
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2002 

 

                                    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

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 

241 του 1991 

44(Ι) του 1992 

5(Ι) του 1993 

28(Ι) του 1993 

49(Ι) του 1994 

5(Ι) του 1996 

45(Ι) του 1996 

95(Ι) του 1996 

56(Ι) του 1998 

1(Ι) του 1999 

18(Ι) του 1999 

66(Ι) του 1999 

117(Ι) του 1999 

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 

..... του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

Νόμους του 1972 έως (Αρ. 2) του 2002 (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 μέχρι 2003. 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 23Α του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 23Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη μετά 

από αυτήν της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

        «Νοείται περαιτέρω ότι η παρουσίαση στον 

Έφορο πιστοποιητικού καταστροφής αποτελεί 

προϋπόθεση για τη διαγραφή σχετικού 

απόβλητου οχήματος.». 

  

  (β) Με την αντικατάσταση της άνω τελείας με άνω και 

κάτω τελεία στην υποπαράγραφο (ι) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και την 

προσθήκη μετά από αυτήν της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

  

        «Νοείται ότι το πιστοποιητικό καταστροφής 

αποτελεί απόδειξη της ολοσχερούς καταστροφής 

του οχήματος»· 

  

  (γ) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

επιφύλαξης του εδαφίου (3) και την προσθήκη 

μετά από αυτήν της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

        «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.» 
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  (δ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(6): 

  

  

 

 

...του 2003. 

«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.». 

23.01.177.2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ΕΠ. 
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