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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ Άρ. 1740 της 20ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροπο

ποιητικός) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε ι ς τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

Αριθμός 72 τοΟ 1981 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΌΙΩΜ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ WAI ΤΡΟΧΑΙΑ Σ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1972 Ε Ω Σ ( Ά ρ . 2) ΤΟΥ 1978 

Ή Βουλή των 'Α^ιπροσωπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόΐμος θα Ιάναφέρηται ώς ιό περί Μηχανοκινήτων Συνοδικός 
Όχη;μάτων κα ι Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 'Νόμος του τίτλος. 
1981, θά 'άναγινώσκηται δε όμοΟ μετά των περί Μηχανοκινήτων 
'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως ιΝόμων του 1972 εως ('Αρ. 2) 86τοϋ 1972 
του :1978 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ιό βασικός νόμος»), ό 37τοθΐ974 
δε βασικός νόμος κα ι !ό παρών ιΝόμος θά άναφέρωνται όμου

1 ώς οι 58τοϋΐ976 
•περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του Ι?
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1972 εως 1981. 64 του 1978. 

2. Τό άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διατ/ρα τροποποίησις 
φής έξ αύτου του ορισμού του δρου «ίδιωτικόν ίμηχανοΐκίνητον τοϋ άρθρου 2 
όχημα» κ α ι της αντικαταστάσεως του δια του! ακολούθου νέου τοΰβασίίκοΟ 
δριϋμου:

 νό
^

ου
· 

ί«
 c Αδιωτικόν ιμηχανο'κίνη,τον όχη'μα' σημαίνει παν μηχανοκί

ΐνητον όχημα πλην των ίοηΐμοισίας χρήσεως τοιούτων κ α ι των 
φορτηγών μηχανοκινήτων όχηιμάτων, των χρηίσι{μοποιου>μένων 
(διά τήν 'μετάφοράν αγαθών ή φορτίου έπϋ ιμιισθώσει ή έπ' 
ΐάμοϋβή; ικαί' των 'μηίχανοΐκινήίτων όχηιμάτων των χρη'συμοποιου
μένων διά τήν 'έΐκπαίΐοευισιν ιδδηγών ό δρος ' έκπαίδευσις οδη
γ ώ ν ' κέκτητα ι τήν εις τον περί 'Μηχανοκινήτων Όχη'μώτων 
'('Εκπαίδευσις Όδηγών) ίΝόιμον του 11968 άΐϊοδιδοίμένην εννοιαν*». 112 τοϋ 1968. 

3. Τό Μέρος Ι του Παραρτήματος του ιβαΌΐκου νό'μου τρόπο Τρσπσποίησις 
ποιείται ώς άΐκολούθως: τοϋ Μέρους ι 

,(α) Ή παράγραφος 2B(i l) t(a) κα ι "(β) καταργε ίτα ι και ™ ^ ° ϊ ° Γ
ή
' 

αντικαθίσταται διά της ακολούθου νέας παραγράφουν βασυκοΰ 
νόμου. 

(1287) 
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«2Β(Ι) Ιδιωτικά Μηχανοκίνητα 'Οχήματα: 
(α) Δια παν ϊδιωτικόν βενζινοκίνητον δχημα το άπόβαρον 

του όποιου : 

(β) 

(i) Δεν υπερβαίνει τους 
στατήρας (CWT). 

(ϋ) Υπερβαίνει τους 5 στα
τηρας (CWT) άλλα δεν 
υπερβαίνει τους 10 στατη
ρας. 

(iii) Υπερβαίνει τους 10 στα
τηρας (CWT) άλλα δεν 
υπερβαίνει τους 15 στατή

Ρας.· 
(iv) Υπερβαίνει τους 15 στα

τηρας (CWT) άλλα δεν 
υπερβαίνει τους 20 στατη
ρας. 

(ν) Υπερβαίνει τους 20 στα
τηρας (CWT) άλλα δεν 
υπερβαίνει τους 25 οτατη

Ρας· 
(vi) Υπερβαίνει τους 25 στα

τηρας (CWT). 

£ μιλς 
8.000 διά περίοδον 

ενός έτους. 
4.500 δι' έξάμηνον 

περίοδον. 

13.000 

7.000 

21.000 

11.250 

33.000 

18.000 

60.000 

31.500 

180.000 

92.000 

διά περίοδον 
ενός έτους. 

δι' έξάμηνον 
περίοδον. 

διά περίοδον 
ενός έτους. 

δι' έξάμηνον 
περίοδον. 

διά περίοδον 
ενός έτους. 

δι' έξάμηνον 
περίοδον. 

διά περίοδον 
ενός έτους. 

δι' έξάμηνον 
περίοδον. 

διά περίοδον 
ενός έτους. 

δι' έξάμηνον 
περίοδον. 

Διά πάν Ίδιωτικόν μηχανοκίνητον δχημα κινούμενον διά 
μηχανής άλλης ή βενζινοκίνητου τοΰ οποίου το άπόβαρον : 

£ μίλς 
(i) Δεν υπερβαίνει τους 20 240.000 

στατήρας (CWT). 

(ϋ) Υπερβαίνει τους 20 στα
τήρας (CWT) άλλα δεν 
υπερβαίνει τους 25 στατή
ρας. 

(iii) Υπερβαίνει τους 25 στα
τήρας (CWT) άλλα δεν 
υπερβαίνει τους 30 στατή

ρας. 
(iv) Υπερβαίνει τους 30 στα

τήρας (CWT) αλλά δεν 
υπερβαίνει τους 50 στατή
ρας. 

(ν) Υπερβαίνει τους 50 στα
τήρας (CWT). 

124.000 

280.000 

146.000 

320.000 

168.000 

380.000 

200.000 

450.000 

235.000 

διά περίοδον 
ενός έτους. 

δι' έξάμηνον 
περίοδον. 

διά περίοδον 
ενός έτους. 

δι' έξάμηνον 
περίοδον. 

διά περίοδον 
ενός έτους. 

δι' έξάμηνον 
περίοδον. 

διά περίοδον 
ενός έτους. 

δι' έξάμηνον 
περίοδον. 

διά περίοδον 
ενός έτους. 

δι' έξάμηνον 
περίοδον.»· 
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(β) ή παράγραφος 2Β(3) καταργείται και αντικαθίσταται δια της 
ακολούθου νέας παραγράφου : 

<<2Β(3) Μοτοσυκλέται (μη συμπεριλαμβανομένων των τρίκυ
κλων) : 

Δια πασαν μοτοσυκλέταν, ό κυβισμός της μηχανής της όποιας : 
£ μιλς 

(α) Δεν υπερβαίνει τα 500 κυβι 2.350 δια περίοδον 
κά εκατοστά (C.C.). ενός έτους. 

(β) Υπερβαίνει τα 500 κυβικά 12.000 δια περίοδον 
εκατοστά (C.C.). ενός έτους. 

7.000 δι* έξάμηνον 
περίοδον.»* 

(γ) ή παράγραφος 3Ε τροποποιείται, δια της προΐσθήΐκης της 
ιάκολούθου νέας υποπαραγράφου (3), ευθύς μετά την ύποπα
,ράγραφον (2), της υποπαραγράφου (3) ιέπαναριθμουμένης ώς 
υποπαραγράφου (4) : 

«(3) Το τέλος, το πληρωτέον δι" αδειαν ιδιωτικού μηχανο
κινήτου βενζινοκίνητου οχήματος υπερβαίνοντος τους 25 
'στατηρας (CWT), δυνάμει της παραγράφου 2Β(1)ί(α); του 
Μέρους Ι του παρόντος Παραρτήματος, μετά πάροδον δε
καετίας άπό της 1η;ς ρ Ιανουαρίου του έτους, καθ' δ το τοι
ούτον δχημα το πρώτον ενεγράφη:, θά είναι το ποσόν το 
καθοριζόμενον έν τη τοιαύτη παραγράφω δια το τοιούτον 
όχηιμα, ,μειωΐμένον κατά έξήκοντα επί τοις έ'κατόν (60%).»· 
(|δ) ή παράγραφος 3Ε τροποποιείται δια της έν τη ύποπα

ραγράφω (4)ι αύτης, ώς (αναριθμείται, διαγραφής, της λέξεως 
«'και» (Ιδευτέρα γραμμή) καΐ της προσθήκης ευθύς ιμετά τον 
αριθμόν «!(2)>> ^όιμμστος >καΐ της λέξεως <καί άριιθίμοΰ <οκα! '(3)». 

, Ό παρών Νόμος τίθεται έ,ν ίσχύι τη 1η 'Ιανουαρίου, 1982. "Εναρξις 
Ισχύος 
τοϋ παρόντος 
Ν6μου. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο» της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


