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Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 
του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985 
134 του 1989 
152 του 1991 
44(1) του 1992. 
Υποχρεώσεις 
*ρος 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. 

Αριθμός 5(1) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 
1972 μέχρι 1992 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως 1993. 

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 τροπο
ποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (α)(ΐ) της παραγράφου 
(2) αυτού των λέξεων «είκοσι τεσσάρων μηνών» (πέμπτη γραμμή) με 
τις λέξεις «πέντε ετών», 

(β) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (α)(ϋ) της παρα
γράφου (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— 

(ί) Η εγγραφή ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος ή 
φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος μικτού βάρους 
μέχρι τριών τόνων το οποίο κατά την ημερομηνία της 
εισαγωγής του στη Δημοκρατία 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 Δημοκρατία για μόνιμη 
εγκατάσταση και εφόσον ανήκε κατά κυριότητα στο 
ίδιο πρόσωπο για διάστημα τριών μηνών πριν από την 
άφιξη του στη Δημοκρατία. 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 Δημοκρατία: 
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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 
Δημοκρατία. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του οχή
ματος αυτού πριν από την πάροδο τριών ετών από την 
εγγραφή του: 

Νοείται περαιτέρω ότι αιτήσεις για εγγραφή μηχανο
κίνητου 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 Έφορο βάσει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση την πιο πάνω διά
ταξη τη σχετική με τη χρονική περίοδο των τριών 
μηνών κυριότητας πριν από την άφιξη του αιτητή στη 
Δημοκρατία η οποία δε θα εφαρμόζεται, 

(ϋ) Η προσωρινή εγγραφή μηχανοκίνητου οχήματος επι
σκέπτη δυνάμει της επιφυλάξεως του Κανονισμού 12.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


