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70? Ν. 37/74 

Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός,37 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑ1ΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1972 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
L· ΧΌ παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Μηχανοκινήτων Όχη- Συνοπτικός 

μάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1974, τίτλος, 
θά άναγινώσκηται δε όμοϋ* μετά του περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου του 1972 (εν τοϊς εφεξής αναφερομένου 86 του 1972. 
ώς «6 δασικός νόμος»). 

2. Το Μέρος 1 τοΰ Παραρτήματος του βασικού νόμου δια του πα
ρόντος τροποποιείται δια της αντικαταστάσεως της παραγράφου 
2Α(1) αύτου, της αναφερομένης εις τον φόρον έπί τι] έγγραφη ιδιω
τικών μηχανοκινήτων οχημάτων, υπό της ακολούθου νέας τταραγρά
φου : 

«2Α (\) ' Ι δ ι ι ο τ ι κ ά Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α ' Ο χ ή μ α τ α : 
Δι* Ιδιωτικόν μηχανοκίνητον όχημα, συμπεριλαμβανομένου 

και .μηχανοκινήτου τρίκυκλου, τοΰ οποίου το άπόβαρον (τάρα)— 
£μιλς 

(ί) δεν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (CWT) . . 20.000 
(ϋ) υπερβαίνει τους 5 στατήρας (C\VT) άλλα δεν 

υπερβαίνει τους 10 στατήρας 35.000 
(iii) υπερβαίνει τους 10 στατηρας (CWT) άλλα δεν 

υπερβαίνει τους 15 στατηρας 45.000 
(iv) υπερβαίνει τους 15 στατηρας (CWT) άλλα δεν 

υπερβαίνει τους 20 στατήρας 85.000 
(ν) υπερβαίνει τους 20 στατήρας (CWT) άλλα δεν 

υπερβαίνει τους 25 στατήρας . . . . .. 150.000 
(vi) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (CWT) . . . . 400.000». 

3 . Το Μέρος 11 του Παραρτήματος του βασικού νόμου καταρ
γείται και αντικαθίσταται δε υπό του ακολούθου Μέρους : 

«ΜΕΡΟΣ Π 

(ά) Δια πασαν αΐτησιν δι' έξέτασιν δδηγου 
(β) Διά προκαταρκτικήν έξέτασιν τοΰ αιτουμένου 

αδείας μαθητευομένου 
(γ) Δι' άδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος : 

(ί) διά 12 μήνας 
(ii) διά 24 μήνας 

(iii) διά 36 μήνας 

£ μιλς 
4.000 

1.500 

4.000 
7500 

11.000 

Τροποποίησις 
τοΰ Μέρους 1 
τοΰ Παραρτή
ματος τοΰ 
δασικού 
νόμου. 

Άντικατά
στασις τοΰ 
Μέρους Ι Ι 
τοΰ Παραρτή
ματος τοΰ 
βασικού 
νόμου. 
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£ μίλς 
(δ) Διά διπλόγραφον άδειας ή διά διπλόγραφον άπω

λεσθείσης, έφθάρμένης κλπ. αδείας, πιστοποιητικού, 
φωτογραφίας ή έτερου εγγράφου 1.000 

(ε) Δι' άδειαν εμπόρου μηχανοκινήτων οχημάτων 150.000 
(στ) Διά διεθνή άδειαν οδηγήσεως 10.000 
(ζ) Δι* άδειαν μαθητευομένου 4.GQ0 
(η) Διά προσωρινην άδειαν οδηγήσεως 1.000 
(θ) Διά πιστοποιητικόν καταλληλότητας εκδοθέν έκτος 

τών καθωρισμένων ημερομηνιών επιθεωρήσεως 1.000 
(ι) Δι' έγγραφήν νέου ιδιοκτήτου ή συνιδιοκτήτου 4.000 

(ια) Διά .καθυστερημένην έγγραφήν νέου ιδιοκτήτου ή 
συνιδιοκτήτου 6.000 

(ιβ) Διά δημασίευσιν, εν περιπτώσει αλλαγής ιδιοκτη
σίας, δπσυ ό τόπος διαμονής του εγγεγραμμένου 
ιδιοκτήτου είναι άγνωστος 6.000 

(ιγ) Διά την διεξαγωγήν έρεύνης εν τω Βιβλίω Έ γ γ ρ α 
φης Όδηγών ή τω Βιβλίω Έγγραφης Μηχανο
κινήτων 'Οχημάτων, δι' εν εκαστον μηχανοκίνητον 
δχημα 2.000» 

Έτυττώθη έυ τφ Τυττογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


