της ∆ηµοκρατίας· 
 
(β) ανήκον εις την Τουρκικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν και χρησιµοποιούµενον 
αποκλειστικώς εις την εκτέλεσιν των επισήµων και δηµοσίων λειτουργιών της· 
 
(γ) (i) ανήκον εις οιανδήποτε ξένην Επικράτειαν και χρησιµοποιούµενον υπό των 
διπλωµατικών αντιπροσώπων ταύτης ή υφ’ οιουδήποτε µέλους του προσωπικού της· 
 
(ii) ανήκον εις οιονδήποτε τακτικόν λειτουργόν της µονίµου διπλωµατικής ή 
προξενικής υπηρεσίας οιασδήποτε ξένης Επικρατείας, όστις είναι τοποθετηµένος δι’ 
υπηρεσίαν εν τη ∆ηµοκρατία· 
 

 
60 του 1965 

(iii) ανήκον εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, όπερ δυνάµει του περί ∆ιπλωµατικών 
∆ικαιωµάτων Ασυλιών και Προνοµίων Νόµου ή οιουδήποτε ετέρου επί τούτω Νόµου 
δικαιούται της τοιαύτης απαλλαγής. 
 

Μεταβίβασις 
µηχανοκινήτου 

23. Εν η περιπτώσει όχηµα, ήδη εγγεγραµµένον και κατέχον άδειαν κυκλοφορίας 
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οχήµατος 
εγγεγραµµένου 

δυνάµει του άρθρου 
22 ή δυνάµει 
διατάγµατος 

εκδοθέντος δυνάµει 
του άρθρου 5 (2). 

3 του 166(Ι) του 
2012. 

 
 

συµφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 22, ή ταις διατάξεσι ∆ιατάγµατος εκδοθέντος 
δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 µέλλει να µεταβιβασθή επ’ ονόµατι προσώπου 
εφ’ ου δεν τυγχάνουν εφαρµογής αι ειρηµέναι διατάξεις, η τοιαύτη µεταβίβασις, διά 
τους σκοπούς καταβολής του τέλους εγγραφής που καθορίζεται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήµατος Ι του παρόντος Νόµου, θέλει λογισθή ως νέα εγγραφή, ήτις δύναται να 
επιτευχθή µόνον επί τη καταβολή του τέλους εγγραφής του καθοριζόµενου υπό του 
ισχύοντος κατά τον χρόνον της τοιαύτης µεταβιβάσεως Νόµου. 
 

2 του 45(Ι) του 
1996. 

Ακύρωση 
εγγραφής. 

23Α.—(1) Η εγγραφή µηχανοκίνητου οχήµατος ακυρώνεται από τον Έφορο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α) Κατόπιν γραπτής αίτησης του ιδιοκτήτη του µηχανοκίνητου οχήµατος: 
 
Νοείται ότι, στην περίπτωση που µηχανοκίνητο όχηµα βρίσκεται στην κατοχή 
ενοικιαγοραστή και αυτός έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής του οχήµατος αυτού στο 
όνοµα του, για την ακύρωση της προηγούµενης εγγραφής απαιτείται η γραπτή 
συναίνεση του ιδιοκτήτη που έχει την απόλυτη κυριότητά του, στο όνοµα του οποίου 
είναι εγγεγραµµένο το όχηµα αυτό: 
 

2(α) του 146(Ι) του 
2003. 

Νοείται περαιτέρω ότι η παρουσίαση στον Έφορο πιστοποιητικού καταστροφής 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διαγραφή σχετικού απόβλητου οχήµατος. 
 
(β) Εφόσον ο Έφορος πεισθεί ότι— 
 
(i) το όχηµα έχει καταστραφεί ολοσχερώς (καταστροφή αµαξώµατος και κορµού 
κινητήρα): 
 

2(β) του 146(Ι) του 
2003. 

Νοείται ότι το πιστοποιητικό καταστροφής αποτελεί απόδειξη της ολοσχερούς 
καταστροφής του οχήµατος 
 
· ή 
 
(ii) έγινε οποιαδήποτε αλλαγή του κατά παράβαση του Κανονισµού 55 (αλλαγή, 
προσαρµογή ή µετατροπή µηχανοκίνητου οχήµατος)· ή 
 
(iii) το όχηµα κατέστη λόγω βλάβης µόνιµα ακατάλληλο για οδική χρήση· ή 
 
(iv) εξήχθη µόνιµα από τη ∆ηµοκρατία· ή 
 
(ν) εξαιρουµένων των περιπτώσεων των λειτουργών της ∆ηµοκρατίας που υπηρετούν 
στο εξωτερικό και των οχηµάτων που χρησιµοποιούνται από την Ειρηνευτική ∆ύναµη 
των Ηνωµένων Εθνών στην Κύπρο, δεν ανανεώθηκε η άδεια του οχήµατος για τρία 
συνεχή έτη· ή 
 
(vi) προκειµένου για µηχανοκίνητο όχηµα που είναι εγγεγραµµένο σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου (3) του Κανονισµού 6 (Εγγραφή) ή της παραγράφου 
(2) του Κανονισµού 54 (Μηχανοκίνητα οχήµατα µε αριστερό σύστηµα οδήγησης), 
συντρέχει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στην επιφύλαξη της 
παραγράφου (3) ή στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (2)· ή 
 

4(α)(β) του 166(Ι) 
του 2012. 

(vii) η εν γένει κατασκευή και κατάσταση του το καθιστούν µόνιµα επισφαλές, είτε 
διότι δε συνάδει µε τις αρχικές προδιαγραφές του κατασκευαστή είτε για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο, και δε δύναται να καταστεί ασφαλές µε οποιαδήποτε λογική επιδιόρθωση: 
 

 
 
 
 
 

 Νοείται ότι, όταν µηχανοκίνητο όχηµα του οποίου η εγγραφή ακυρώθηκε δυνάµει της 
υποπαραγράφου (iv) της παρούσας παραγράφου επανεισάγεται ή µεταφέρεται πίσω 
στη ∆ηµοκρατία µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών ετών, από την εξαγωγή του ή τη 
µεταφορά του εκτός της ∆ηµοκρατίας ο Έφορος, προβαίνει στην επανεγγραφή του και 
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Παράρτηµα. 
Μέρος Ι. 

παραχωρεί σε αυτό τα ίδια διακριτικά σηµεία ταυτότητας, τα οποία είχε και πριν από 
την ακύρωση της προηγούµενης εγγραφής, χωρίς την καταβολή του τέλους εγγραφής 
που προβλέπεται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος: 

  Νοείται περαιτέρω ότι, όταν, δυνάµει των διατάξεων της υποπαραγράφου (v) της 
παρούσας παραγράφου, λόγω µη ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας για τρία συνεχή 
έτη, ακυρώνεται η εγγραφή µηχανοκίνητου οχήµατος που ανήκει σε πρόσωπο, το 
οποίο εξαιτίας της έκρυθµης κατάστασης είναι αγνοούµενο ή εγκλωβισµένο στις 
περιοχές της ∆ηµοκρατίας που ελέγχονται από τα Τουρκικά στρατεύµατα κατοχής ή 
σε Τουρκοκύπριο που δεν κυκλοφορεί στις περιοχές που ελέγχονται από τη 
∆ηµοκρατία ή µηχανοκίνητου οχήµατος που εγκαταλείφθηκε εξαιτίας της έκρυθµης 
κατάστασης στις περιοχές της ∆ηµοκρατίας που ελέγχονται από τα Τουρκικά 
στρατεύµατα κατοχής, ο Έφορος προβαίνει στην επανεγγραφή του και παραχωρεί σε 
αυτό τα ίδια διακριτικά σηµεία ταυτότητας, τα οποία είχε και πριν από την ακύρωση 
της προηγούµενης εγγραφής, χωρίς την καταβολή του τέλους εγγραφής που 
προβλέπεται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου. 
 

 (2) Ο ΄Εφορος γνωστοποιεί το συντοµότερο δυνατό, στον ιδιοκτήτη του οχήµατος 
ανάλογα µε την περίπτωση, την απόφασή του για ακύρωση. 
 
(3) Ο ιδιοκτήτης κάθε µηχανοκίνητου οχήµατος, το οποίο καταστράφηκε ή κατέστη 
µόνιµα ακατάλληλο για οδική χρήση ή το οποίο νόµιµα εξήχθη από τη ∆ηµοκρατία ή 
του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν ανανεώθηκε για τρία συνεχή έτη, οφείλει να 
γνωστοποιήσει γραπτώς στον ΄Εφορο το γεγονός µέσα σε τριάντα ηµέρες, αφότου 
συνέβη οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γεγονότα: 
 
Νοείται ότι, προκειµένου για µηχανοκίνητο όχηµα το οποίο αποτελεί αντικείµενο 
ενοικιαγοράς απαιτείται επίσης η επιβεβαίωση του ιδιοκτήτη που έχει την απόλυτη 
κυριότητά του: 
 

2(γ) του 146(Ι) του 
2003. 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 
σε σχέση µε σχετικό απόβλητο όχηµα ο ιδιοκτήτης πρέπει να αποστέλλει, µαζί µε τη 
γνωστοποίηση, το σχετικό πιστοποιητικό καταστροφής. 
 
(4) Σε περίπτωση νέας εγγραφής µηχανοκίνητου οχήµατος, του οποίου η προηγούµενη 
εγγραφή ακυρώθηκε δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ο ΄Εφορος 
παραχωρεί σε αυτό τα ίδια διακριτικά σηµεία ταυτότητας, τα οποία είχε πριν από την 
ακύρωση της προηγούµενης εγγραφής, και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται 
να παραχωρήσει νέα διακριτικά σηµεία. 
 

4(γ) του 166(Ι) του 
2012. 

(5) Όταν η εγγραφή µηχανοκίνητου οχήµατος ακυρώνεται από τον Έφορο δυνάµει των 
υποπαραγράφων (i), (iii) και (vii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου το όχηµα δεν εγγράφεται ή επανεγγράφεται. 
 

2(δ) του 146(Ι) του 
2003. 

157(Ι) του 2003. 

(6) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι ‘πιστοποιητικό καταστροφής’ και 
‘σχετικό απόβλητο όχηµα’ έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί 
των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόµο του 2003. 
 

Απαλλαγαί εκ της 
καταβολής τελών 

δυνάµει του 
Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήµατος του 
παρόντος Νόµου. 

Παράρτηµα  
Μέρος ΙΙ. 

60 του 1965. 
 

24. Ουδέν τέλος θέλει καταβληθή δυνάµει του Μέρους ΙΙ του συνηµµένου τω παρόντι 
Νόµω Παραρτήµατος, επί τη εκδόσει αδείας οδηγήσεως µηχανοκινήτου οχήµατος εις 
οιονδήποτε τακτικόν λειτουργόν της µονίµου διπλωµατικής ή προξενικής υπηρεσίας 
οιασδήποτε ξένης Επικρατείας, όστις είναι τοποθετηµένος δι’ υπηρεσίαν εν τη 
∆ηµοκρατία ή εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, όπερ δυνάµει του περί ∆ιπλωµατικών 
∆ικαιωµάτων, Ασυλιών και Προνοµίων Νόµου ή οιουδήποτε ετέρου επί τούτο Νόµου, 
δικαιούται της τοιαύτης απαλλαγής. 
 

Καταβολή φόρου ή 
τέλους σχετικώς 

προς µηχανοκίνητα 

25.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει τούτου 
εκδιδοµένων Κανονισµών, η καταβολή τέλους ή φόρου δυνάµει του Μέρους Ι ή ΙΙ του 
συνηµµένου τω παρόντι Νόµω Παραρτήµατος ή οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος 
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οχήµατα, εφ’ ων 
εφαρµόζονται αι 

πρόνοιαι Συνθήκης, 
Συµφωνίας, κ.τ.λ., 
δεσµευούσης την 

∆ηµοκρατίαν. 

Νόµου ή των δυνάµει τούτου εκδιδοµένων Κανονισµών, αναφορικώς προς οιονδήποτε 
µηχανοκίνητον όχηµα ή άδειαν, εφ’ ου τυγχάνουν εφαρµογής αι σχετικαί διατάξεις της 
Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, ή οιασδήποτε ετέρας Συνθήκης, Συµβάσεως ή Συµφωνίας 
δεσµευούσης την ∆ηµοκρατίαν, θα υπόκειται εις τας τοιαύτας διατάξεις. 
 
(2) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σηµαίνει την 
Συνθήκην την αφορώσαν εις την εγκαθίδρυσιν της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, την 
υπογραφείσαν εν Λευκωσία τη 16η Αυγούστου 1960, περιλαµβάνει δε και την 
Ανταλλαγήν ∆ιακοινώσεων, των υπογραφεισών ωσαύτως εν Λευκωσία και κατά την 
αυτήν ηµεροµηνίαν. 
 

Εξουσία 
Υπουργικού 

Συµβουλίου προς 
έκδοσιν 

∆ιαταγµάτων, 
κ.τ.λ., προς 

διευκόλυνσιν της 
διεθνούς τροχαίας 

κινήσεως. 

26.—(1) Προς τον σκοπόν εφαρµογής οιασδήποτε εκάστοτε εν ισχύι Συνθήκης, 
Συµβάσεως ή Συµφωνίας αφορώσης εις την διεθνή τροχαίαν κίνησιν, και δεσµευούσης 
την ∆ηµοκρατίαν, ανεξαρτήτως δε των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή οιωνδήποτε 
δυνάµει τούτου εκδιδοµένων Κανονισµών, το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται διά 
∆ιατάγµατος— 
 
(α) να ρυθµίση την χορήγησιν και πιστοποίησιν της γνησιότητος οιωνδήποτε αδειών, 
δελτίων δικαιώµατος εισόδου, κυκλοφορίας ή διελεύσεως, πιστοποιητικών ή ετέρων 
εγγράφων αναφεροµένων εις µηχανοκίνητα οχήµατα ή εις οδηγούς µηχανοκινήτων 
οχηµάτων, άτινα δυνατόν να απαιτώνται διά σκοπούς ταξειδίου εις την αλλοδαπήν υπό 
προσώπων κατοικούντων εν τη ∆ηµοκρατία· 
 
(β) να προνοήση περί της προσαρµογής, εν σχέσει προς µηχανοκίνητα οχήµατα 
εισαχθέντα προσωρινώς εν τη ∆ηµοκρατία υπό επισκεπτών, και εν σχέσει προς 
επισκέπτας ευρισκοµένους προσωρινώς εν τη ∆ηµοκρατία, οιουδήποτε νόµου 
αφορώντος εις µηχανοκίνητα οχήµατα ή εις οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. 
 
(2) ∆ιάταγµα εκδιδόµενον δυνάµει του παρόντος άρθρου δύναται να προνοή περί— 
 
(α) της προσαρµογής οιουδήποτε ως άνω αναφεροµένου νοµοθετήµατος, εν σχέσει 
προς θέµατα άτινα, κατά την κρίσιν του Υπουργικού Συµβουλίου, είναι επακόλουθα ή 
συνδέονται µετά των θεµάτων των ρυθµιζοµένων υφ’ οιασδήποτε τοιαύτης Συνθήκης, 
Συµβάσεως ή Συµφωνίας· 
 
(β) της επεκτάσεως οιουδήποτε προνοµίου χορηγουµένου υπό του ∆ιατάγµατος εις 
επισκέπτας ευρισκοµένους προσωρινώς εν τη ∆ηµοκρατία αλλά µη δικαιουµένους εις 
το τοιούτον προνόµιον δυνάµει οιασδήποτε τοιαύτης Συνθήκης, Συµβάσεως ή 
Συµφωνίας, ή εν σχέσει προς µηχανοκίνητα οχήµατα εισαχθέντα προσωρινώς εν τη 
∆ηµοκρατία υπό επισκεπτών, νοουµένου ότι πρόκειται περί επισκεπτών ή οχηµάτων 
ικανοποιούντων τοιούτους όρους οίοι ήθελον καθορισθή υπό ή δυνάµει του 
∆ιατάγµατος· 
 
(γ) της καταβολής τοιούτων τελών ή δικαιωµάτων οία το Υπουργικόν Συµβούλιον 
ήθελε θεωρήσει πρέποντα εν σχέσει προς οιονδήποτε θέµα εις ο αφορά το ∆ιάταγµα ή 
προς οιαδήποτε εν τη παραγράφω (α) του εδαφίου (1) αναφερόµενα έγγραφα, ή προς 
οιασδήποτε υπηρεσίας παρασχεθείσας συνεπεία του ∆ιατάγµατος. 
 
(3) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται, δι’ ετέρου ∆ιατάγµατος εκδοθέντος δυνάµει 
του παρόντος άρθρου, να τροποποιή, µεταβάλλη, ανακαλή ή αντικαθιστά ∆ιάταγµα 
εκδοθέν δυνάµει του παρόντος άρθρου, ή να προσθέτη διατάξεις εις το τοιούτον 
∆ιάταγµα ή ν’ αφαιρή διατάξεις εκ τούτου. 
 
(4) Επί τη εκδόσει ∆ιατάγµατος δυνάµει του παρόντος άρθρου καθ’ οιονδήποτε 
χρόνον µεταγενεστέρως, το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισµούς 
δι’ οιονδήποτε των σκοπών του ∆ιατάγµατος. 
 

2 του 117(Ι) του 
1999. 

Ειδική διάταξη. 
Επίσηµη 

26Α. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόµου ή των Κανονισµών 
που εκδίδονται µε βάση αυτόν, η ισχύς των διατάξεων του Κανονισµού 59, όπως 
διαλαµβάνεται στους περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
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Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 

12.2.1999. 

(Τροποποιητικούς) Κανονισµούς του 1999, που αναφέρονται στην υποχρέωση των 
οδηγών µοτοποδηλάτων καθώς επίσης και των προσώπων που µεταφέρονται πάνω σ’ 
αυτά να φέρουν προστατευτικό κράνος, αναστέλλεται µέχρι την 31η Οκτωβρίου 1999 
και δεν τυγχάνει εφαρµογής όταν οι οδηγοί και τα µεταφερόµενα πρόσωπα 
διακινούνται µέσα σε κατοικηµένες περιοχές. 
 

Καταργήσεις και 
επιφυλάξεις. 

Κεφ. 332 
και Νόµοι: 

25 του 1959 
2 του 1962 

18 του 1963 
4 του 1964 
8 του 1964 
3 του 1965 

40 του 1965 
52 του 1968 

96 του 1970. 
 

27.—(1) ∆ιά του παρόντος καταργούνται οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως Νόµοι. 
 

Εφηµερίς της 
Κυβερνήσεως 

Παράρτηµα Τρίτον: 
20.7.1959. 

Επίσηµος Εφηµερίς 
Παράρτηµα Τρίτον: 

7.10.1965 
31.3.1966 

15.12.1966 
3.7.1967 
4.8.1967 

(σελ. 661) 
4.8.1967 

(σελ. 662) 
11.8.1967 
17.5.1968 
26.7.1968 
25.4.1969 

4.12.1970. 

(2) Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων Κανονισµοί του 1959 έως 1970, οι εκδοθέντες 
δυνάµει των διά του παρόντος Νόµου καταργουµένων Νόµων, µέχρις ου 
τροποποιηθώσιν ή ανακληθώσιν διά Κανονισµών εκδοθησοµένων δυνάµει του άρθρου 
5 του παρόντος Νόµου, λογίζονται ως εκδοθέντες δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου και θα τυγχάνωσιν εφαρµογής κατά τον αυτόν τρόπον, ως εάν είχον 
εκθοθή δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου· εν πάση περιπτώσει, καθ’ ην δεν 
προβλέπεται ποινή δι’ αδίκηµα δυνάµει τούτων διαπραχθέν, ο ένοχος του τοιούτου 
αδικήµατος θα υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον το έν έτος ή εις 
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς 
της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. 
 
(3) Παν ∆ιάταγµα εκδοθέν δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 3 των διά του 
παρόντος Νόµου καταργουµένων Νόµων, µέχρις ου τροποποιηθή ή ανακληθή διά 
∆ιατάγµατος εκδοθησοµένου δυνάµει της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του παρόντος 
Νόµου, λογίζεται ως εκδοθέν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και θα 
τυγχάνη εφαρµογής κατά τον αυτόν τρόπον, ως εάν είχεν εκδοθή δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 
(4) Πας διορισµός, εξουσιοδότησις, έγκρισις ή ετέρα πάσης φύσεως πράξις γενοµένη 
υπό του Υπουργικού Συµβουλίου ή οιασδήποτε ετέρας αρχής ή προσώπου δυνάµει 
των διά του παρόντος Νόµου καταργουµένων Νόµων ή των δυνάµει τούτων 
εκδοθέντων Κανονισµών λογίζονται ως γενόµεναι δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου· 
 
(5) Πάσα εγγραφή γενοµένη ή άδεια εκδοθείσα δυνάµει των διά του παρόντος Νόµου 
καταργουµένων Νόµων ή των δυνάµει τούτων εκδοθέντων Κανονισµών, λογίζεται ως 
γενοµένη ή εκδοθείσα δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 

58(1)(α) του 94(Ι) 
του 2001. 

2 του 61(Ι) του 
2000. 

Ειδική διάταξη. 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
Παράρτηµα 

Τρίτο(Ι): 
8.3.1984 

22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986 

28. Καταργήθηκε µε Νόµο 94(Ι) του 2001 από 1η Μαΐου 2004. 
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24.3.1989 
8.4.1989 

21.7.1989 
27.12.1991 

12.2.1993 
11.4.1996 

31.12.1996 
12.2.1999 

12.3.1999. 
 

2 του 81(Ι) του 
2000. 

Ειδική διάταξη για 
υπέρβαρα οχήµατα. 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, 

Παράρτηµα Τρίτο 
(Ι): 

8.3.1984 
22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986 
24.3.1989 
8.4.1989 

21.7.1989 
27.12.1991 

12.2.1993 
11.4.1996 

31.12.1996 
12.2.1999 

12.3.1999. 

28Α. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόµου ή των κανονισµών 
που εκδίδονται µε βάση αυτόν, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες µηχανοκίνητο όχηµα, 
ύστερα από σχετικό έλεγχο που διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών του 1984 έως (Αρ. 2) 
του 1999, διαπιστωθεί ότι µεταφέρει φορτίο µεγαλύτερο κατά ποσοστό 15% από το 
επιτρεπόµενο, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, εφαρµόζονται τα ακόλουθα : 
 
(1) Το πρόσωπο που ορίζεται από τον Έφορο, καθώς και κάθε αστυνοµικός εν στολή 
διατάζει την ακινητοποίηση του µηχανοκίνητου οχήµατος και δεν επιτρέπεται η 
συνέχιση της πορείας του µέχρι την αφαίρεση του επιπλέον φορτίου, την ευθύνη του 
οποίου φέρει ο ιδιοκτήτης του φορτίου. 
 
(2) Για την αφαίρεση του επιπλέον φορτίου για σκοπούς οδικής ασφάλειας, το 
µηχανοκίνητο αυτό όχηµα µετακινείται µε συνοδεία αστυνοµικού ή προσώπου που 
ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Έφορο στον πλησιέστερο κατάλληλο και ασφαλή 
χώρο για εκφόρτωση του επιπλέον φορτίου του. 
 
(3) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (2), καταβάλλεται από τον οδηγό 
µηχανοκίνητου οχήµατος ειδικό τέλος που ανέρχεται στις £50 και επιπρόσθετα £1 ανά 
χιλιόµετρο για την απόσταση από το σηµείο ακινητοποίησής του µέχρι τον 
πλησιέστερο κατάλληλο και ασφαλή χώρο στον οποίο µετακινείται για σκοπούς 
εκφόρτωσής του. 
 

3 του 113(Ι) του 
2009. 

 
Παράρτηµα ΙΙ. 

(4)(α) Μετά την εκφόρτωση του επιπλέον φορτίου από το υπέρβαρο µηχανοκίνητο 
όχηµα δίδεται γραπτή ειδοποίηση στον οδηγό του µηχανοκίνητου οχήµατος είτε από 
τον αστυνοµικό είτε από το οριζόµενο από τον ΄Εφορο πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, για την καταβολή των τελών αυτών µεταγενέστερα στα 
γραφεία του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών. 
 

  (β) Αν τα οριζόµενα στο εδάφιο (3) τέλη δεν πληρωθούν µέσα σε περίοδο δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της γραπτής ειδοποίησης, τότε το ποσό 
αυξάνεται κατά το ήµισυ και µπορεί να πληρωθεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης. Μετά τις τριάντα (30) ηµέρες η πληρωµή των 
τελών δεν γίνεται αποδεκτή και ο Έφορος λαµβάνει δικαστικά µέτρα και εισπράττει το 
οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος προς τη ∆ηµοκρατία. 
 

 (5) Οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος που αρνείται να συµµορφωθεί προς τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης µέχρι ενός έτους ή σε χρηµατική ποινή µέχρι 
επτακοσίων πενήντα λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

——— 
 

4 του 113(Ι) του 2009 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

(Άρθρον 5) 
 

ΜΕΡΟΣ I 
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3 του 100(Ι) 
του 2013. 

Το Μέρος Ι του Παραρτήµατος Ι του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το ακόλουθο νέο 
Μέρος Ι: 
 

 Μέρος Ι 
 

 1. (α) Τηρουµένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, για την εγγραφή οχήµατος 
εισπράττεται από τον Έφορο τέλος εγγραφής ανερχόµενο στα εκατόν πενήντα Ευρώ (€150). 
 
(β)(i) Τηρουµένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας 
κάθε µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Μ1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε 
µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχηµα κατηγορίας Μ1 και 
κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού µηχανοκίνητου οχήµατος τύπου VAN, 
ισούται µε το άθροισµα των γινοµένων, που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασµό του κάθε 
µέρους της µάζας εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένος κύκλος) σε 
γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km), που φαίνεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα που 
ακολουθεί, µε τον αντίστοιχο συντελεστή, που φαίνεται στη δεύτερη στήλη του ιδίου Πίνακα. 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 Μέρος της µάζας εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – 
CO2 (συνδυασµένος κύκλος) σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο 
(gr/Km) του µηχανοκίνητου οχήµατος: 

Συντελεστής 

(Ευρώ ανά γραµµάριο/ ανά 
χιλιόµετρο (gr/Km) 

 Για µέρος µάζας µικρότερο ή ίσο των 120 (gr/Km) 0,5 
 Για µέρος µάζας µεγαλύτερο των 120 (gr/Km) και 
µικρότερο ή ίσο των 150 (gr/Km) 

3 

 Για µέρος µάζας µεγαλύτερο των 150 (gr/Km) και 
µικρότερο ή ίσο των 180 (gr/Km) 

3 

 Για µέρος µάζας µεγαλύτερο των 180 (gr/Km) 8 

  
 Η υποπαράγραφος (β)(i) εφαρµόζεται για µηχανοκίνητα οχήµατα, τα οποία εγγράφονται από 
την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2013. 
 
(ii) Για σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, η µάζα εκπεµποµένου διοξειδίου του 
άνθρακα – CO2 (συνδυασµένος κύκλος) σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km), καθορίζεται, 
ανάλογα µε την περίπτωση, µε βάση τις διατάξεις των υποπαραγράφων (β), (γ) και (δ) της 
παραγράφου 6 του παρόντος Μέρους. 
 
(γ) Τηρουµένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας 
κάθε µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Μ1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε 
µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχηµα κατηγορίας Μ1 και 
κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού µηχανοκίνητου οχήµατος τύπου VAN, και 
το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο του Εφόρου για πρώτη φορά πριν από την έναρξης ισχύος 
του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόµου του 
2013, προσδιορίζονται µε βάση τον ακόλουθο Πίνακα: 

  
 ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
Ετήσιο Τέλος Κυκλοφορίας  Μηχανοκίνητα οχήµατα που φέρουν µηχανή µε κυβισµό 

ο οποίος: € ανά κυβικό εκατοστό (cc)  
της µηχανής 

 δεν υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά (cc) 0.04272 
 υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc) 

0.05980 

 υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) 

0.11960 

 υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν 0.14523 
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υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc) 
 υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 2650 κυβικά εκατοστά (cc) 

0.19649 

 υπερβαίνει τα 2650 κυβικά εκατοστά (cc) 0.19649: 
  
 Νοείται ότι, για µηχανοκίνητο όχηµα, το οποίο διαθέτει κινητήρα περιστρεφόµενου εµβόλου 
και έχει εγγραφεί πριν την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόµου του 2013, συνεχίζεται να καταβάλλεται τέλος 
κυκλοφορίας µε βάση τον ονοµαστικό πληρούµενο όγκο του κινητήρα του. 
 

 2. Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για κάθε µηχανοκίνητο όχηµα, το οποίο αναγράφεται στην 
πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα, προσδιορίζεται στην δεύτερη στήλη του Πίνακα: 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
 Μηχανοκίνητο όχηµα Ετήσιο Τέλος Κυκλοφορίας 

 Μηχανοκίνητο όχηµα, το οποίο χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά για µεταλλευτικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς λατοµείου, µέσα σε γη, η οποία κατέχεται από 
τον ιδιοκτήτη αυτού του µηχανοκίνητου οχήµατος 

€0,00 

 Μηχανοκίνητος γεωργικός ελκυστήρας και 
οδοστρωτήρας 

€0,00 

 Μηχανοκίνητος ελκυστήρας €0,00 

 Μηχανοκίνητα οχήµατα κινούµενα µε ερπύστριες €0,00 

 Ρυµουλκούµενο και ηµιρυµουλκούµενο 

 

€0,00 

για ρυµουλκούµενο και 
ηµυρυµουλκούµενο, το οποίο δεν 

εµπίπτει στις διατάξεις της 
παραγράφου 4 

 Μηχανοκίνητο όχηµα επισκέπτη για σκοπούς 
προσωρινής εγγραφής 

Το ποσό που αντιστοιχεί σε 
παρόµοιο όχηµα, το οποίο 
εγγράφεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 πιο 
πάνω 

 Μηχανοκίνητο όχηµα για επανεξαγωγή ή µεταφορά σε 
άλλο κράτος µέλος 

€0,00 

  
 
 
 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 
16.6.2005 

25.7.2008. 

Όχηµα των κατηγοριών L1e 
µέχρι L7e (εκτός των 
ηλεκτροκίνητων), όπως αυτές 
καθορίζονται στον 
Κανονισµό 13 των περί 
Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων 
(Κατηγορίας L1e µέχρι L7e), 
των Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, Συστηµάτων και 
Χωριστών Τεχνικών 
Μονάδων τους Κανονισµών 
του 2005 και 2008, όπως 
εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται 

Το ποσό που αντιστοιχεί σε 
παρόµοιο όχηµα σύµφωνα µε τον 
πίνακα της υποπαραγράφου (γ) της 

παραγράφου 1 πιο πάνω 

 Ηλεκτροκίνητο µηχανοκίνητο όχηµα €0,00 

 Παλαιό όχηµα Το ποσό που αντιστοιχεί σε όχηµα 
σύµφωνα µε τον πίνακα της 
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υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 
1 πιο πάνω, µειωµένο κατά 65% 

Ιδιωτικό λεωφορείο, για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια 
οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης 
οικογένειας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 11Α 
του περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόµου 

€0,00  
 
 
 

9 του 1982 
84 του 1984 

224 του 1989 
134 του 1991 
148 του 1991 

62(Ι) του 1992 
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. 

  

  
 3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Μέρους, τα ετήσια 
τέλη κυκλοφορίας για τα οχήµατα, τα οποία αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω 
Πίνακα, προσδιορίζονται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Πίνακα: 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
 Μηχανοκίνητο όχηµα Ετήσιο Τέλος Κυκλοφορίας 

 Οχήµατα που κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού 
φορτηγού µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Ν1 
εξαιρουµένων των οχηµάτων, τα οποία κατατάσσονται 
στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού µηχανοκίνητου 
οχήµατος τύπου VAN που προέρχεται από όχηµα 
εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας Μ1, ή µε βάση 
τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος 
Νόµου, τα οποία φέρουν µηχανή µε κυβισµό, ο οποίος 
δεν υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc) 

€ 0,05 

ανά κυβικό εκατοστό (cc) της 
µηχανής 

3(α) του 202(Ι) 
του 2015. 

Οχήµατα που κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού 
φορτηγού µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Ν1, 
εξαιρουµένων των οχηµάτων τα οποία κατατάσσονται 
στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού µηχανοκίνητου 
οχήµατος τύπου VAN που προέρχεται από όχηµα 
εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας Μ1 ή µε βάση 
τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος 
Νόµου, τα οποία φέρουν µηχανή µε κυβισµό ο οποίος 
υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc), αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc) 
 

 
 
 
 
 
 
 

€0,07 
ανά κυβικό εκατοστό (cc) 

της µηχανής 
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3(α) του 202(Ι) 
του 2015. 

Οχήµατα που κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού 
φορτηγού µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Ν1, 
εξαιρουµένων των οχηµάτων τα οποία κατατάσσονται 
στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού µηχανοκίνητου 
οχήµατος τύπου VAN που προέρχεται από όχηµα 
εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας Μ1 ή µε βάση 
τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος 
Νόµου, τα οποία φέρουν µηχανή µε κυβισµό ο οποίος 
υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc) 

 
 
 
 
 
 
 

€0,10 
ανά κυβικό εκατοστό (cc) 

της µηχανής 
 

 Φορτηγό µηχανοκίνητο όχηµα κατηγορίας Ν2 µε 
επιτρεπόµενο µικτό βάρος, το οποίο υπερβαίνει τα 3500 
κιλά αλλά δεν υπερβαίνει τα 7500 κιλά 

€200,00 

 Φορτηγό µηχανοκίνητο όχηµα κατηγορίας Ν2 µε 
επιτρεπόµενο µικτό βάρος, το οποίο υπερβαίνει τα 7500 
κιλά και είναι µικρότερο των 12000 κιλών. 

€250,00 

 Μηχανοκίνητο όχηµα µε µικτό βάρος µέχρι 3.500 κιλά, 
για το οποίο δεν καθορίζεται οποιοδήποτε άλλο τέλος µε 
βάση τον παρόντα Νόµο 

€100,00 

 Μηχανοκίνητο όχηµα, για το οποίο δεν καθορίζεται 
οποιοδήποτε άλλο τέλος µε βάση τον παρόντα Νόµο, το 
µικτό βάρους του οποίου υπερβαίνει τα 3500 κιλά αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 7500 κιλά 

€200,00 

 Μηχανοκίνητο όχηµα, για το οποίο δεν καθορίζεται 
οποιοδήποτε άλλο τέλος µε βάση τον παρόντα Νόµο το 
µικτό βάρος του οποίου υπερβαίνει τα 7500 κιλά αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 12000 κιλά 

€300,00 

 Μηχανοκίνητο όχηµα µε µικτό βάρος µεγαλύτερο από 
12000 κιλά, για το οποίο δεν καθορίζεται οποιοδήποτε 
άλλο τέλος µε βάση τον παρόντα Νόµο 

€400,00 

  
 4.(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος Μέρους, τα τέλη 
κυκλοφορίας των φορτηγών οχηµάτων, τα οποία αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα 
προσδιορίζονται στον εν λόγω Πίνακα ως ακολούθως: 

  
 ΠΙΝΑΚΑΣ 
  

 (i) Οχήµατα µε κινητήρα 

 

 Αριθµός αξόνων και επιτρεπόµενο  

µικτό βάρος 

Τέλος Κυκλοφορίας 

(σε ευρώ/έτος) 

  Επιτρεπόµενο µικτό βάρος 

(σε τόνους)(1) 

 

 Αριθµός 

αξόνων 

Ίσο προς ή 
µεγαλύτερο 

των ... ... τόνων 

Μικρότερο 
των ... ... 
τόνων 

Ανάρτηση πεπιεσµένου 
αέρα ή σύστηµα 
αναγνωρισµένο ως 
ισοδύναµο του (των) 
κινητηρίου(ων) άξονα 

(αξόνων) 

Άλλα συστήµατα 
ανάρτησης του 

(των) κινητηρίου 
(ων) άξονα 
(αξόνων) 

 

 2 άξονες 12 18 121 274 
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 3 άξονες 15 26 222 345 

 4 άξονες 23 32 362 537 

  

ii) Συνδυασµοί οχηµάτων (αρθρωτά οχήµατα και οδικοί συρµοί)(2) 

 

 2+1 άξονες(3) 12 28 175 307 

 2+2 άξονες(3) 23 38 465 706 

 2+3 άξονες(3) 36 40 515 700 

 3+2 άξονες(3) 36 44 628 929 

 3+3 άξονες(3) 36 44 336 535 

  

Σηµειώσεις: 

1. Ένας τόνος ισούται µε 1000 κιλά. 

2. Tα τέλη κυκλοφορίας για συνδυασµό οχηµάτων, προσδιορίζονται µε βάση το µέγιστο τέλος, 
το οποίο καθορίζεται στον Πίνακα. 

3. Ο πρώτος αριθµός αναφέρεται στον αριθµό των αξόνων του ρυµουλκού και ο δεύτερος στον 
αριθµό των αξόνων του ρυµουλκούµενου / ηµιρυµουλκούµενου. 

  
 (β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου (α) της 
παραγράφου 4 του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για όχηµα κατηγορίας Ν2 
και Ν3, το οποίο θα εγγράφεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόµου του 2013, καθορίζεται σύµφωνα 
µε τον ακόλουθο Πίνακα και µε βάση το επίπεδο εκποµπών καυσαερίων (EURO): 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 
  
 Επίπεδο εκποµπών καυσαερίων (EURO) ∆ιαφοροποίηση ετήσιου τέλους 

κυκλοφορίας κατά την εγγραφή 
 Επίπεδο εκποµπών καυσαερίων (EURO) που 
απαιτείται για την εγγραφή καινούργιου 
µηχανοκίνητου οχήµατος για πρώτη φορά 

Το τέλος που προβλέπεται στον Πίνακα 
της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 
4(α), ανάλογα µε τον Πίνακα στον οποίο 
εµπίπτει το όχηµα 

 Για κάθε προγενέστερο επίπεδο εκποµπών 
καυσαερίων (EURO) από αυτό, το οποίο 
απαιτείται για την εγγραφή καινούργιου 
µηχανοκίνητου οχήµατος για πρώτη φορά 

Το τέλος που προβλέπεται στον Πίνακα 
της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 
4(α), ανάλογα µε τον Πίνακα στον οποίο 
εµπίπτει το όχηµα, αυξανόµενο κατά 15 % 
για κάθε επίπεδο εκποµπών καυσαερίων 
(EURO), που υπολείπεται εκείνου, το 
οποίο απαιτείται για εγγραφή καινούριου 
οχήµατος για πρώτη φορά. Το τέλος που 
προκύπτει παραµένει σταθερό, 
ανεξάρτητα από τη θέση σε ισχύ άλλου 
επίπεδου εκποµπών καυσαερίων 

  
 (γ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου- 
  
 «επίπεδο εκποµπών καυσαερίων (EURO)» σηµαίνει το επίπεδο εκποµπών καυσαερίων, το 
οποίο καθορίζεται µε βάση σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή/και Κανονισµούς και το οποίο 
αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή οχήµατος από τις καθορισµένες στις εν λόγω 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή/και Κανονισµούς ηµεροµηνίες· 
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«φορτηγό όχηµα» σηµαίνει κάθε όχηµα µικτού βάρους ίσου ή µεγαλύτερου των 12 τόνων 
(12.000 κιλών) και περιλαµβάνει οχήµατα κατασκευασµένα ή διασκευασµένα, τα οποία 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά κάθε είδους φορτίου, είτε αυτό γίνεται αυτόνοµα είτε σε 
συνδυασµό µε ρυµουλκούµενο όχηµα, το οποίο είναι επίσης κατασκευασµένο ή 
διασκευασµένο να µεταφέρει κάθε είδους φορτίο· 
 
«συνδυασµός οχηµάτων» σηµαίνει είτε ένα οδικό συρµό, ο οποίος αποτελείται από ένα 
φορτηγό όχηµα µε µηχανή συζευγµένο µε ρυµουλκούµενο είτε από ένα αρθρωτό όχηµα που 
αποτελείται από ένα ρυµουλκούµενο όχηµα µε µηχανή συζευγµένο µε ηµιρυµουλκούµενο· 
 
«σύστηµα ανάρτησης πεπιεσµένου αέρα» σηµαίνει το σύστηµα ανάρτησης, του οποίου 
τουλάχιστον το 75% της λειτουργίας του ως ελατηρίου πραγµατοποιείται µε σύστηµα 
πεπιεσµένου αέρα· 
 

 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 

Τρίτο(Ι): 
6.6.2003. 

 

«σύστηµα ανάρτησης ισοδύναµο του συστήµατος ανάρτησης µε πεπιεσµένο αέρα» σηµαίνει 
το σύστηµα ανάρτησης, το οποίο περιγράφεται στο περί των Μαζών και ∆ιαστάσεων των 
Οχηµάτων µε Κινητήρα (εκτός της Κατηγορίας Μ1) και των Ρυµουλκουµένων τους ∆ιάταγµα 
του 2003. 
 

 5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, τα τέλη κυκλοφορίας των 
οχηµάτων κατηγορίας Μ2 και Μ3, εξαιρουµένων των ιδιωτικών λεωφορείων, για τα οποία 
έχει εκδοθεί άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 11Α του περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόµου, τα οποία 
καθορίζονται στον Πίνακα της παραγράφου 2, προσδιορίζονται στον πιο κάτω Πίνακα ως 
ακολούθως: 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Οχήµατα κατηγορίας Μ2 και Μ3) 

 
 Αριθµός επιβατών 

(εξαιρουµένου του οδηγού) 

Τέλος Κυκλοφορίας 

(σε ευρώ/έτος) 
 9 µέχρι 22 €100,00 
 23 µέχρι 42 €200,00 
 43 και άνω €300,00 
  
 
 
 
 
 

145(Ι) του 2006. 

6. (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για 
όχηµα κατηγορίας Μ1 και Ν1 που κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού 
µηχανοκίνητου οχήµατος τύπου VAN, το οποίο προέρχεται από όχηµα εργοστασιακής 
κατασκευής κατηγορίας Μ1, που έχει εγγραφεί κατά την περίοδο από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) 
Νόµου του 2006 µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου, διαφοροποιείται 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα, µε βάση τη µάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – 
CO2 (συνδυασµένος κύκλος) σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km), όπως αυτή πιστοποιείται, 
βεβαιώνεται ή καθορίζεται, ανάλογα µε την περίπτωση, όπως προβλέπεται στις 
υποπαραγράφους (β), (γ) και (δ): 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
 Μάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 

(συνδυασµένος κύκλος) σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km) – 
∆ιαφοροποίηση ετήσιου 
τέλους κυκλοφορίας 

 Μικρότερη ή ίση των 120 (gr/Km) Μείωση 30% 
 Μεγαλύτερη των 120 (gr/Km) και µικρότερη ή ίση των 165 

(gr/Km) 
Μείωση 20% 

 Μεγαλύτερη των 165 (gr/Km) και µικρότερη ή ίση των 200 
(gr/Km) 

Μείωση 10% 
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 Μεγαλύτερη των 200 (gr/Km) και µικρότερη ή ίση των 250 
(gr/Km) 

Αύξηση 10% 

 Μεγαλύτερη των 250 (gr/Km) Αύξηση 20%: 
  
 
Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρµογής της διαφοροποίησης που αναφέρεται στην παρούσα 
υποπαράγραφο, η κατά τα πιο πάνω πιστοποιηθείσα, βεβαιωθείσα ή καθορισθείσα, ανάλογα µε 
την περίπτωση, µάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένος κύκλος) σε 
γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km), στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, στο αµέσως 
προηγούµενο πολλαπλάσιο του πέντε: 

 
Νοείται, περαιτέρω, ότι, για τα οχήµατα που παραχωρήθηκε η µείωση του δεκαπέντε τοις 
εκατόν (15%) στα τέλη κυκλοφορίας πριν την έναρξη εφαρµογής του περί Μηχανοκινήτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόµου του 2006, µε βάση την καταργηθείσα µε 
τον εν λόγω Νόµο παράγραφο 6, όπως ίσχυε τότε, η εν λόγω έκπτωση λογίζεται ως να έγινε 
και συνεχίζει να ισχύει, µε βάση τις διατάξεις τις εν λόγω καταργηθείσας παραγράφου. 

 

 
(β) Για τα οχήµατα κατηγορίας Μ1 και Ν1, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού 
φορτηγού µηχανοκίνητου οχήµατος τύπου VAN, το οποίο προέρχεται από όχηµα 
εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας Μ1, που εγγράφονται για πρώτη φορά, η µάζα 
εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά 
χιλιόµετρο (gr/Km), η οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), πιστοποιείται µέσω του 
πιστοποιητικού συµµόρφωσης ΕΚ του οχήµατος. 
 

 
(γ) Για οχήµατα, τα οποία έχουν εγγραφεί ή ταξινοµηθεί σε κράτος µέλος, η µάζα 
εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά 
χιλιόµετρο (gr/Km) που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) –  

 
(i) πιστοποιείται µέσω του πιστοποιητικού συµµόρφωσης ΕΚ του οχήµατος, ή 
 
(ii) ελλείψει τέτοιου πιστοποιητικού, βεβαιώνεται από τον Έφορο µε βάση τα καταγραµµένα 
στοιχεία σχετικά µε τη µάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου 
κύκλου) σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km) στον τίτλο ιδιοκτησίας του οχήµατος, ο οποίος 
εκδόθηκε στο κράτος µέλος προέλευσης του οχήµατος, ή  

 
 
 
 
 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 

25.7.2003. 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.:L 334,  
28.12.1999, σ. 

32. 
 
 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.:L 186, 
25.7.2003, σ. 

34. 

(iii) ελλείψει τέτοιων στοιχείων, βεβαιώνεται από τον Έφορο, µε βάση τον πιο πρόσφατο 
Οδηγό Οικονοµίας Καυσίµου, ο οποίος εκδίδεται είτε από την Κυπριακή αρµόδια αρχή 
σύµφωνα µε το περί Εµπορικών Περιγραφών (Ενεργειακός Οδηγός – Επιβατικά Αυτοκίνητα) 
∆ιάταγµα του 2003, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, κατ’ εφαρµογή της 
Οδηγίας 1999/99/ΕΚ της 18ης Ιανουαρίου 2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2003/73/ΕΚ της 24ης Ιουλίου 2003, είτε από άλλη αρµόδια αρχή κράτους µέλους µε βάση την 
εν λόγω Οδηγία (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Οδηγός Οικονοµίας Καυσίµου»), για 
όχηµα ίδιας µάρκας, µοντέλου και καυσίµου και, όπου υπάρχει, ίδιας ιπποδύναµης, κυβισµού, 
τρόπου µετάδοσης της κίνησης και βάρους, ή, στην περίπτωση που ο Οδηγός Οικονοµίας 
Καυσίµου δεν περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε το µοντέλο του οχήµατος, µε βάση 
παλαιότερο οδηγό οικονοµίας καυσίµου, ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή της ίδιας Οδηγίας, 
ή  
 
(iv) ελλείψει στοιχείων από τον Οδηγό Οικονοµίας Καυσίµου, καθορίζεται και βεβαιώνεται 
από τον Έφορο µε βάση την κατανάλωση καυσίµου, η οποία βρίσκεται σε τεχνικά εγχειρίδια 
αποδεκτά από τον Έφορο, σύµφωνα µε τις ακόλουθες µαθηµατικές πράξεις: 
 
Για πετρελαιοκίνητο όχηµα:  
Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά 
χιλιόµετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίµου (συνδυασµένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 
χιλιόµετρα Χ 26.30. 
 
Για βενζινοκίνητο όχηµα:  
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Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά 
χιλιόµετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίµου (συνδυασµένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 
χιλιόµετρα Χ 23.20, ή 
 
(v) στην περίπτωση που δεν περιλαµβάνονται στοιχεία ούτε σε παλαιότερους οδηγούς ούτε σε 
τεχνικά εγχειρίδια αποδεκτά από τον Έφορο σε σχέση µε την κατανάλωση καυσίµου, 
καθορίζεται, και ακολούθως βεβαιώνεται, από τον Έφορο µε βάση αντίστοιχο όχηµα, τα 
στοιχεία του οποίου βρίσκονται σε όσο το δυνατό πιο πρόσφατο οδηγό οικονοµίας καυσίµου 
και έχει όσο το δυνατό τα ίδια χαρακτηριστικά σε σχέση µε, κυρίως, τη µάρκα, το µοντέλο, το 
είδος καυσίµου, την ιπποδύναµη τον κυβισµό, τον τρόπο µετάδοσης της κίνησης και το βάρος. 

 
 

(δ) Για τα οχήµατα, τα οποία δεν έχουν εγγραφεί ή ταξινοµηθεί σε κράτος µέλος και για τα 
οποία δεν προσκοµίζεται στον Έφορο το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ του οχήµατος, η 
µάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά 
χιλιόµετρο (gr/Km) που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), –  

 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 

3.10.2003. 

(i) πιστοποιείται µέσω του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου µεµονωµένου οχήµατος που 
εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στον Κανονισµό 7 των περί Έγκρισης 
Τύπου Μεµονωµένων Οχηµάτων Κανονισµών του 2003, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται, ή  
 
(ii) ελλείψει τέτοιου πιστοποιητικού, καθορίζεται και βεβαιώνεται από τον Έφορο µε βάση την 
κατανάλωση καυσίµου, η οποία βρίσκεται σε τεχνικά εγχειρίδια αποδεκτά από τον Έφορο 
σύµφωνα µε τις ακόλουθες µαθηµατικές πράξεις: 
 
Για πετρελαιοκίνητο όχηµα:  
Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά 
χιλιόµετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίµου (συνδυασµένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 
χιλιόµετρα Χ 26.30. 
 
Για βενζινοκίνητο όχηµα:  
Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά 
χιλιόµετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίµου (συνδυασµένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 
χιλιόµετρα Χ 23.20, ή  
 
(iii) ελλείψει τεχνικού εγχειριδίου αποδεκτού από τον Έφορο σε σχέση µε την κατανάλωση 
καυσίµου, καθορίζεται, και ακολούθως βεβαιώνεται, από τον Έφορο, κατ’ αναλογία προς τα 
όσα ισχύουν αναφορικά µε αντίστοιχο όχηµα, τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται σε όσο το 
δυνατό πιο πρόσφατο οδηγό οικονοµίας καυσίµου, και το οποίο έχει όσο το δυνατό τα ίδια 
χαρακτηριστικά σε σχέση µε, κυρίως, τη µάρκα, το µοντέλο, το είδος καυσίµου, την 
ιπποδύναµη τον κυβισµό, τον τρόπο µετάδοσης της κίνησης και το βάρος. 
 

 6Α.(α)(i) Ο ιδιοκτήτης οχήµατος, ο οποίος αµφισβητεί την πιστοποιηθείσα, βεβαιωθείσα ή 
καθορισθείσα µε βάση τις υποπαραγράφους (β), (γ) ή (δ) της παραγράφου 6 µάζα 
εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά 
χιλιόµετρο (gr/Km) δύναται, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία που 
του κοινοποιείται η σχετική βεβαίωση, να αποταθεί στον Έφορο µε γραπτή αιτιολογηµένη 
ένσταση, προσκοµίζοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία, τα οποία να υποστηρίζουν το βάσιµο της 
ένστασής του, για επανεξέταση της καθορισθείσας τιµής. 
 
(ii) Η ένσταση που υποβάλλεται και δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία προς υποστήριξή της 
έγγραφα, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα. 
 
(iii) O Έφορος δύναται να απαιτήσει επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την 
έκδοση της απόφασής του. 
 

 (β)(i) H απόφαση του Εφόρου αναφορικά µε την υποβληθείσα ένσταση εκδίδεται εντός 
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής των στοιχείων που έχουν απαιτηθεί 
από τον Έφορο µε βάση την υποπαράγραφο (1). 
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(ii) H προθεσµία των έξι (6) µηνών παρατείνεται για όση χρονική περίοδο το ενιστάµενο 
πρόσωπο καθυστερεί να προσκοµίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τον Έφορο. 
 

 (γ) Τηρουµένων των διατάξεων της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (2), σε περίπτωση που η 
προθεσµία των έξι (6) µηνών που αναφέρεται στην εν λόγω υποπαράγραφο λήξει χωρίς ο 
Έφορος να εκδώσει την απόφασή του, ο Έφορος υποχρεούται να αποδεχθεί την τιµή µάζας 
εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά 
χιλιόµετρο (gr/Km), σύµφωνα µε την προσκοµισθείσα από το ενιστάµενο πρόσωπο µαρτυρία 
και να επιδώσει σε αυτό σχετική αναθεωρηµένη βεβαίωση. 
 

 (δ) Αν κατά την εξέταση της υποβληθείσας ένστασης αποδειχθεί από την υπάρχουσα 
µαρτυρία, ότι δικαιολογείται καθορισµός µάζας εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 
(συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km) τιµής µεγαλύτερης από την 
αρχικώς καθορισθείσα, ο Έφορος εκδίδει σχετική αναθεωρηµένη βεβαίωση και η αρχικώς 
καθορισθείσα τιµή παύει να ισχύει. 
 

 (ε) Τηρουµένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (α) µέχρι (δ), το ενιστάµενο πρόσωπο 
έχει το δικαίωµα να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε το Άρθρο 146 
του Συντάγµατος, εφόσον διαφωνεί µε την απόφαση του Εφόρου αναφορικά µε την 
υποβληθείσα ένσταση. 

 
 

 
91(Ι) του 2004 

208(Ι) του 2004 
245(Ι) του 2004 
262(Ι) του 2004 
126(Ι) του 2005 

65(Ι) του 2006 
144(Ι) του 2006 

6(Ι) του 2007 
61(Ι) του 2007 

139(Ι) του 2007 
140(Ι) του 2007 
156(Ι) του 2007 

22(Ι) του 2008 
39(Ι) του 2008 
64(Ι) του 2008 
91(Ι) του 2008 

119(Ι) του 2009 
30(Ι) του 2010 

51Α(Ι) του 2010 
119(Ι) του 2010 
169(Ι) του 2012 
186(Ι) του 2012 

25(Ι) του 2013 
42(Ι) του 2013 

84(Ι) του 2013. 

6Β.(α) Ο Έφορος εκδίδει, εφόσον ζητηθεί γραπτώς για σκοπούς καταβολής φόρου 
κατανάλωσης, σύµφωνα µε τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµο του 2004, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, βεβαίωση για τη µάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του 
άνθρακα – CO2 (συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km), σύµφωνα µε 
τις υποπαραγράφους (γ) και (δ) της παραγράφου 6. 

  
 (β) Ο Έφορος δύναται να καθορίζει, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, έντυπο για την υποβολή αίτησης για έκδοση της αναφερόµενης 
στην υποπαράγραφο (1) βεβαίωσης. 

  
 

6Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για 
όχηµα κατηγορίας Μ1, το οποίο έχει εγγραφεί από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόµου του 
2006 και µέχρι την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόµου του 2013 και συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης ΕΚ ή έχει ταξινοµηθεί σε κράτος µέλος, διαφοροποιείται σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο Πίνακα: 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 Μηχανοκίνητα οχήµατα, τα οποία φέρουν µηχανή µε κυβισµό, 
ο οποίος – 

∆ιαφοροποίηση ετήσιου 
τέλους κυκλοφορίας 

 δεν υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά (cc) Μείωση 30% 
 υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc) 

Μείωση 25% 

 υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) 

Μείωση 20% 

 υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc) 

Μείωση 15% 

 υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 2650 κυβικά εκατοστά (cc) 

Μείωση 10% 

 υπερβαίνει τα 2650 κυβικά εκατοστά (cc) Μείωση 5%»· 
 

2 του 24(Ι) του 
2015. 

2 του 29(Ι) του 
2015. 

 

 
6∆. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για 
όχηµα κατηγορίας «Τ» (ταξί) δεν θα είναι µεγαλύτερο των ογδόντα ευρώ (€80). 
 

 7.(α)(i) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, µηχανοκίνητο όχηµα που ανήκει 
και χρησιµοποιείται, προς ικανοποίηση του Εφόρου, από δικαιούχο πρόσωπο, θα 
απαλλάσσεται από κάθε τέλος που αναφέρεται στο παρόν Μέρος: 
 
Νοείται ότι, η απαλλαγή αυτή αφορά σε ένα και µόνο µηχανοκίνητο όχηµα για ανάπηρους για 
κάθε δικαιούχο πρόσωπο: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, για µηχανοκίνητο όχηµα για ανάπηρους, το οποίο έχει εγγραφεί πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2004 και δύναται να µεταβιβαστεί σε άλλο µη ανάπηρο πρόσωπο, 
κατόπιν άδειας του Υπουργού Οικονοµικών ή άλλου εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, 
καταβάλλεται το τέλος εγγραφής κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασής του. 

 
 (β) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «δικαιούχο πρόσωπο» είναι το πρόσωπο που 
χαρακτηρίζεται ως τέτοιο µε βάση σχέδιο παροχής οικονοµικής βοήθειας σε άτοµα µε 
αναπηρία για απόκτηση αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε σχέδιο το αντικαθιστά. 

  
 (γ) Αγωνιστικό όχηµα απαλλάσσεται από κάθε τέλος κυκλοφορίας που αναφέρεται στο παρόν 
Μέρος. 

  
 8.(α) Όταν η µηχανή οχήµατος κατηγορίας Μ1, αντικατασταθεί µε µηχανή µεγαλύτερου 
κυβισµού, ο ιδιοκτήτης του οχήµατος υποχρεούται να καταβάλει το ποσό, το οποίο ισούται µε 
τον κυβισµό της νέας µηχανής, πολλαπλασιαζόµενο µε τον συντελεστή που αναγράφεται στην 
τέταρτη στήλη του Πίνακα της υποπαραγράφου (β), στην αντίστοιχη κατηγορία κυβισµού 
µείον τον κυβισµό της µηχανής που θα αντικατασταθεί, πολλαπλασιαζόµενο µε τον 
συντελεστή που αναγράφεται στη δεύτερη ή τρίτη στήλη του εν λόγω Πίνακα στην αντίστοιχη 
κατηγορία κυβισµού, ανάλογα µε την ηµεροµηνία θέσης σε ανάλωση του οχήµατος: 

 

Νοείται ότι, εάν το ποσό που θα προκύψει είναι αρνητικό, δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε 
ποσό ούτε γίνεται οποιαδήποτε επιστροφή χρηµάτων: 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα παράγραφος δεν τυγχάνει εφαρµογής για µηχανοκίνητα 
οχήµατα που δεν έχουν καταβάλει φόρο κατανάλωσης µε βάση τον κυβισµό της µηχανής. 

 
 (β) Για τους σκοπούς του ακόλουθου Πίνακα –  

 
(i) «Συντελεστής Μηχανής Α» σηµαίνει το συντελεστή µηχανής, ο οποίος θα αντικατασταθεί 
για όχηµα που τέθηκε σε ανάλωση από την 24/11/2003 µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
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του περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόµου του 2006. 
 
(ii) «Συντελεστής Μηχανής Β» σηµαίνει το συντελεστή µηχανής, ο οποίος θα αντικατασταθεί 
για όχηµα που τίθεται σε ανάλωση από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόµου του 
2006 και έπειτα. 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 Κατηγορία Κυβισµού, η οποία – Συντελεστής 
Μηχανής Α 

Συντελεστής 
Μηχανής Β 

Συντελεστής 
νέας µηχανής 

 δεν υπερβαίνει τα 1450 κυβικά 
εκατοστά (cc) 

€1,02516 €0,68344 €0,68344 

 υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά 
(cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 1650 
κυβικά εκατοστά (cc) 

€1,70860 €0,76887 €0,76887 

 υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά 
(cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2050 
κυβικά εκατοστά (cc) 

€5,04037 €3,84435 €3,84435 

 υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά 
(cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2250 
κυβικά εκατοστά (cc) 

€5,38209 €3,92978 €3,92978 

 υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά 
(cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2650 
κυβικά εκατοστά (cc) 

€10,42246 €7,00526 €7,00526 

 υπερβαίνει τα 2650 κυβικά εκατοστά 
(cc) 

€14,69397 €8,71386 €8,71386 

  
4 του 121(Ι) του 

2014.  
9.(α) Απαγορεύεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας, εκτός εάν καταβληθούν στον Έφορο τα 
καθορισµένα τέλη για την περίοδο για την οποία υποβάλλεται αίτηση για έκδοση της άδειας 
κυκλοφορίας: 
 

 Νοείται ότι, δεν καταβάλλονται καθυστερηµένα τέλη κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο, 
κατά την οποία το όχηµα βρισκόταν σε άλλη χώρα και κυκλοφορούσε νόµιµα ή κατακρατείτο 
από οποιαδήποτε αρµόδια κυβερνητική αρχή ή βρισκόταν σε αποθήκη αποταµίευσης 
αδασµολογήτων και προσκοµιστεί σχετικό πιστοποιητικό: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω επιφύλαξη, οι 
διατάξεις της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 23Α του 
παρόντος Νόµου δεν εφαρµόζονται: 
 

3 του 189(Ι) του 
2014. 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, δεν καταβάλλονται καθυστερηµένα τέλη κυκλοφορίας που 
αφορούν την περίοδο πριν την 1η Ιουλίου 2014 και που επιβλήθηκαν σε µηχανοκίνητο όχηµα 
το οποίο, κατά την πιο πάνω περίοδο:  
 
(i) ήταν καταστρεµµένο, διαλυµένο ή άλλως πως αδύνατον να κυκλοφορήσει και ο ιδιοκτήτης 
αυτού δεν προέβη σε δήλωση ακινητοποίησης του οχήµατός του στον Έφορο, όπως 
προνοείται στο άρθρο 5Β, ούτε κατέχει πιστοποιητικό καταστροφής, όπως αυτό προνοείται 
στο άρθρο 23Α, νοουµένου ότι προσκοµίζει στον Έφορο σχετική ένορκη δήλωση που 
παρέχεται στο ∆ικαστήριο, στην οποία δηλώνεται η προαναφερόµενη κατάσταση του 
οχήµατος. Ιδιοκτήτης ο οποίος προβαίνει σε ψευδή ένορκη δήλωση είναι ένοχος αδικήµατος 
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή 
σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές 
ποινές· 
 

(ii) αποξενώθηκε από τον ιδιοκτήτη του, χωρίς να γίνει µεταβίβαση αυτού στον κάτοχο, 
νοουµένου ότι η αποξένωση δύναται να αποδειχθεί µε βάση στοιχεία που ικανοποιούν τον 
Έφορο· 
 
(iii) δεν είχε τεθεί σε κυκλοφορία ή χρησιµοποιηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο, και ο ιδιοκτήτης 
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αυτού δεν προέβη στην ακινητοποίηση του οχήµατός του δίδοντας ειδοποίηση στον Έφορο 
όπως προνοείται στο άρθρο 5Β, νοουµένου ότι ο Έφορος ικανοποιηθεί για τούτο κατόπιν 
εισήγησης τριµελούς επιτροπής. 
 
Για τους σκοπούς αυτούς καθιδρύεται τριµελής επιτροπή, αποτελούµενη από λειτουργούς του 
Τµήµατος Οδικών Μεταφορών, η οποία εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον 
οφειλέτη των καθυστερηµένων τελών κυκλοφορίας και υποβάλλει την εισήγησή της στον 
Έφορο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 
Η εισήγηση της επιτροπής βασίζεται σε κριτήρια που θεσπίζονται από τον Υπουργό 
Συγκοινωνιών και Έργων και κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών 
και Έργων. 
 

 (β) Τηρουµένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (α), για όχηµα για το οποίο η άδεια 
κυκλοφορίας ανανεώνεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόµου του 2006 και έπειτα, το 
εκάστοτε ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για το εν λόγω όχηµα καταβάλλεται στον Έφορο από τον 
εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη του, µέχρι να παρουσιασθεί πιστοποιητικό καταστροφής που 
αναφέρεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 23Α του παρόντος Νόµου για το όχηµα αυτό ή 
απόδειξη ότι το όχηµα έχει εξαχθεί µόνιµα προς τρίτη χώρα ή έχει µεταφερθεί µόνιµα σε 
κράτος µέλος εκτός της ∆ηµοκρατίας. 

  
 (γ) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική διαδικασία που είτε βρίσκεται σε εξέλιξη είτε θα 
ξεκινήσει αναφορικά µε παράβαση, η οποία αφορά µη έκδοση άδειας κυκλοφορίας, η 
υποχρέωση για καταβολή τελών που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) τερµατίζεται, 
εφόσον καταβληθούν τα καθορισµένα τέλη για τρία έτη. 

  
 (δ) Στην περίπτωση παράλειψης πληρωµής των τελών, τα οποία αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (β), ο Έφορος λαµβάνει δικαστικά µέτρα και εισπράττει το οφειλόµενο ποσό 
ως αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία. 
 

 10.(α) Ανεξάρτητα από το τέλος κυκλοφορίας που υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις του 
παρόντος Μέρους – 
 
(i) το ελάχιστο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας που καταβάλλεται για οποιοδήποτε όχηµα, εκτός 
των µηχανοκινήτων οχηµάτων, για τα οποία ορίζεται µηδενικό τέλος κυκλοφορίας µε βάση 
τον Πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος Μέρους δεν θα είναι µικρότερο των δέκα Ευρώ 
(€10). 
 
 

3(β) του 202(Ι) 
του 2015. 

(ii) το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για τα ιδιωτικά οχήµατα τύπου σαλούν, τα οποία έχουν 
εγγραφεί πριν από την 24η Νοεµβρίου 2003, δεν θα είναι µεγαλύτερο των τριακοσίων Ευρώ 
(€300). 
 

2 του 1(Ι) του 
2014. 

 
 
 

100(Ι) του 
2013. 

(iii) το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Ν1, το οποίο 
προέρχεται από όχηµα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού 
µηχανοκίνητου οχήµατος τύπου VAN και το οποίο έχει εγγράφει στο Μητρώο του Εφόρου για 
πρώτη φορά πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόµου του 2013, δε θα είναι µεγαλύτερο των 
τριακοσίων ευρώ (€300). 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 του 1(Ι) του 
2016. 

(iv) για ιδιωτικά οχήµατα τύπου σαλούν και για οχήµατα, τα οποία κατατάσσονται στην 
κατηγορία ελαφρού φορτηγού µηχανοκίνητου οχήµατος, µε βάση κανονισµούς που εκδίδονται 
δυνάµει του βασικού νόµου, τα οποία, κατά την 24η Νοεµβρίου 2003 ανήκαν και 
εξακολουθούν να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την τελευταία ηµέρα κάθε 
ηµερολογιακού έτους είναι ηλικίας εξήντα τριών (63) ετών και άνω, θα καταβάλλεται τέλος 
κυκλοφορίας για το εκάστοτε επόµενο έτος, ίσο µε το ποσό που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 1 ή στον Πίνακα του σηµείου 3 του παρόντος Μέρους, 
ανάλογα µε την περίπτωση, µειωµένο κατά τριάντα τοις εκατόν (30%), µε µέγιστο τέλος 
κυκλοφορίας τα διακόσια Ευρώ (€200): 
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Νοείται ότι, όχηµα για το οποίο καταβάλλεται τέλος κυκλοφορίας µε βάση το παρόν εδάφιο, 
δύναται να µεταβιβαστεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο και να συνεχίζει να καταβάλλεται για το εν 
λόγω όχηµα το ίδιο τέλος κυκλοφορίας. 
 

 (β) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Μέρους, στο ετήσιο τέλος 
κυκλοφορίας, το οποίο καταβάλλεται για οποιοδήποτε όχηµα, εξαιρουµένων- 
 
(i) των µηχανοκινήτων οχηµάτων που περιλαµβάνονται στον Πίνακα της υποπαραγράφου (β) 
της παραγράφου 1· 
 
(ii) των µηχανοκινήτων οχηµάτων για τα οποία ορίζεται µηδενικό τέλος κυκλοφορίας µε βάση 
τον Πίνακα της παραγράφου 2· 
 
(iii) των οχηµάτων των κατηγοριών L1e µέχρι L7e, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 
13 των περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων (Κατηγορίας L1e µέχρι L7e), των Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, Συστηµάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισµών του 2005 και 
2008, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, που φέρουν µηχανή µε κυβισµό ο 
οποίος δεν υπερβαίνει τα 299 κυβικά εκατοστά (cc)· και  
 
(iv) των παλαιών οχηµάτων,  
 
επιβάλλεται, ως αναπόσπαστο µέρος του τέλους κυκλοφορίας, ειδικό τέλος ως ακολούθως: 
 
(i) για τα µηχανοκίνητα οχήµατα που φέρουν µηχανή µε κυβισµό που δεν υπερβαίνει τα 2050 
κυβικά εκατοστά (cc) και η µάζα του εκπεµπόµενου τους διοξειδίου του άνθρακα – CO2 
(συνδυασµένος κύκλος) σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km) είναι µικρότερη ή ίση των 100 
(gr/Km), δώδεκα Ευρώ (€12)· 
 
(ii) για τα µηχανοκίνητα οχήµατα που φέρουν µηχανή µε κυβισµό που δεν υπερβαίνει τα 2050 
κυβικά εκατοστά (cc) και η µάζα του εκπεµπόµενου τους διοξειδίου του άνθρακα – CO2 
(συνδυασµένος κύκλος) σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km) είναι µεγαλύτερη των 100 
(gr/Km), είκοσι δύο Ευρώ (€22)· 
 
(iii) για τα µηχανοκίνητα οχήµατα που φέρουν µηχανή µε κυβισµό που υπερβαίνει τα 2050 
κυβικά εκατοστά (cc), τριάντα δύο Ευρώ (€32). 

  
3(γ)(i) του 

202(Ι) του 2015. 
 
 

3(α) 10(Ι) του 
2015. 

3(γ)(ii) του 
202(Ι) του 2015. 

11. (α) Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας µπορεί να καταβάλλεται σε δύο ίσες εξαµηνιαίες δόσεις 
ή σε τέσσερις ίσες τριµηνιαίες δόσεις και καθεµιά από τις δόσεις αυτές θα ισούται µε ποσοστό 
55% ή 27,5%, αντίστοιχα, του ανάλογου ετήσιου τέλους. 
 
(β) Το ετήσιο ή το εξαµηνιαίο ή το τριµηνιαίο τέλος κυκλοφορίας κάθε µηχανοκινήτου 
οχήµατος πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο εντός εβδοµήντα (70) ηµερών από την 
ηµεροµηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας. 
 

2 του 11(Ι) του 
2014. 

(β1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του υποσηµείου (β) ανωτέρω, για το έτος 2014 το ετήσιο ή 
το εξαµηνιαίο τέλος κυκλοφορίας κάθε µηχανοκίνητου οχήµατος πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο µέχρι τις 10 Μαρτίου 2014. 
 

2 του 14(Ι) του 
2016. 

(β2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του υποσηµείου (β) ανωτέρω, για το έτος 2016 το ετήσιο ή 
το εξαµηνιαίο τέλος κυκλοφορίας κάθε µηχανοκίνητου οχήµατος καταβάλλεται το αργότερο 
µέχρι την 31η Μαρτίου 2016. 
 

3 του 14(Ι) του 
2016. 

3. Ο παρών Νόµος [14(Ι) του 2016] τίθεται σε ισχύ την 11η Μαρτίου 2016. 
 

 
 

3(β) 10(Ι) του 
2015. 

3(γ)(iii) του 
202(Ι) του 2015. 

(γ) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, σε περίπτωση που το τέλος κυκλοφορίας δεν 
καταβάλλεται µέσα στο χρονικό περιθώριο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β), αυτό θα 
αυξάνεται κατά ποσό ίσο µε το άθροισµα του ποσού των δέκα Ευρώ (€10) και ποσού ίσου µε 
το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου ή του εξαµηνιαίου ή του τριµηνιαίου τέλους 
κυκλοφορίας του οχήµατος, ανάλογα µε την περίπτωση, ως επιβάρυνση επί του καταβλητέου 
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τέλους για κάθε ετήσιο τέλος κυκλοφορίας ή µέρος αυτού. 
 

 12. Το τελικό υπολογιζόµενο ποσό για κάθε τέλος κυκλοφορίας κάθε µηχανοκίνητου 
οχήµατος, το οποίο εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, στρογγυλοποιείται προς τα 
κάτω σε ακέραιο Ευρώ. 

  
 13. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Μέρους, τέλη κυκλοφορίας για 
µηχανοκίνητα οχήµατα, καταβάλλονται από την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο Μητρώο του 
Εφόρου. 

  
 
 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 

21.5.2010. 

14. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους –  
 
(i) «όχηµα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3» έχει την έννοια που καθορίζεται στο Μέρος 
Α του ∆έκατου Τρίτου Παραρτήµατος των περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων (Κατηγορίες Μ, Ν 
και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστηµάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων 
τους Κανονισµών του 2010. 
 
(ii) «πιστοποιητικό συµµόρφωσης ΕΚ» σηµαίνει το έγγραφο που εκδίδεται µε βάση τον 
Κανονισµό 19 των περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των 
Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστηµάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους 
Κανονισµών του 2010. 

  
 15.(α) Με σκοπό να διασφαλίζεται η πραγµατική οικονοµική αξία, τα τέλη κυκλοφορίας για 
όλα τα µηχανοκίνητα οχήµατα θα επαναξιολογηθούν εντός του δεύτερου τριµήνου του έτους 
2016 και στη συνέχεια ανά τριετία, εντός του δεύτερου τρίµηνου του εν λόγω έτους, εκτός εάν 
προκύψουν απρόβλεπτοι λόγοι που να δικαιολογούν την αναθεώρησή τους σε συντοµότερο 
χρονικό διάστηµα. Η αναθεώρηση θα εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο κατόπιν 
υποβολής σχετικής πρότασης από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό 
Οικονοµικών, στη βάση σχετικής έκθεσης που θα ετοιµάζεται από το Τµήµα Οδικών 
Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εντός του πρώτου τριµήνου του 
αντίστοιχου έτους. 
 
(β) Τα αποτελέσµατα της επαναξιολόγησης και η έκθεση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 
(α) κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων 
εντός του τρίτου τριµήνου του έτους εντός του οποίου γίνεται η επαναξιολόγηση, µαζί µε 
νοµοσχέδιο προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

  
 16. Τηρουµένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 10 του παρόντος 
Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Μ1 και το 
ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε µηχανοκίνητου οχήµατος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται 
από όχηµα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού 
µηχανοκίνητου οχήµατος τύπου VAN, που έχει εισαχθεί ή µεταφερθεί στη ∆ηµοκρατία και δεν 
έχει εγγραφεί ή είχε φορτωθεί µε προορισµό νόµιµο λιµάνι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέχρι 
και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2013 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, είναι το 
µικρότερο ποσό που προκύπτει µετά από σχετικό υπολογισµό που γίνεται: 
 
(α) µε βάση τις διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµων 
του 1972 έως (Αρ. 2) του 2012, ή 
 
(β) µε βάση τις διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµων 
του 1972 έως 2013. 

  
  
  

4 του 100(Ι) 
του 2013. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόµου. 

4.(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόµος [100(Ι)/2013] τίθεται σε 
ισχύ για κάθε κατηγορία ή οµάδα οχηµάτων από την ηµεροµηνία, η οποία καθορίζεται µε 
γνωστοποίηση του Εφόρου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Οι υποπαράγραφοι (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 6 και οι παράγραφοι 6Α, 6Β και 15 του 
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Μέρους Ι, όπως αυτό αντικαθίσταται από τον παρόντα Νόµο [100(Ι)/2013], τίθενται σε ισχύ µε 
τη δηµοσίευση του παρόντος Νόµου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

  
3 του 1(Ι) του 

2014. 
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόµου 

[1(Ι)/2014]. 
 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου [1(Ι) του 2014] θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 
2014. 

  
  

 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 

58(1)(β) του 94(Ι) 
του 2001. 

Καταργούνται οι παράγραφοι (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) του Μέρους II του 
Νόµου περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως. 
Από 1η Μαΐου 2004. 
 

2 του 107(Ι) του 
2007. 

(α) Για έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού, άδειας ή 
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που εκδίδεται µε βάση τον 
παρόντα Νόµο … … … … … … … ... 
 

£ 
 

2  
 

 (β) Για εγγραφή νέου ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη … … … …  5 
2 του 107(Ι) 
του 2007. 

 

 (γ) Για καθυστερηµένη εγγραφή νέου ιδιοκτήτη ή 
συνιδιοκτήτη 
 

 
8 

 (δ) Για δηµοσίευση, σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, 
όπου ο τόπος διαµονής του εγγεγραµµένου ιδιοκτήτη είναι 
άγνωστος 
 

 
 

8 

 (ε) Για τη διεξαγωγή έρευνας στο Βιβλίο Εγγραφής Οδηγών 
ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχηµάτων, για 
κάθε µηχανοκίνητο όχηµα 
 

 
 

2. 

  
3(β) του 45(Ι) 

του 1996. 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» 
 

 Πιστοποιείται ότι ο/η κύριος/κυρία ……………… από ………………, κάτοχος 
δελτίου ταυτότητας µε αριθµό ………………, δεν πάσχει από καµιά νόσο ή 
φυσική αναπηρία που στερεί από αυτόν/αυτή την ικανότητα να οδηγεί 
µηχανοκίνητο όχηµα. 
 
Ηµεροµηνία ………………  Ιατρός λειτουργός 

(3(β) του 56(Ι) του 1998) 
 

(Σφραγίδα). 
 

 

 
 
 

6 του 113(Ι) του 2009 
 

ΤΟΜ 102 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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(΄Αρθρο 28Α) 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΝΟΜΟΙ 

 

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 
Το φορτηγό όχηµα µε αρ. εγγραφής ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... στις ... ... ... ... ... 
... ...  
στο/στην δρόµο/οδό ... ... ... ... ... ... ... ... … βρέθηκε να µεταφέρει επιπλέον φορτίο 
µεγαλύτερο κατά ποσοστό 15% από το επιτρεπόµενο. 
 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 28Α του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Νόµου του 1972 (Νόµος 86/72), όπως τροποποιήθηκε (ειδική διάταξη 
για υπέρβαρα οχήµατα), θα πρέπει να καταβάλετε το καθορισµένο ειδικό τέλος των 
€85.00 και επιπρόσθετα € ... ... ... ... ... ... ... ... … για ... ... ... ... ... ... ... ... … 
χιλιόµετρα για την απόσταση από το σηµείο ακινητοποίησης του οχήµατός σας 
µέχρι το σηµείο της εκφόρτωσής του. 
 
Υπογραφή και αριθµός Αστυνοµικού/Επόπτη Οδικών Μεταφορών ... ... ... ... ... ... 
... ... ... 
 
Ονοµατεπώνυµο παραβάτη ... ... ... ... ... ... ... ... … ... ... ... ... ... ... ... ... … 
(Κεφαλαία γράµµατα) 

 
Αρ. Ταυτότητας ... ... ... ... ... ... ... ... … ... ... ... ... ... ... ... ... … 
 
∆ιεύθυνση ... ... ... ... ... ... ... ... … ... ... ... ... ... ... ... ... … 
 
Ηµεροµηνία ... ... ... ... ... ... ... ... … ... ... ... ... ... ... ... ... … 
 
Υπογραφή ... ... ... ... ... ... ... ... … ... ... ... ... ... ... ... ... … 
 

Το καθορισµένο ειδικό τέλος και οι επιπλέον επιβαρύνσεις θα πρέπει να 
πληρωθούν στα γραφεία του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών από τον παραβάτη 
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης. Σε 
περίπτωση παράλειψης το ποσό αυξάνεται κατά το ήµισυ και µπορεί να πληρωθεί 
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης. Μετά 
τις τριάντα (30) ηµέρες η πληρωµή δεν γίνεται αποδεκτή. Η άρνηση συµµόρφωσης 
συνιστά, σύµφωνα µε το πιο πάνω άρθρο 28Α, ποινικό αδίκηµα για το οποίο η 
προβλεπόµενη ποινή είναι φυλάκιση µέχρι ένα χρόνο ή χρηµατική ποινή µέχρι 
επτακόσιες πενήντα λίρες ή και οι δύο αυτές ποινές. 

 
Για την πληρωµή θα εκδοθεί απόδειξη είσπραξης. Πληρωµή µέρους του ποσού δεν 
είναι αποδεκτή. 
 

 
 

3 του 64 του 
1978. 

3. Ο παρών Νόµος τίθεται εν ισχύϊ τη 1η Ιανουαρίου, 1979. 
  

4 του 72 του 
1981. 

4. Ο παρών Νόµος τίθεται εν ισχύϊ τη 1η Ιανουαρίου, 1982. 
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3 του 83 του 
1983. 

3. Η παράγραφος (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόµου τίθεται εν 
ισχύι από της δηµοσιεύσεως του εν τη επισήµω εφηµερίδι της 
∆ηµοκρατίας, ενώ αι λοιπαί διατάξεις του παρόντος Νόµου από της 
1ης Ιανουαρίου, 1984. 
  

3 του 241 του 
1991. 

3. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1992. 
  

2 του 5(Ι) του 
1993. 

Υποχρεώσεις 
προς εγγραφή 
µηχανοκίνητων 

οχηµάτων. 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 
8.3.1984 

22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986 
24.3.1989 
8.4.1989 

21.7.1989 
27.12.1989. 

2. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόµου ή των 
Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν, ο Κανονισµός 4 των περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
 
(α) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (α)(i) της παραγράφου (2) αυτού 
των λέξεων «είκοσι τεσσάρων µηνών» (πέµπτη γραµµή) µε τις λέξεις «πέντε ετών». 
 
(β) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (α)(ii) της παραγράφου (2) 
αυτού των λέξεων «τριάκοντα µηνών» (τέταρτη γραµµή) µε τις λέξεις «τεσσάρων 
ετών». 
 
(γ) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (2) αυτού µε 
την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
 
«(δ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) επιτρέπεται— 
 
(i) Η εγγραφή ιδιωτικού µηχανοκίνητου οχήµατος ή φορτηγού µηχανοκίνητου 
οχήµατος µικτού βάρους µέχρι τριών τόνων το οποίο κατά την ηµεροµηνία της 
εισαγωγής του στη ∆ηµοκρατία έχει ηλικία µεγαλύτερη των πέντε ετών, ή ανάλογα 
µε την περίπτωση των τεσσάρων ετών, εφόσον το όχηµα αυτό ανήκει κατά 
κυριότητα σε πρόσωπο µόνιµα εγκατεστηµένο στην αλλοδαπή που έρχεται στη 
∆ηµοκρατία για µόνιµη εγκατάσταση και εφόσον ανήκε κατά κυριότητα στο ίδιο 
πρόσωπο για διάστηµα τριών µηνών πριν από την άφιξή του στη ∆ηµοκρατία. 
Εντούτοις η κατά τα ανωτέρω αίτηση για εγγραφή επιτρέπεται να γίνεται εντός 
χρονικής περιόδου ενός έτους από την άφιξη του αιτητή για µόνιµη εγκατάσταση 
στη ∆ηµοκρατία: 
 

 Νοείται ότι η χρήση του οχήµατος που εγγράφεται σύµφωνα µε την παρούσα 
διάταξη επιτρέπεται µόνο στον κύριο του οχήµατος, στο σύζυγο και στα τέκνα του, 
εφόσον αυτός είναι µόνιµα εγκατεστηµένος στη ∆ηµοκρατία. ∆εν επιτρέπεται η 
µεταβίβαση του οχήµατος αυτού πριν από την πάροδο τριών ετών από την εγγραφή 
του: 
 

 Νοείται περαιτέρω ότι αιτήσεις για εγγραφή µηχανοκίνητου οχήµατος σύµφωνα µε 
τα πιο πάνω, οι οποίες υποβλήθηκαν από την 1η Ιουλίου 1992 και µέχρι την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος Νόµου, θα εξεταστούν ή επανεξεταστούν από τον ΄Εφορο 
βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, µε εξαίρεση την πιο πάνω διάταξη τη 
σχετική µε τη χρονική περίοδο των τριών µηνών κυριότητας πριν από την άφιξη του 
αιτητή στη ∆ηµοκρατία  η οποία δε θα εφαρµόζεται. 
 

 (ii) Η προσωρινή εγγραφή µηχανοκίνητου οχήµατος επισκέπτη δυνάµει της 
επιφυλάξεως του Κανονισµού 12. 
 

2 του 95(Ι) του 
1996. 

Εξέταση της 
ικανότητας 

οδήγησης από 
εξεταστές που 

καθορίζονται µε 
κλήρο. 

 

2.—(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόµου ή των 
κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν, η εξέταση των υποψηφίων για τη 
διαπίστωση της ικανότητας οδήγησης γίνεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις 
από εξεταστές που καθορίζονται µε κλήρο: 
 
Νοείται ότι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν υποστεί τρεις ή περισσότερες φορές 
ανεπιτυχώς τη νενοµισµένη εξέταση µπορούν να ζητήσουν γραπτώς από το 
∆ιευθυντή η εξέταση τους να γίνει από οποιοδήποτε Ανώτερο Τεχνικό ή τον 
Ανώτερο Τεχνικό Επιθεωρητή, όπως θα αποφασίζει ο ∆ιευθυντής για κάθε 
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συγκεκριµένη περίπτωση. 
 
(2) Η κλήρωση γίνεται στην παρουσία των εξεταζόµενων υποψηφίων και ενός 
άλλου τουλάχιστον εξεταστή εκτός από τον υπεύθυνο, σε προκαθορισµένη ώρα. 
 
(3) Σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο Εξέτασης Οδηγών ορίζεται κάθε ηµέρα, εκ 
περιτροπής, ένας από τους εξεταστές ως υπεύθυνος για την κλήρωση. 
 

  
2 του 5(Ι) του 

1996. 
Υποχρεώσεις 
προς εγγραφή 
µηχανοκινήτων 

οχηµάτων. 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 
8.3.1984 

22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986 
24.3.1989 
8.4.1989 

21.7.1989 
27.12.1991 
12.2.1993. 

2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόµου ή των Κανονισµών που 
εκδίδονται µε βάση αυτόν, η υποπαράγραφος (δ)(i) της παραγράφου (2) του 
Κανονισµού 4 των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με την προσθήκη τελείας µετά τη λέξη «εγκατάσταση» (ένατη γραµµή)· 
 
(β) µε τη διαγραφή της φράσης «και εφόσον ανήκε κατά κυριότητα στο ίδιο 
πρόσωπο για διάστηµα τριών µηνών πριν από την άφιξη του στη ∆ηµοκρατία» 
(ένατη, δέκατη και εντέκατη γραµµή)· 
 
(γ) µε την αντικατάσταση µετά τη λέξη «Νόµου» (έκτη γραµµή) στη δεύτερη 
επιφύλαξή της του κόµµατος µε διπλή τελεία και µε τη διαγραφή της φράσης «µε 
εξαίρεση την πιο πάνω διάταξη τη σχετική µε τη χρονική περίοδο των τριών µηνών 
κυριότητας πριν από την άφιξη του αιτητή στη ∆ηµοκρατία, η οποία δε θα 
εφαρµόζεται.»· και  
 
(δ) µε την προσθήκη σ’ αυτή αµέσως µετά το τέλος της δεύτερης επιφύλαξης της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
 
«Νοείται έτι περαιτέρω ότι το κατά τα ανωτέρω δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί από 
δικαιούχο πρόσωπο µόνο µία φορά και για ένα µόνο όχηµα.». 
 

3 του 5(Ι) του 
1996. 

Μεταβατική 
διάταξη. 

3. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόµου ή των 
Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν, η κατά τον παρόντα Νόµο αίτηση για 
εγγραφή οχήµατος, που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου 
βρίσκεται σε αποθήκη αποταµίευσης, µπορεί να υποβληθεί µέσα σε τέσσερις µήνες 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου. 
 

4 του 45(Ι) του 
1996. 

Κατάργηση. 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 
8.3.1984 

22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986 
24.3.1989 
8.4.1989 

21.7.1989 
27.12.1991 
12.2.1993. 

 

4. Με το παρόν άρθρο ο Κανονισµός 33 των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών καταργείται. 
 

5 του 45(Ι) του 
1996. 

5.—(1) Τηρουµένου του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η ισχύς του παρόντος 
Νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος Νόµου τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 
1996. 
 

4 του 80(Ι) του 4. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του στην 
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2000. Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτού 
οι οποίες τίθενται σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου του 2001. 
 

71(Ι) του 2006. 3. Ο παρών Νόµος λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006. 
 

 
4 του 145(Ι) του 

2006. 
Έναρξη ισχύος 
του παρόντος 

Νόµου. 

4.(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών 
Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (2) Οι διατάξεις της παραγράφου 6(α) του Μέρους Ι του Παραρτήµατος του 
βασικού νόµου, όπως αυτή τροποποιείται από την υποπαράγραφο (στ) του άρθρου 
3 του παρόντος Νόµου, οι οποίες στον Πίνακα της εν λόγω υποπαραγράφου, 
προνοούν για αύξηση σε σχέση µε το φόρο εγγραφής και το ετήσιο τέλος 
κυκλοφορίας, ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2007. 
 

3 του 8(Ι) του 
2010. 

3. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ τρεις µήνες από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

  
5 του 121(Ι) 
του 2014. 

5. Η ισχύς του παρόντος Νόµου [121(Ι) του 2014] θεωρείται ότι άρχισε από την 
30η Ιουνίου 2014.  
 

  
3 του 29(Ι) του 

2015. 
3. Ο παρών Νόµος [29(Ι) του 2015] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. 
 

  
4 του 202(Ι) του 

2015. 
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόµου. 

[202(Ι) του 
2015] 

4. -(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος [202(Ι) του 
2015] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2016. 
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  (2) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (γ) του άρθρου 3 
του παρόντος Νόµου [202(Ι) του 2015] τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2016. 
 

3 του 1(Ι) του 
2016. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου [1(Ι) του 2016] λογίζεται ότι άρχισε από την 1η 
Ιανουαρίου του 2016. 
 

  
 
 


