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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ* Άρ. 1315 της 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Tpoxaiac Κινήσεως (Τροπο
ποιητικός) Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

Αριθμός 58 τοϋ 1976 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗ

ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 
ΚΑΙ 1974. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό ττερι Μηχανοκινήτων Ό χ η  Συνοπτικός 
μάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 τίτλος, 
και θα άναγινώσκηται όμου μετά του περί Μηχανοκινήτων 'Οχημά
των και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου του 1972 και του περί Μηχανο 86 τοϋ 1972 
κινητών 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νό
μου του 1974 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») 37 τοϋ 1974. 
και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θα άναφέρωνται όμοΟ ώς 
οι περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι 
του 1972 έως 1976. 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποιιοίησις 
διά της εν αύτώ προσθήκης εις τήν δέουσαν άλφαβητικήν σειράν του τοϋ άρθρου 2 
κάτωθι ορισμού : τοϋ Sao™ 

Γ Γ νόμου. 
« ' βενζινοκίνητον ό χ η μ α ' ή ' ό χ η μ α κινουμενον διά μηχανής βεν

ζινοκίνητου ' σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα ή κινητήριος δύναμις 
του όποιου προέρχεται αποκλειστικώς εκ της καύσεως βενζίνης 
καΐ το όποιον δεν είναι διεσκευασμένον ούτως ώστε νά δύναται 
νά χρησιμοποιη άλλο καύσιμον ειμή μόνον βενζίνην'». 

(931) 
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Τροποττοίησις 
του βασικού 
νόμου δ ια της 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 

ρεύη κ.λ.ττ. 
την χρησιν 
οιουδήποτε 
καυσίμου 
άλλου ή 
βενζίνης, 
κ.λ.π. 

3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της εν αύτώ προσθήκης 
μετά το άρθρον 5 του κάτωθι νέου άρθρου : 
«Εξουσία είς 5Α.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, οσάκις ή 
τό ΥπουρνικόνυΓχό τ ής Κυβερνήσεως ακολουθούμενη πολιτική ή το οη
ο"πως^α

0
ο μ °

σ ι ο ν συμφέρον έν γένει τούτο άπαιτη, διά διατάγματος 
νά άπαγορεύη ή θέτη περιορισμούς 6πό τοιούτους δρους 
οίους ήθελε κρίνει σκόπιμον είς την όφ' οιασδήποτε κοττη
γορίας μηχανοκινήτων οχημάτων χρησιν ώς κινητηρίου 
δυνάμεως οιουδήποτε καυσίμου έκτος της βενζίνης κα ι του 
ακαθάρτου πετρελαίου. 

(2) Ό ιδιοκτήτης, κάτοχος ή πάς έχων ύπό τον ελεγχον 
αύτου μηχοα/οκίνητον δχημα χρησιμοποιούν ώς κινητήριον 
δύναμιν καύσιμον κατά παράβασιν διατάγμοαος εκδοθέν
τος δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και 
είς περίπτωσιν καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν διά διά
στημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή είς χρηματικήν ποι
νήν μη ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας, ή είς άμφο
τέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ή είς οιον
δήποτε μέρος (μηχανοκινήτου οχήματος δπαρξις καυσίμου, 
κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά δύναται τούτο νά χρησι
μοποιηίθη ώς κινητήριος δύναμις του όχήμοπος, θά θεωρή
τα ι ώς χρήσις του τοιούτου καυσίμου ώς κινητηρίου δυνά
μεως του όχήμοπος.». 

Έτυπώθη έν τφ Τιπτογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


