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Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιη

τικός) Νόμος του 1965, το κείμενον τοϋ όποιου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημο

σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 3 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Μηχανοκινήτων Ό χ η  Συν0ΤΓΤικός 
μάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1965, τίτλος. 
θά άναγινώσκηται δε όμου μετά του περί Μηχανοκινήτων Ό χ η μ ά τ ω ν Κεφ. 332. 
και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό 2τοθΐ962 
(δασικός Νόμος»). 4τοθΐ964 

8 τοϋ 1964. 
2 . Τό Μέρος 1 του Δελτίου του δασικού Νόμου (ώς εκτίθεται έν Τροποποίησις 

άρθρω 4 του Νόμου 2 του 1962 και ώς έτροποποιήθη ύπό τοΟ Νόμου τοϋ Μέρους ι 
4 του 1964) διά του παρόντος τροποποιείται περαιτέρω ώς άκολού τ°ϋ Δελτίου 
θως : *""* '"' 

(1) Ή παράγραφος 2Α καταργείται , αντικαθίσταται δέ ύπό 
της ακολούθου π α ρ α γ ρ ά φ ο υ : 

«2Α. Φ Ο Ρ Ο Σ ΕΠΙ Τ Η Σ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

£ μίλς 
(α) Διά μοτοσυκλέττας 3.000 
(β) Διά μηχανοκίνητον δχημα του οποίου τό άπό

βαρον (τάρα) 
(i) Δέν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) 15.000 

(ii) Υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) ά λ λ α 
δέν υπερβαίνει τους 15 στατήρας 25.000 

(iii) 'Υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt) ά λ λ α 
δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας 35.000 

(iv) 'Υπερβαίνει TOOC 25 στατήρας (cwt) 55.000* 

τοΰ βασικού 
Νόμου. 
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(2) Ή παράγραφος 2Β ( Ι ) καταργείται ά\ τι καθίσταται οέ 
υπό της ακολούθου παραγράφου : 

<2Β (1) Ι δ ι ω τ ι κ ά Μηχανοκίνητα Οχήματα. 
(α) Διά πάν ίδιωτικόν βενζινοκίνητον όχημα το άπόβαρον 

(τάρα) του οποίου : 
(i) Δέν υπερβαίνει τους 5 στα

τί)ρας (cwt) 

(ii) 'Υπερβαίνει τους 5 στατή
ρας (cwt) άλλα δέν υπερ
βαίνει τους 1G στατήρας. 

(iii) 'Υπερβαίνει τους 10 στα
τήρας (cwt) ά λ λ α δέν υπερ
βαίνει τους 15 στατήρας. 

(iv) 'Υπερβαίνει τους 15 στα
τήρας (cwt) άλλα δέν υπερ
βαίνει τους 20 στατήρας. 

(ν) 'Υπερβαίνει τους 20 στατή
ρας (cwt) άλλα δέν υπερ
βαίνει τους 25 στατήρας. 

(vi) Υπερβαίνει τους 25 στα

τήρας (cwt). 

£ μίλς 
6.250 διά περίοδον ενός έτους. 
4.950 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
3.400 δι' έξάμηνον περίοδον. 
1.850 διά τρίμηνον περίοδον. 

11.250 διά περίοδον ενός έτους. 
8.700 δι* έννεάμηνον περίοδον. 
5.900 δι' έξάμηνον περίοδον. 
3.100 διά τρίμηνον περίοδον. 

17.500 διά περίοδον ενός έτους. 
13.400 δι' έννεάμηνον περίοδον. 

9.000 δΓ έξάμηνον περίοδον. 
4.650 διά τρίμηνον περίοδον. 

20.000 διά περίοδον ενός έτους. 
15.250 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
10.250 δι' έξάμηνον περίοδον. 
5.250' διά τρίμηνον περίοδον. 

27.500 διά περίοδον ενός έτους. 
20.900 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
14.000 δι' έξάμηνον περίοδον. 
7.150 διά τρίμηνον περίοδον. 

41.250 διά περίοδον ενός έτους. 
31.200 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
20.900 δι' έξάμηνον περίοδον. 
10.600 διά τρίμηνον περίοδον. 

(β) Διά παν ίδιωτικόν δχημα κινούμενον διά μηχανής άλλης ή 
βενζινοκίνητου τό άπόβαρον (τάρα) του οποίου : 

(i) Δέν υπερβαίνει τους 50 στα

τήρας (cwt). 

ii) 'Υπερβαίνει τους 50 στατή

ρας (cwt); 

£ μίλς 
150.000 διά περίοδον ενός έτους. 
113.500 δι' έννεάμηνον περίοδον. 

76.000 δι' έξάμηνον περίοδον. 
38.500 διά. τρίμηνον περίοδο\. 

216 000 διά περίοδον ενός έτους. 
163.000 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
109.000 δι' έξάμηνον περίοδον. 
55.000 διά τρίμηνον περίοδοχ. 
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(3) Ή παράγραφος 2Β (2) καταργείται , αντικαθίσταται δε 
υπό της ακολούθου παραγράφου : 

«2Β (2) Μη Ι δ ι ω τ ι κ ά Μηχανοκίνητα Ό χ ή μ α τ α . 
(α) Δια παν μη ίδιωτικόν βενζινοκίνητον όχημα το άπόβαρον 

(τάρα) τοΰ οποίου : ' 
(i) Δέν υπερβαίνει τους 5 στα

τήρας (cwt). 

(ii) 'Υπερβαίνει τους 5 στατή
ρας (cwt) ά λ λ α δέν ύπερ

1 βαίνει τους 10 στατήρας. 

(iii) Υπερβαίνει τους 10 στα
τήρας (cwt) άλλα δέν, υπερ
βαίνει τους 15 στατήρας. 

(iv) Υπερβαίνει τους 15 στατή
ρας (cwt) άλλα δέν υπερ
βαίνει τους 20 στατήρας.. 

(ν) Υπερβαίνει τους 20 στατή
ρας (cwt) άλλα δέν υπερ
βαίνει τους 25 στατήρας. 

£ μίλς 
2.350 δια περίοδον ενός έτους. 
2.050 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
1.450 δι' έξάμηνον περίοδον. 
0.850 δια τρίμηνον περίοδον. 

4350 δια περίοδον ενός έτους. 
3.550 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
2.450 δι' έξάμηνον περίοδον. 
1.350 δια τρίμηνον περίοδον. 

6.600 διά περίοδον ενός έτους. 
5.200 δι* έννεάμηνον περίοδον. 
3.550 δι' έξάμηνον περίοδον. 
1.900 διά τρίμηνον περίοδον. 

7.600 διά περίοδον ενός έτους. 
5.950 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
4.050 δι' έξάμηνον περίοδον. 
2.150 δια τρίμηνον περίοδον. 

8,600 διά περίοδον ενός έτους. 
6.700 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
4.550 δι' έξάμηνον περίοδον. 
2.400 διά τρίμηνον περίοδον. 

(vi) Υπερβαίνει τους 25 στατή 
ρας (cwt). 

13.100 διά περίοδον ενός έτους. 
10.100 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
6.800 δι' έξάμηνον περίοδον. 
3.550 διά τρίμηνον περίοδον. 

(β) Διά παν μη ίδιωτικόν δχημα κινούμενον διά μηχανής 
άλλης ή βενζινοκίνητου τό άπόβαρόν ( τάρα) του οποίου : 

£ μιλς 
(i) Δέν υπερβαίνει τους 50 στα

τήρας (cwt). 

(ii) Υπερβαίνε ' τους 50 στατή

ρας (cwt). 

90.100 διά περίοδον ενός έτους. 
67.850 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
45.300 δι' έξάμηνον περίοδον. 
22.800 διά τρίμηνον περίοδον. 

108100 διά περίοδον ενός έτους. 
81.350 δι' έννεάμηνον περίοδον. 
54.300 δι' έξάμηνον περίοδον. 
27.300 διά τρίμηνον περίοδον·. 
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(4) Ή π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 2Β (3) καταργείται , αντικαθίσταται δέ 
ύπό της ακολούθου παραγράφου :' 

«2Β (3) Μοτοσυκλέτται. 
ΔΊά πάσαν μοτοσυκλέτταν μετά £ μίλς 

ή άνευ άμαξιδίου (sidecar) 2.350 διά περίοδον 
ενός έτους. V 

■ ■ ■ 1.450 δι' έξάμηνον 
περίοδον <. 

(5) Ή π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 2Β (5) καταργείται , αντικαθίσταται δέ 
ύπό της ακολούθου π α ρ α γ ρ ά φ ο υ : 

«2Β (5) Διπλόγραφον Άδε ιων . 

Διά πάν διπλόγραφον αδείας εκδοθείσης δια £ μίλς 
μηχανοκίνητα οχήματα ή μοτοσυκλέττας 0.500». 

(6) Ή πρώτη έπιφύλαξις της παραγράφου 2Β (ώς αυτή εκτί
θεται έΐς τό άρθρον 2 ( γ ) του Νόμου 4 του 1964) καταργε ίτα ι ( 
και άντ ' αυτής υποκαθίσταται ή ακόλουθος : \ 

«Νοείται δτι δέν εκδίδεται άδεια άναφορικώς προς ένιαυσίαν 
ή έννεάμηνον ή έξάμηνον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τρίμη
νον π«ρ(οΒον έκτος έάν εξεδόθη ήδη άδεια άναφορικώς προς τό 
αυτό μηχανοκίνητον δ χ η μ α δ ι ά τήν αμέσως προηγουμένην ένιαυ
σίαν ή έννεάμηνον ή έξάμηνον ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
τρίμηνον περίοδον,. ή έκτός έάν— 

(α) έγγραφος είδοποίησις έχει δοθή ύπό του έγγ&γράμμένου 
Ιδιοκτήτου του μηχανοκινήτου οχήματος είς τόν "Εφο

ρον, πρό οιασδήποτε περιόδου άναφορικώς προς τήν \—7Γ "Τ

όποίαν δέν < έχει ύποδληθή αίτησις δι* έκδοσιν άδειας , ^ikpN^f' 
δτι τό έν λ ό γ ω δχημα δέν θά κυκλοφορήση ¥\ χρήσιμο ^ ^ ^ ^ 
ποιηθη κατά τήν διάρκειαν της τοιαύτης περιόδου, και 

(&) ό 'Έφορος έχει πιστοποιήσει δτι έχουν ληφθή ύπ' αύτου 
τά ενδεικνυόμενα μέτρα προς ακινητοποίησα/ ή σφρά
γισιν τοΰ οχήματος ή έχει ίκανοποιηθή δτι τό έν λ ό γ ω 
δχημα δέν έχει κυκλοφορήσει ή χρησιμοποιηθή κατά τήν 
διάρκειαν τής τοιαύτης περιόδου». 

(7) Ή δευτέρα έπιφύλαξις τής παραγράφου 2Β τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

: (i) Διά της' προσθήκης εις τήν τρίτην γραμμήν και αμέσως 
μετά τήν λέξιν «έξαμηνίας», τού σημείου στίξεως του 
κόμματος και της λέξεως . «έννεαμηνίας». 

(ii) Διά τής άπαλείψεως των εντός παρενθέσεως ευρισκομέ
νων λέξεων .«(υπολογιζόμενο ν προς τό πλησιέστερον \*? 
πσλλαπλάσιον των δέκα μίλς)» και αντικαταστάσεως 
αυτών ύ π ό τ ώ ν λέξεων ομοίως εντός παρενθέσεως «(υπο
λογιζόμενου προς τό αμέσως έπόμενον πολλαπλάσιον 
των πεντήκοντα μίλς)». 

(8) Ή τετάρτη έπιφύλαξις τής παραγράφου 2Β τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(i) Διά της άπαλείψεως τής λέξεως «τεσσάρων» εϊς τήν τρί (* 
την γραμμήν και τής αντικαταστάσεως αυτής ύπό τής j p 
λέξεως «πέντε». ^ 
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(ϋ) Δια της προσθήκης εις την £κτην γραμμήν καΐ αμέσως 
μετά το τέλος της επιφυλάξεως, των ακολούθων λέξεων: 

·< Νοουμένου δτι εκ της τοιαύτης μειώσεως προκύπτον 
ποσόν θά υπολογίζεται προς το αμέσως έπόμενον πολ
λαπλάσιον των πεντήκοντα μίλς». 

3 . Το Μέρος Ι Ι τοΟ Δελτίου του βασικού Νόμου καταργείται, αντι
καθίσταται δε υπό τοΰ ακολούθου Μέρους : 

«Μέρος 11 

(α) Δια πασαν αίτησιν δι' έξέτασιν όδηγου 
(δ) Δι* άδειαν όδηγοΟ μηχανοκινήτου οχήματος 
(y) Δι* έφθαρμένας αδείας και φωτογραφίας 
(δ) Δι' άδειαν εμπορίας μηχανοκινήτων οχημάτων 
(ε) Διά διεθνή άδειαν όδηγοΟ 
(ζ) Δι* άδειαν μαθητευομένου 
(η) Διά προσωρινή ν άδειαν όδηγου ή άνανέωσιν αυτής 
(θ) Διά διπλόγραφον πιστοποιητικού έγγραφης . . 
(ι) Δι* έγγραφη ν νέου Ιδιοκτήτου ή συνιδιοκτήτου 

£ μιλς 
2.000 
2.000 
0.500 

33.000 
1.000 
2.000 
0.500 
0.500 

2.000» 

Άντικατά
στασις τοΰ 
Μέρους 11 
τοΰ Δελτίου 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


