
E.E., Παρ. I, 
• Ά ρ . 1235, 14.11.75 

1033 Ni 61/75 

Ό περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) .Νόμος του 1975 εκδί
δεται διά ίδηιμοσιεύσεως εις την έπίση'μον έφηΐμερίιδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας ίσυ'μφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 61 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Έπιτάξεως Ίσιο Συνοπτικός 
κτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1975 και θα άναγινώσκηται τίτλος, 
όμου μετά του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου (εν τοις εφεξής 2ΐτοθΐ962 
αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»), και ό βασικός νόμος και ό 5θτοθΐ966. 
παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμοι του 1962 εως 1975. 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής εν αύτω ένθέσεως, Τροποποίησις 
ευθύς μετά το άρθρον 18, του ακολούθου νέου άρθρου : τοΟβασιχοΟ 

νόμου διά τής 
«Είδικαίδια 18Α.—(1) Έ ν σχέσει προς οιανδήποτε έπίταξιν οχήματος έν αύτφ εν
τάξεις ένσχέ ή μηχανήματος διά σκοπούς αμύνης ή ασφαλείας τής Δη θέσεως νέου 
τάξεις^χηΐά'^0ΚΡατ^'ας ° π α Ρ ω ν Νόμος θά έρμηνεύηται και έφαρμό ρθρου 18Α ' 
των. μηχανή ζηται υπό τάς κάτωθι τροποποιήσεις και διοαάξεις : 
μάτων, 
τροφί
μων καΐ έτε
ρων εφοδίων 
διά σκοπούς 
αμύνης f) 
ασφαλείας 
της Δημο
κρατίας. 

(α) Ή έπιτάσσουσα αρχή είναι ό Υπουργός Εσωτε
ρικών και ουχί το Ύπουργικόν Συμβούλιον ώς ή 
διάταξις τής παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 4. 

(β) Προκειμένου περί έπιτάξεως ήτις δυνατόν νά γίνη 
εις περίπτωσιν έπιστρατεύσεως ή στρατιωτικών 
ασκήσεων, ή έπιτάσσουσα αρχή προβαίνει— 

(i) εις γνωστοποίησα/ (έν τοις εφεξής άναφερο
μένην ώς «ή Προσωπική Γνωστοποίησις Α») 
προσωπικώς εις τον ίδιοκτήτην οχήματος διά 
τής οποίας κοινοποιείται είς αυτόν ή σκοπού
μενη έπίταξις του οχήματος αύτου και δτι 
ούτος υποχρεούται δπως άμα τη αναγγελία 
τής έπιτάξεως, και τή προς τοΰτο κλήσει αυ
τού, διά του τύπου, του ραδιοφώνου ή τής 
τηλεοράσεως, ή οιουδήποτε ετέρου τρόπου ή 
μέσου οιασδήποτε φύσεως ή δι' ατομικής έγ
γραφου ειδοποιήσεως, ώς ή έπιτάσσουσα 
αρχή ήθελε θεωρήσει ορθόν, προσκόμιση πά
ραυτα το 6χημα εις τον έν τη Προσωπική 
Γνωστοποιήσει Α άναφερόμενον τόπον' 
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(ϋ) εις γνωστοποίησιν (εν τοις εφεξής άναφερο
μένην ώς «ή Προσωπική Γνωστοποίησις Β») 
προσωπικώς εις τον ίδιοκτήτην παντός έτε
ρου οχήματος δια της οποίας κοινοποιείται 
εις αυτόν δτι δεν σκοπεΐται ή έπίταξις του 
οχήματος αύτοΰ : 

Νοείται δτι ή έπιτάσσουσα αρχή δύναται 
καθ' οιονδήποτε χρόνον νά παραδίδη εις τον 
ίδιοκτήτην οχήματος Προσωπικήν Γνωστο
ποίησιν Α ή Προσωπική ν Γνωστοποίησιν Β εις 
άντικατάστασιν της προηγουμένης Γνωστο
ποιήσεως, οπότε ή τελευταία αϋτη Γνωστο
ποίησις θα θεωρήται δια τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου ώς ή Προσωπική Γνωστο
ποίησις Α ή ή Προσωπική Γνωστοποίησις Β, 
αναλόγως του περιεχομένου αυτής" 

(iii) ε'ις γνωστοποίησιν (έν τοις εφεξής άναφερο
μένην ώς «ή Προσωπική Γνωστοποίησις Γ») 
προσωπικώς εις τον ίδιοκτήτην μηχανήματος 
δια της οποίας κοινοποιείται εις αυτόν ή σκο
πούμενη έπίταξις του μηχανήματος αύτου και 
δτι ούτος υποχρεούται δπως άμα τή αναγ
γελία έπιτάξεως, και τη προς τούτο κλήσει 
αυτού, δια τοΰ τύπου, του ραδιοφώνου ή της 
τηλεοράσεως, ή οιουδήποτε έτερου τρόπου ή 
μέσου οίασδήποτε φύσεως ή δι' ατομικής έγ
γράφου ειδοποιήσεως, ώς ή έπιτάσσουσα 
αρχή ήθελε θεωρήσει ορθόν, προσκόμιση πά
ραυτα το μηχάνημα εις τον έν τή Προσωπική 
Γνωστοποιήσει Γ άναφερόμενον τόπον. 

(γ) ΕΊς περίπτωσιν καθ' ην ή έπιτάσσουσα αρχή, κατό
πιν συμμορφώσεως προς τήν άνω παράγραφον (β) , 
εκδίδει, είς περίπτωσιν έπιστρατεύσεως ή στρατιω
τικών ασκήσεων, διάταγμα έπιτάξεως το τοιούτον 
διάταγμα, έκτος έάν ή έπιτάσσουσα αρχή άλλως 
άποφασίση, δεν δημοσιεύεται εϊς τήν έπίσημον εφη
μερίδα της Δημοκρατίας ώς ή διάταξις τοΰ εδα
φίου (1) τοΰ άρθρου 4" 

(δ) Εφόσον θα εχη γίνε ι ύπό της έπιτασσούσης αρχής 
έφ' άπαξ συμμόρφωσις προς τήν άνω παράγραφον 
(β) , ή έπιτάσσουσα αρχή δύναται, με βάσιν τήν 
Προσωπικήν Γνωστοποίησιν Α, ή τήν Προσωπικήν 
Γνωστοποίησιν Γ, νά προβαίνη ε'ις εκδοσιν διατά
γματος έπιτάξεως τοΰ εις τήν Γνωστοποίησιν ανα
φερομένου οχήματος ή μηχανήματος, αναλόγως της 
περιπτώσεως, έν σχέσει προς οιανδήποτε έπιστρά
τευσιν ή οίασδήποτε στρατιωτικάς ασκήσεις άνευ 
έκ νέου συμμορφώσεως προς τήν ρηθεΐσαν παρά
γραφον (β) δι' έκάστην επιστράτευσα/ ή τάς εκά
στοτε στρατιωτικάς ασκήσεις, 

(ε) Πας 'ιδιοκτήτης όχήμοπος ή μηχανήμοατος υπο
χρεούται— 

(i) δπως παραλαβή τήν δυνάμει της ρηθείσης 
παραγράφου (β) είς αυτόν παράδιδομένην 
Προσωπικήν Γνωστοποίησιν Α, Προσωπικήν 
Γνωστοποίησιν Β ή Προσωπικήν Γνωστοποίη
σιν Γ, αναλόγως τής περιπτώσεως, της έπι
τασσούσης αρχής' 
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(ϋ) δπως κατά πάντα χρόνον φέρη ή κομίζη, επί, 
εντός ή μετά του οχήματος ή μηχανήματος 
αύτου την εις αυτόν δοθεΐσαν Προσωπική ν 
Γνωστοποίησιν Α, την Προσωπικήν Γνωστο
ποίησιν Β ή τήν Προσωπικήν Γνωστοποίησα/ 
Γ, αναλόγως της περιπτώσεως, τήν σχετιζό
μενη ν προς τό εν λόγω δχημα ή μηχάνημα 
του, και δπως λαμβάνη πάντα τά αναγκαία 
μέτρα ίνα ή τοιαύτη Προσωπική Γνωστοποίη
σις κατά πάντα χρόνον ευρίσκηται ή κσμίζη
τα ι επί, εντός ή μετά του οχήματος ή μηχα
νήματος ε'ις τό όποιον ή Γνωστοποίησις ανα
φέρεται" 

(iii) δπως λαμβάνη πάντα τά αναγκαία μέτρα 
οϋτως ώστε ουδέν πρόσωπον νά εχη εις τήν 
κατοχή ν ή Οπό τον ελεγχόν του τό δχημα ή 
τό μηχάνημα εκτός εάν επί, εντός ή μετά του 
οχήματος ή μηχανήματος ευρίσκηται ή κομί
ζηται ή σχετιζόμενη προς τούτο Προσωπική 
Γνωστοποίησις Α, Προσωπική Γνωστοποίησις 
Β ή Προσωπική Γνωστοποίησις Γ, αναλόγως 
της περιπτώσεως' 

(iv) δττως ε'ις περίπτωσιν αλλαγής της διευθύν
σεως της κατοικίας αύτοΟ πάραυτα γνωστο
ποιή εγγράφως τήν νέαν αύτου διεύθυνσιν εις 
τήν έπιτάσσουσαν αρχήν 

(ν) δπως είς περίπτωσιν μεταβιβάσεως της κυριό
τητος, ενοικιάσεως επί ένοικιαγορα ή παρα
δόσεως είς οιονδήποτε πρόσωπον της κατο
χής ή του ελέγχου τοϋ οχήματος ή μηχανή
ματος είδοποιή εγγράφως τον νέον ιδιοκτή
τη ν, τον ένοικιαγοραστήν ή τό πρόσωπον τό 
Μχον τήν κατοχήν ή τον έ'λεγχον του οχήμα
τος ή μηχανήματος περί της Προσωπικής 
Γνωστοποιήσεως Α, της Προσωπικής Γνωστο
ποιήσεως Β, ή της Προσωπικής Γνωστοποιή
σεως Γ, αναλόγως της περιπτώσεως, της 
σχετιζόμενης προς τό δχημα ή τό μηχάνημα' 

(vi) δπως άμα τη αναγγελία της έπιτάξεως, και 
τη προς τούτο κλήσει διά του τύπου, του ρα
διοφώνου ή της τηλεοράσεως, ή οιουδήποτε 
ετέρου τρόπου ή μέσου οιασδήποτε φύσεως, 
ή δι ' ατομικής εγγράφου ειδοποιήσεως, προσ
κόμιση ή λάβη πάντα τά αναγκαία μέτρα 
δπως προσκομισθή, πάραυτα τό δχηιμα ή μη
χάνημα είς τον εν τή Προσωπική Γνωστοποιή
σει Α ή τή Προσωπική Γνωστοποιήσει Γ, ανα
λόγως της περιπτώσεως, άναφερόμενον 
τόπον, 

εν περιπτώσει δε παραβάσεως ή μή συμμορφώσεως 
ύπ' αύτοΟ προς τάς διατάξεις της παρούσης παρα
γράφου ούτος είναι ένοχος αδικήματος καί, έν πε
ριπτώσει καταδίκης, υπόκειται είς φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τους εξ .μήνας ή είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή εϊς 
άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 
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(στ)—(i) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως οιουδή
ποτε Νόμου ή Κανονισμού, ουδέν πρόσωπον δύνα
ται να όδηγή ή χρησιμοποιή οιονδήποτε δχημα ή 
μηχάνημα εκτός εάν φέρη ή κομίζη επί, εντός ή 
μετά του τοιούτου οχήματος ή μηχανήματος την 
σχετιζοιμένην προς αυτό Προσωπικήν Γνωστοποίησα/ 
Α, Προσωπικήν Γνωστοποίησιν Β ή Προσωπικήν 
Γνωστοποίησιν Γ, αναλόγως της περιπτώσεως' 

(ii) Πάν πρόσωπον οδηγούν ή χρησιμοποιούν οιον
δήποτε δχημα ή μηχάνημα υποχρεούται δπως, άμα 
τη αιτήσει οιουδήποτε μέλους της 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως, παρουσίαση ε'ις αυτό τήν σχετιζο<μένην 
προς το τοιούτον δχημα ή μηχάνημα Προσωπικήν 
Γνωστοποίησιν Α, Προσωπικήν Γνωστοποίησιν Β ή 
Προσωπικήν Γνωστοποίησιν Γ, αναλόγως της περι
πτώσεως' 

(iii) παν πρόσωπον παραβαΐνον ή μή συμμορφού
ιμενον προς τάς διατάξεις της παρούσης παραγρά
φου εΐναι ενοχον αδικήματος καί, εν περιπτώσει 
καταδίκης, υπόκειται ε'ις φυλάκισα/ μή ύπερβαίνου
σαν τους εξ μήνας ή εις χρηιματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας. 

(2) Αϊ διατάξεις της παραγράφου (α), και αί άναφερόμεναι είς 
τήν μή δημοσίευσα/ του διατάγματος έπιτάξεως διατάξεις έν τή πα
ραγράφω (γ) , του εδαφίου (1) τοΟ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών, καί ε'ις επιτάξεις τροφίμων ή έτερων 
εφοδίων γενομένας διά σκοπούς αμύνης ή ασφαλείας της Δημοκρα
τίας εις περίπτωσιν έπιστρατεύσεως. 

(3) Έ ν τω παρόντι άρθρω, εκτός έάν άλλως προκύπτη εκ του 
κειμένου— 

c έφόδιον' περιλαμβάνει πάν εμπόρευμα δπερ είναι άναγκαΐον έν 
περιπτώσει έπιστρατεύσεως* 

c μηχάνημα' σημαίνει εκσκαφέα, άεροσυμπιεστήν, γεωργικόν έλ
κυστήρα και γενικώς πάν μηχάνημα δπερ είναι άναγκαΐον διά 
σκοπούς έπιστρατεύσεως' 

' δχημα' σημαίνει πάν μηχανοκίνητον δχημα καί περιλαμβάνει 
πάν δχημα δπερ είναι άναγκαΐον διά σκοπούς έπιστρατεύσεως». 


