
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ* *Αρ. 122 της 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Συμφώνως τ ω 'Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τών 'Αντ ιπροσώ

πων ψηφισθε ίς περί Μηχανοκ ινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροπο

ποιητ ικός) Νόμος, 1962, το κείμενον τοϋ οποίου ακολουθεί , εκδίδεται υπό τοϋ 
Προέδρου και τοϋ 'Αντ ιπροέδρου της Δημοκρατ ίας διά δημοσιεύσεως εις τήν 
"Επίσημον "Εφημερίδα τής Δημοκρατ ίας. 

'Αριθμός 2 τοϋ 1962. 

Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν Τ Ο Ν ΠΕΡΙ Μ Η Χ Α Ν Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν 
Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΚΑΙ Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Ν Ο Μ Ο Ν . 

Ή Βουλή των "Αντιπρόσωπων ψηφίζει ώς α κ ο λ ο ύ θ ω ς : — 

Ι . Ο τταρώ\> Νόμος θά άναψέρηται ώς ό περί Μηχανοκινήτων Ό χ η  Συνοπτικός 
μάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος, 1962. καί θά τίτλος. 
άναγινώσκηται όμοϋ μετά των περί Μηχανοκνήτων "Οχημάτων καί 
Τροχαίας Κινήσεως Νόμων (έν τ ο ι ς εφεξής αναφερομένων ώς «ό βα Κεφ. 332. 
σικός Νόμος»). 25 r o o m s 

%. Ό βασικός Νόμος θά εχη έφαρμογήν τηρουμένων των ακολούθων Τροποποίη

τροποποιήσεων :—
 σι<

^
 τ ο

° 
'■·■''. *. ι/ βασικού 

(«) θά αντ ικατασταθούν αϊ λέξεις «Κυβερνήτης έν Συμβουλίω», Νόμου. 
οπού αύται απαντώνται έν τώ βασικώ Νόμω. διά τών λέξεων 
«Ύπουργ ικόν Συμβούλιον»· 

( /?)θά παρεμβληθ ΐ | έν τ ώ αρθρω 2 τοΟ βασικοϋ Νόμου καί είς τήν 
πρσσήκουσαν αλφαβητική ν σειράν ό ακόλουθος ορισμός :— 

«·* Δημοκρατ ία " σημαίνε ι τήν Δημοκρατ ίαν τής Κ ύ π ρ ο υ » · 
(γ) θά αντικατασταθώ έν τ ώ αρθρω Ι3Α τοϋ βασικοϋ Νόμου (ώς 

αναφέρεται είς τό άρθρον 4 τοϋ Νόμου 25 τοϋ 1959), ή αναφορά 
είς τους περί Μηχανοκ ινήτων "Οχημάτων ( 'Ασφάλεια Τρίτου) 
Νόμους. 1954 καί 1957, δΓ άναφορδς είς τόν Νάμον π*ρΙ Μηχα

νοκ ινήτων "Οχημάτων ("Ασφάλεια Τρίτου) , Κεφ. 333. 

(187) 
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Τροποποίησης 
τοΟ,βασικοΰ 
Νόμου. 

.ΐν'Εζαιρέοεις 
έκ τής πλη

ρωμής φόρου 
ή τέλους 
δυνάμει ί ο υ 
Μέρους Ι 
τοϋ Δελτ ίου 
ιο" ι παρόντος 
ΙΗόιιΟυ. 

3. Ό βασικός Νόμος δια τοϋ παρόντος τροποποιείται διά της παρεμ
βολής, αμέσως μετά τό άρθρον 14 αυτοΰ, τών ακολούθων νέων άρθρων : 

Ι4Α. Ουδείς φόρος ή τέλος δυνάμει τοϋ Μέρους Ι τοϋ 
Δελτίου του παρόντος Νόμου θα πληρώνηται επί τή έγγραφη 
ή λήψει άδειας οΐόυδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος 

(η)---(\) ανήκοντος εις τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας· 
(ii) ανήκοντος είς την Έλληνικήν ή Τουρκικήν Κοινο

τικήν Συνέλευσιν και χρησιμοποιούμενον απο
κλειστικώς είς την έκτέλεσιν των επισήμων και 
δημοσίων λειτουργιών της Συνελεύσεως εκείνης· 

(β)—(') ανήκοντος εις οιανδήποτε ξένην Έπικράτειαν 
και χρησιμοποιούμενον ύπό τών διπλωματικών 
αντιπροσώπων της "Επικρατείας ταύτης, ή οιουδή
ποτε μέλους τοϋ προσωπικού της· 

(ii) ανήκοντος εις οιονδήποτε τακτικόν λειτουργών 
της μονίμου διπλωματικής ή Προξενικής υπηρεσίας 
οίασδήποτε ξένης 'Επικρατείας, όστις εΐναι τοποθε
τημένος δι* ύπηρεσίαν έν τή Δημοκρατία : 

Νοείται δτι αί εξαιρέσεις αϊ προβλεπόμενοι υπό 
τών υποπαραγράφων (i) καί (i;) της παραγράφου (//) 
τοϋ παρόντος άρθρου τότε μόνον θα ισχύουν οσάκις 
ή ξένη 'Επικράτεια είναι πρόθυμος νά παραχώρηση 
όμοίαν έξαίρεσιν είς οιονδήποτε διττλωματικόν άντι
πρόσωπον ή οίονδήποτε μέλος τοϋ προσωπικού του 
και είς οίονδήποτε τακτικόν λειτουργόν της μονίμου 
διπλωματικής ή Προξενικής υπηρεσίας της Δημο
κρατίας, δστις είναι τοποθετημένος δι" ύπηρεσίαν 
εις τοιαύτη ν ξένην Έπικράτειαν. 

!4Β. Ουδέν τέλος δυνάμει τοϋ Μέρους II τοϋ Δελτίου 
τοϋ παρόντος Νόμου θα πληρώνηται έπι'τή έκδόσει αδείας 
όδηγοϋ μηχανοκινήτου οχήματος είς οίονδήποτε τακτικόν 
λειτουργόν της μονίμου διπλωματικής ή Προξενικής υπη
ρεσίας οιασδήποτε ξένης "Επικρατείας δστις εΐναι τοποθε
τημένος δι* ύπηρεσίαν έν τή Δημοκρατία : 

°ϊί(.αιρέσεις 
πληρωμής 
τελών 
δυνάμει τοΰ 
Μέρους Ι 1 
τοΰ Δελτ ίου 
τοΰ παρόντος 
Νόυου. 

Πληρωμή 
φόρου ή 
τέλους έν 
σχέοει μέ 
μηχανο

κίνητο: 
οχήματα είς 
τα όποια 
εφαρμόζονται 
αϊ πρόνοιαι 
τής Συνθήκης 
'Εγκαθιδρύ

σεως καί τών 
Συμφωνιών 
διά τήν 
εφαρμογών 
της Συνθήκης 
Συμμαχίας. 

Νοείται δτι ή ενδιαφερόμενη ξένη "Επικράτεια είναι 
πρόθυμος νά παραχώρηση παρομοίαν έξαίρεσιν είς 
οίονδήποτε τακτικόν λειτουργόν της μονίμου διπλωματι
κής ή Προξενικής υπηρεσίας τής Δημοκρατίας τοποθε
τημένον δι* ύπηρεσίαν είς τήν τοιαύτην ξένην Έπικρά
τειαν. 

Ι4Γ.—(Ι) Παρά πάσαν πρόβλεψιν περιλαμβανομένην έν 
τώ παρόντι Νόμω ή εϊς οιουσδήποτε κανονισμούς γενο
μένους δυνάμει τούτου, ή πληρωμή φόρου ή τέλους δυνάμει 
του Μέρους Ι ή τοΟ Μέρους II του Δελτίου τοΰ παρόντος 
Νόμου, έν σχέσει προς οίονδήποτε μηχανόκΙνητον δχημα 
ή ίίδειαν tic τό όποιον 2χουν έφαρμογήν αϊ πρόνοιαι τής 
Συνθήκης "Εγκαθιδρύσεως ή τής Συμφωνίας διά τήν έφαρ
μογήν τής Συνθήκης Συμμαχίας, ως ή περίπτωσις, θά 
υπόκειται είς τάς τοιαύτας προνοίας. 
(2) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου 
(α) «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήν Συνθήκην 

τήν άφορώσαν τήν έγκαθίδρυσιν τής Δημοκρατίας 
τής Κύπρου τήν ύπογραφεϊσαν έν Λευκωσία τήν 
16ην Αυγούστου, I960, καί περιλαμβάνει τήν Άνταλ-
λαγήν Διακοινώσεων ύπογραψεισών έν Λευκωσία 
κατά τήν αυτήν ήμέραν. 
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(β) «Συμφωνία δια τήν έφαρμογήν τής Συνθήκης Συμμα

χίας» σημαίνει τήν Συμφωνίαν όιά τήν έφαρμογήν 
της Συνθήκης Συμμαχίας τήν ΰττογραφεΐσαν έν 
Λευκωσία κατά τήν Ι6ην Αυγούστου, I960.». 

4. Τό άκόλουθον Δελτίον θα είναι τό Δελτίον το άναφερόμενον είς τό ΐύ Δ*λτ(οι/. 
άρθρον 3 τοϋ βασικού Νόμου:— 

« Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
("Αρθρον 3) 
ΜΕΡΟΣ Ι. 

Ι. Έν τω παρόντι Μέρει, έκτος εάν έκ τοΟ κειμένου ττροκύτττη άλλως— 
«ίδιώτικόν μηχανοκίνητον όχημα» σημαίνει οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα 

«ατεοκευασμένον ή διεσκευασμένον διά χρήο'ΐν ττρός μεταφοράν επιβατών και 
αή χρησιμοποιούμενον δι" ένοικίάσιν ή άμοιβήν αλλά χρησιμοποιούμενον κυρΚος 
διά τήν μεταφοράν 'επιβατών, νοουμένου δτι oi τοιούτοι έπιβάται μεταφέρονται 
άνευ αμοιβής, εκτός εάν ol έπιβάται ούτοι ευρίσκονται έν ιή υπηρεσία τοϋ 'διοκτήτου 
νου τοιούτου οχήματος κα\ μεταφέρονται διά τους σκοπούς της τοιαύτης υπηρεσίας. 

2. Α. ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 

(α) Διά. μοτοσυκλέττας 
(/>) Διά μηχανοκίνητον όχημα του οποίου τό άπόβαρον (τάρα)— 

(ί) Δέν υπερβαίνει τόύς 5 στατήρας (cwt.) 
(ii) 'Υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt.) άλλα δέν υπερβαίνει 

τους 15 οτατήρας 
(iii) 'Υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt.) άλλα δέν υπερβαίνει 

τους 25 στατήρας · 
(ϊν) 'Υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt.) . . 

£ μίλς 
1.500 

10.000 

20.000 

30.000 
50.000 

Β.—ΑΔΕΙΑ» ^ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 
(Ι) Ί δ Ί ω τ ι κ ά Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α " Ο χ ή μ α τ α . 

(α). ΔΓ ίδιωτικόν; βενζινοκίνητον όχημα τό άπόβαρον 
(τάρα) του. οποίου--■ 

(ι) Δέν υπερβαίνει τους 5 σταί~>ρας (cwt.) 

(ii) 'Υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt.) καΐ 
δέν υπερβαίνει τους 10 στατήρας 

(iii) 'Υπερβαίνει τους, 10 στατήρας (cwt.) καί 
δέν ύττερβαίνει τους 15 στατήρας 

(ιν) "Υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt.) κβί 
δέν υπερβαίνει τους 20 στατήρας 

(ν) 'Υπερβαίνει τους 20 στατήρας (cwt.) καί 
δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας 

(νΐ) 'Υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt.) 

£ μίλς 
5.000 δι* όλόκληρον έτος. 
2.70Q δι" ήμισυ έτος. 
1.500 διά μίαν τριμηνίαν. 

9.C00 δι' όλόκληρον έτος. 
4.700 δι" ήμισυ Ιτος. 
2.500 διά μίαν τριμηνίαν. 

14.000 δι' όλόκληρον 'έτος. 
7.250 δι" ήμισυ Ετος. 
$.750 διά μίαν τριμηνίαν. 

16.000 δι* όλόκληρον ΐ τος . 
8.250 δι ήμισυ Ετος. 
4.25Φ δι£ μίαν τριμηνίαν. 

22.000 δι" όλόκληρον Ετος. 
11.250 δι* ήμισυ Ετος. 
5.750 διά μίαν τριμηνίαν. 

33.000 δι" όλόκληρον έτος. 
16.750 δι" ήμισυ έτος. 
8.500 διά μίαν τριμηνίαν. 



m 
(/jF) ΔΓ Ιδιωτικό ν μηχανοκίνητον βχημοι κινούτ 

μενον διά μηχανής άλλης ή βενζινοκίνητοι* 
τό άπόβορον (τάρα) τοΟ όποιου— C μίλς 

(i) Δέν υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt.) 150.000 δι" δλόκληρον ίτος. 
76.000 δι* ήμισυ ίτος. 
38.500 διά μίαν τριμηνίαν. 

(ii) "Υπερβαίνει τους 50 στατήρας (c\\ t.) . . 216.000 δι* δλόκληρον έτος. 
109.000 δι* ήμισυ έτος. 
55.000 διά μίαν τριμηνίαν. 

(2) Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α ' Ο χ ή μ α τ α μ η 
" Ι δ ι ω τ ι κ ά . 
(α) Διά βενζινοκίνητον δχημα τό άπόβαρον 

(τάρα) τοϋ οποίου— 
(ί) Δέν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt.) . 

(ii) 'Υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt.) καΐ 
δέν υπερβαίνει τους 10 στατήρας 

(iii) "Υπερβαίνει τους 10 στατήρας (cwt.) καΐ 
δέν υπερβαίνει Τους 15 στατήρας 

(ίν) "Υπερβαίνει τους ί5 στατήρας (cwt.) καΐ 
δέν υπερβαίνει τους 20 στατήρας 

(ν) "Υπερβαίνει τους 20 στατήρας (cwt.) και 
δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας 

(vi) "Υπερβαίνει τους 25 οτατήρος (cwt.) 

(β) Διά μηχανοκίνητον δχημα κινούμενον διά 
μηχανής άλλης ή βενζινοκίνητου τό άπόβαρον 
(τάρα) τοΟ οποίου— 

(i) Δέν υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt.) 

(ii) Υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt.) 

( 3 ) Μ ο τ ο σ υ κ λ ί τ τ α ι . 
Διά κάβε ροηοσυκλέτταν μετά ή άνευ πλαγίου 

κιβωτίου «(κΐίβωταμάζης) (side-car) 

(4) Δ ι π λ ό γ ρ α φ ο ν Α δ ε ι ώ ν , ι 
Διά πδν διπλόγραφον αδείας εκδοθείσης 5ta 

μηχανοκίνητα; οχήματα ή μοτοσυκλέττας 

2:350 δι" δλόκληρον έτος 
1.225 δΓ ήμισυ έτος. 
0.675 διά μίαν τριμηνίαν 

4.350 δι* δλόκληρον έτος 
2.225 δΓ ήμισυ έτος. 
1.175 διά μίαν τριμηνίαν 

6.600 δΓ δλόκληρον έτος 
3.350 δι* ήμισυ έτος 
1.725 διά μίαν τριμηνίαν 

7.600 δΓ δλόκληρον έτος 
3.850 δΓ ήμισυ έτος. 
1.975 διά μίαν τριμηνίαν 

8.600 δΓ δλόκληρον έτος 
4.350 δι" ήμισυ έτος. 
2.225 διά μίαν . τριμηνίαν 

13.100 δι* δλόκληρον έτος 
6.600 δι* ήμισυ έτος. 
3.350 διά μίαν τριμηνίαν 

90.100 δΓ δλόκληρον ϊτος. 
45.100 5Γ ήμισυ Κτος. 
22.600 διά μίαν τριμηνίαν. 

108.100 δΓ δλόκληρον ϋτος. 
54.100 5Γ ήμισυ ϊτος. 
27.'00 διά μίαν τριμηνίαν. 

2.350 δΓ δλόκληρον έτος. 
».225 δι* ήμισυ Ζτος. 
0.675 διά μίαν τριμηνίαν. 

0.350 
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Νοε ί τα ι δτ ι . παρά ττδν ότ ι περιέχεται είς τήν τταράγραφον 2 ' των Παράρτημα 
Κανονισμών Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων, 1959. έάν εκδοθή μία άδεια [*?

 3 

διά μέρος τριμηνίας, έξαμηνίας ή ετησίας περιόδου έν σ χ ί σ ε ι μέ μηχανο .είημΊρΐϊος 
κ ίνητον όχημα νεωστ ί έγγραφέν ή λόγω αντ ικαταστάσεως τής κατά 1959. 
ναλισκούσης βενζίνην μηχανής μηχανοκινήτου τινό< οχήματος διά Πρβζις 344. 
μηχανής ντίζελ. Οά πληρώνηται μέρος τοΰ τέλους (ΰπολογιζόμενον 
προς τό πλησιέοτερον ηολλαπλάσιον τών δέκα μίλς) τό όποιον αναγρά

φεται είς τό Δελτ ίον έν σχέσει μέ τήν είδικήν περίοδον διά τήν οποίαν 
εκδίδετα ι άδεια, αναλογούν προς τό μή έκπνεύσαν μέρος της το ιαύτης 
περιόδου. "Ολόκληρος ό μήν κατά τόν όποιον γ ίνετα ι αίτησις δι* ί ίκδο

σιν αδείας θά ύπολογίζηται ώς μέρος τής μή έκπνευσάσης περιόδου : 

Νοε ί τα ι περαιτέρω δτ ι μηχανοκίνητα οχήματα ε ίδ ικώς κατασκευασμένα 
ή διεσκευασμένα διά χρήσιν και πραγματ ικώς χρησιμοποιούμενα ύπό 
σωματ ικώς αναπήρων προσώπων, τη Ικανοποιήσει τού ΠρωτοκολλητοΟ 
Μηχανοκινήτων "Οχημάτων, εξα ιρούνται τής πληρωμής των φόρων, ή 
τελών τών αναγραφομένων είς τό Μέρος Ι τοϋ Δελτ ίου : 

Νοε ί τα ι περαιτέρω δτ ι τό τέλος τό πληρωτέον δΓ αδειαν Ιδ ιωτ ικού 
μηχανοκινήτου οχήματος δυνάμει τής παραγράφου 2Β τοϋ Μέρους Ι του 
Δελτ ίου , μετά τήν παρέλευσιν τεσσάρων ετών άπό τής Ιης "Ιανουαρίου 
τοϋ έτους καθ* δ τό το ιούτον όχημα διά πρώτην φοράν ενεγράφη, θά 
ε ίναι τό ποσόν τό καθοριζόμενον έν τή τοιαύτη παραγράφω διά τό 
το ιούτον δχημα μειωμένον κατά 25%. 

ΜΕΡΟΣ Π. 

(«) Διά πάσαν αϊτησιν δι* έξέτασιν οδηγού 

(//) ΔΓ αδειαν οδηγού μηχανοκινήτου" οχήματος 
()) ΔΓ έφθαρμέναςάδειας και φωτογραφίας . . 
(<)) ΔΓ άδειαν εμπορίας μηχανοκινήτων οχημάτων 
(/;) Διά διεθνή αδειαν οδηγού 
(ζ) ΔΓ άδειαν μαθητευομένου 
(//) Διά προσωρινήν άδειαν οδηγού 
(0) Διά διπλόγραφον πιστοποιητ ικόν έγγραφης 

(/) ΔΓ έγγραφήν νέου Ιδ ιοκτήτου ή συνιδ ιρκτήτου 

Ι μίλς 
1.000 
1.000 
0.500 

33.000 
1.000 
ι.οοο 
0.500 
0.500 
1.000 


