
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                         Ν. 136(Ι)/2018 

Αρ. 4674, 30.11.2018                               

Ο περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 136(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ) 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 

 
        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

56(Ι) του 2000 
191(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και 
Δοκιμή) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπόρων 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμους του 2000 και 2002 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμοι του 2000 έως 2018. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο (3) και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων εδαφίων (4), (5), (6)       
και (7): 

 «(3) Η άδεια επίδειξης και δοκιμής ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από 
1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και παρέχει στον κάτοχό της το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε οποιοδήποτε δρόμο μη εγγεγραμμένα ή 
ακινητοποιημένα μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία ο έμπορος εμπορεύεται, για 
σκοπούς επίδειξης ή δοκιμής σε πιθανούς αγοραστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου. 

  
 
 
 
 

                        Παράρτημα. 

 (4) Ανανέωση άδειας επίδειξης και δοκιμής πραγματοποιείται, μετά από αίτηση 
του κατόχου της, το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία λήξης της 
ισχύουσας άδειας και η νέα άδεια ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας λήξης 
της άδειας που ανανεώνεται, αφού καταβληθεί το τέλος που προβλέπεται στις 
διατάξεις του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος. 

  
 

 136(Ι) του 2018. 
(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4), άδειες επίδειξης και δοκιμής 

που εκδόθηκαν ή ανανεώθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 2018 ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

  
 (6) Αδειούχος έμπορος που παραλείπει να ανανεώσει άδεια επίδειξης και 

δοκιμής που κατέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και δεν 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7, επιβαρύνεται, κατά 
την ανανέωση της άδειας επίδειξης και δοκιμής, με επιπρόσθετο ποσό που ισούται 
με εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού που καταβάλλεται για την ανανέωση της 
συγκεκριμένης άδειας επίδειξης και δοκιμής. 

  
 (7) Άδεια επίδειξης και δοκιμής που εκδόθηκε σε αδειούχο έμπορο που 

αναστέλλει ή τερματίζει τις δραστηριότητές του θεωρείται ακυρωμένη και ο έμπορος 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Mε την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4) αυτού, της τελείας με 
άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε):  

 
         «(ε) το έτος για το οποίο ισχύει η άδεια επίδειξης και δοκιμής και η πινακίδα.»∙ και 

   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (5), (6)    

και (7): 
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«(5) Πινακίδες που παραχωρήθηκαν πριν την έναρξη της ισχύος του 
περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2018 ισχύουν και χρησιμοποιούνται μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου του 2018.  

 



 

  (6) Πινακίδες που παραχωρούνται ισχύουν και χρησιμοποιούνται για 
το έτος που ισχύει η άδεια επίδειξης και δοκιμής που εκδίδεται δυνάμει 
των διατάξεων του  άρθρου 3. 

   
  (7) Πρόσωπο που χρησιμοποιεί πινακίδες κατά παράβαση των 

διατάξεων των εδαφίων (5) και (6) διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα 
(1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες 
ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 4Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 4 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 4Α: 
 

  
 «Τέλη. 

Παράρτημα. 
4Α.–(1) Για την έκδοση άδειας επίδειξης και δοκιμής και για την παραχώρηση 

ζεύγους πινακίδων καταβάλλονται τα τέλη που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος. 

   
  

 
 
Παράρτημα. 

(2) Σε περίπτωση που η έκδοση ή η ανανέωση άδειας επίδειξης και δοκιμής ή η 
παραχώρηση ζεύγους πινακίδων πραγματοποιείται μετά τον μήνα Ιανουάριο 
εκάστου έτους, καταβάλλεται τέλος που υπολογίζεται κατ’ αναλογία του τέλους που 
προνοείται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος, στη βάση των μηνών που 
υπολείπονται μέχρι τη λήξη του έτους, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μήνας 
εντός του οποίου εκδίδεται ή ανανεώνεται η άδεια επίδειξης και δοκιμής ή 
παραχωρείται το ζεύγος πινακίδων, ανάλογα με την περίπτωση. 
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(3) Τα τέλη που καταβλήθηκαν για έκδοση ή ανανέωση άδειας επίδειξης και 
δοκιμής και για παραχώρηση πινακίδων πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2018 και αναλογούν σε μήνες που έπονται της 31ης 
Δεκεμβρίου 2018 αφαιρούνται από τα τέλη που καταβάλλονται για την ανανέωση 
της άδειας επίδειξης και δοκιμής και την ανανέωση πινακίδας για το έτος 2019.».  

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):  

 «(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, δεν απαιτείται 
επαγγελματική άδεια για τον οδηγό που οδηγεί φορτηγό ή λεωφορείο για μη εμπορικούς 
σκοπούς, το οποίο κυκλοφορεί με πινακίδες δοκιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου και δεν μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) σε 
εδάφιο (4) και την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 «(3) Επιτρέπεται η χρήση των πινακίδων που παραχωρούνται με βάση τις διατάξεις του   
άρθρου 4 από αδειούχο έμπορο σε μη εγγεγραμμένο ή ακινητοποιημένο όχημα που 
εμπορεύεται, για σκοπούς μετακινήσεων του οχήματος από το σημείο άφιξής του στη 
Δημοκρατία, όπως λιμάνια, προς χώρους αποθήκευσης και από ένα χώρο αποθήκευσής ή 
επίδειξης σε άλλο καθώς και για σκοπούς ετοιμασίας του οχήματος για την πώλησή του,  όπως 
μετακινήσεων προς και από τεχνίτες οχημάτων και χώρους και συνεργεία πλυσίματος και 
καλλοπισμού οχημάτων.». 

  
Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α) Με τη διαγραφή από το Μέρος Ι αυτού των λέξεων «έξι μηνών» (όγδοη γραμμή) και την 
αντικατάσταση του σημείου «£» (εντέκατη γραμμή), με το σημείο «€»∙  

   
 
 
 
 



 

  (β) με την αντικατάσταση του Μέρους ΙΙ αυτού, με το ακόλουθο νέο Μέρος ΙΙ: 
    
   «ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

(άρθρα 3, 4 και 4Α) 
 
Τέλη: 
 
€1300 για έκδοση άδειας επίδειξης και δοκιμής. 

€25 για έκδοση πιστού αντίγραφου άδειας επίδειξης και δοκιμής. 

€200 για κάθε ζεύγος πινακίδων.»∙ και 

    
  (γ) με την αντικατάσταση του Μέρους ΙΙΙ αυτού με το ακόλουθο νέο Μέρος ΙΙΙ: 
    
   «ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

(άρθρο 4) 
 

». 
 
 

 


