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Ε.Ε. Παρ. I(I) 
Αρ. 3404, 27.4.2000 
 

Ν. 56(Ι)/2000 
 

Ο περί Εµπόρων Μηχανοκίνητων Οχηµάτων (Επίδειξη και ∆οκιµή) Νόµος του 2000 εκδίδεται µε 
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του 
Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 56(I) του 2000 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Εµπόρων Μηχανοκίνητων Οχηµάτων 
(Επίδειξη και ∆οκιµή) Νόµος του 2000. 
 

Ερµηνεία. 2.—(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείµενο — 
 
"άδεια επίδειξης και δοκιµής" σηµαίνει άδεια επίδειξης και δοκιµής 
µηχανοκίνητων οχηµάτων που εκδίδεται σε έµπορο δυνάµει των διατάξεων του 
άρθρου 3· 
 
"αδειούχος έµπορος" σηµαίνει έµπορο στον οποίο έχει εκδοθεί άδεια επίδειξης και 
δοκιµής δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 3· 
 
"ακινητοποιηµένα οχήµατα" σηµαίνει εγγεγραµµένα οχήµατα τα οποία έχουν 
ακινητοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του βασικού νόµου· 
 

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(I) του 1992 
5(I) του 1993 

28(I) του 1993 
49(I) του 1994 
5(I) του 1996 

45(I) του 1996 
95(I) του 1996 
56(I) του 1998 
1(I) του 1999 

18(I) του 1999 
66(I) του 1999 

117(I) του 1999. 

"βασικός νόµος" σηµαίνει τους περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Νόµους του 1972 έως (Αρ.4) του 1999 καθώς και οποιοδήποτε νόµο που 
τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς· 
 

 "έµπορος" σηµαίνει εισαγωγέα ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν µεταπωλητή µη 
εγγεγραµµένων µηχανοκίνητων οχηµάτων και περιλαµβάνει και πωλητή 
ακινητοποιηµένων µεταχειρισµένων οχηµάτων· 
 
"µη εγγεγραµµένα οχήµατα" σηµαίνει οχήµατα τα οποία έχουν εισαχθεί από το 
εξωτερικό και δεν έχουν εγγραφεί δυνάµει του βασικού νόµου και των κανονισµών 
που έχουν εκδοθεί δυνάµει αυτού. 
 
(2) Λέξεις και φράσεις που ερµηνεύονται στο βασικό νόµο ή στους κανονισµούς 
που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού έχουν την ίδια έννοια, όταν απαντώνται στον 
παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια. 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2004. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com 

 
Άδεια επίδειξης και 

δοκιµής. 
 

Παράρτηµα, ΜέροςII. 
 

Παράρτηµα, 
Μέρος Ι. 

3.—(1) Ο Έφορος κατόπιν γραπτής προς αυτόν αίτησης δύναται να εκδώσει άδεια 
επίδειξης και δοκιµής σε οποιοδήποτε έµπορο µηχανοκίνητων οχηµάτων, αν 
ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι στην πραγµατικότητα καλόπιστος έµπορος 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και έχει καταβάλει το τέλος που προνοείται στο Μέρος 
II του Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Η άδεια επίδειξης και δοκιµής εκδίδεται σύµφωνα µε τον τύπο του συνηµµένου 
δείγµατος στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου. 
 
(3) Η άδεια επίδειξης και δοκιµής ισχύει για περίοδο έξι µηνών και παρέχει στον 
κάτοχο αυτής εξουσία να χρησιµοποιεί σε οποιοδήποτε δρόµο µη εγγεγραµµένα ή 
ακινητοποιηµένα µηχανοκίνητα οχήµατα, τα οποία ο έµπορος εµπορεύεται, για 
σκοπούς επίδειξης ή δοκιµής σε πιθανούς αγοραστές, τηρώντας τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του παρόντος Νόµου για χρήση τέτοιων οχηµάτων. 
 

196535408 
Ειδικές πινακίδες. 4.—(1) Ο Έφορος παραχωρεί στον αδειούχο έµπορο αριθµό πινακίδων, που 

εκάστοτε καθορίζεται κατά την κρίση του Εφόρου, ανάλογα µε την έκταση των 
εργασιών του. 
 
(2) Οι πινακίδες που παραχωρούνται σε αδειούχο έµπορο είναι σε ζεύγη, ένα 
ζεύγος για κάθε όχηµα, αφού ο αδειούχος καταβάλει το τέλος που προνοείται στο 
Μέρος II του Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου- 
 
(3) Οι πινακίδες είναι µεταλλικής κατασκευής και έχουν τις διαστάσεις που ο 
Έφορος αποφασίζει. Η επιφάνεια είναι λευκού χρώµατος και τα διακριτικά 
στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτήν είναι κόκκινου χρώµατος. Η αναγραφή των 
στοιχείων είναι ανάγλυφη και γίνεται µε χρήση πίεσης. ∆είγµα πινακίδας 
εµφαίνεται στο Μέρος III του Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου. 
 
(4) Σε κάθε πινακίδα αναγράφονται ευκρινώς και στο µέγεθος που ο Έφορος κρίνει 
κατάλληλο τα ακόλουθα: 
 
(α) Η λέξη ∆ΟΚΙΜΗ— TEST· 
 
(β) ο διακριτικός αριθµός που χορηγείται σε κάθε έµπορο· 
 
(γ) ο αύξων αριθµός των πινακίδων που παραχωρούνται σε κάθε έµπορο. Ο 
αριθµός αυτός είναι του ίδιου µεγέθους µε το διακριτικό αριθµό του εµπόρου και 
χωρίζεται από αυτόν µε παύλα· 
 
(δ) η ειδική σφραγίδα του Εφόρου. 
 

Τοποθέτηση 
πινακίδων σε κάθε 

όχηµα που 
χρησιµοποιείται για 
επίδειξη ή δοκιµή. 

5.—(1) Ο αδειούχος έµπορος οφείλει να τοποθετεί στο µπροστινό και πίσω µέρος 
κάθε µη εγγεγραµµένου ή ακινητοποιηµένου οχήµατος, το οποίο χρησιµοποιεί για 
σκοπούς επίδειξης ή δοκιµής, τις πινακίδες µε τα διακριτικά που έχουν 
παραχωρηθεί σε αυτόν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου ή κανονισµών, δεν απαιτείται 
άδεια οδικής κυκλοφορίας για όχηµα το οποίο κυκλοφορεί µε πινακίδες δοκιµής, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου. 
 

Όροι χρήσης 
πινακίδων. 

6.—(1) Η χρήση µη εγγεγραµµένου ή ακινητοποιηµένου οχήµατος για σκοπούς 
επίδειξης ή δοκιµής επιτρέπεται µόνο, όταν τοποθετούνται σ' αυτό οι πινακίδες 
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5. 
 
(2) Η χρήση πινακίδων δοκιµής επιτρέπεται µόνο, µέχρις ότου συναφθεί συµφωνία 
αγοραπωλησίας και εγγραφεί το όχηµα και σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η 
χρήση της ίδιας πινακίδας στο ίδιο όχηµα από τον ίδιο αγοραστή για περίοδο πέραν 
των δεκαπέντε ηµερών. 
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(3) Κάθε έµπορος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο παραδίδει, χρησιµοποιεί 
ή επιτρέπει, ανέχεται ή συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στη χρήση µη 
εγγεγραµµένου ή ακινητοποιηµένου οχήµατος κατά παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου διαπράττει αδίκηµα, το οποίο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός 
έτους ή µε χρηµατική ποινή µέχρι χιλίων λιρών ή και µε τις δύο αυτές ποινές, άνευ 
επηρεασµού του δικαιώµατος του δικαστηρίου να επιβάλλει πρόσθετες ποινές όπου 
ο παρών Νόµος ή άλλοι νόµοι παρέχουν σ' αυτό το δικαίωµα. 
 

Ακύρωση άδειας 
επίδειξης και δοκιµής. 

7.—(1) Ο Έφορος έχει διακριτική εξουσία να ακυρώνει οποτεδήποτε οποιαδήποτε 
εκδοθείσα άδεια επίδειξης και δοκιµής, αν ικανοποιηθεί ότι ο κάτοχος της εν λόγω 
άδειας δεν τηρεί τις πρόνοιες που διαλαµβάνονται στον παρόντα Νόµο. Επιπλέον ο 
Έφορος δύναται να αρνηθεί να επανεκδώσει άδεια για οποιαδήποτε περίοδο ή να 
αρνηθεί να εγγράψει ή να αναστείλει για οποιαδήποτε χρονική περίοδο εγγραφή 
οχήµατος που χρησιµοποιήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
Νόµου: 
 
Νοείται ότι πρόσωπο του οποίου τα συµφέροντα παραβλάπτονται από την πιο 
πάνω απόφαση του Εφόρου δύναται, εντός δεκαπέντε ηµερών από την ακύρωση ή 
την άρνηση επανέκδοσης της άδειας ή την άρνηση εγγραφής ή την αναστολή 
εγγραφής του οχήµατος, να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Υπουργικού 
Συµβουλίου. 
 
(2) Ο έµπορος, η άδεια του οποίου έχει ακυρωθεί ή εκπνεύσει ή του οποίου η 
αίτηση για ανανέωση έχει απορριφθεί, οφείλει εντός τριών ηµερών να επιστρέψει 
στον Έφορο όλες τις πινακίδες που του έχουν παραχωρηθεί. 
 
(3) Κάθε έµπορος ο οποίος παραλείπει ή αρνείται να επιστρέψει τις πινακίδες, 
δυνάµει του εδαφίου (2), ή τις χρησιµοποιεί µετά την ακύρωση ή την εκπνοή ή την 
απόρριψη αίτησης για ανανέωση της άδειας του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο το οποίο επιτρέπει, ανέχεται ή συµβάλλει στις πιο πάνω ενέργειες ή 
παραλείψεις, διαπράττει αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών ή µε 
χρηµατική ποινή µέχρι πεντακοσίων λιρών ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
 

Παραποίηση ή 
αλλαγές στις 

πινακίδες. 

8.—(1) Απαγορεύεται— 
 
(α) Η παραποίηση ή οποιαδήποτε αλλαγή ή επέµβαση στις πινακίδες από 
οποιοδήποτε πρόσωπο· 
 
(β) η Χρήση πινακίδων που δεν έχουν παραχωρηθεί δυνάµει του παρόντος Νόµου· 
 
(2) Παράβαση δυνάµει του παρόντος άρθρου τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι 
ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή µέχρι χιλίων λιρών ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
 

Πρόσθετες εξουσίες 
του δικαστηρίου. 

9.—(1) Άνευ επηρεασµού των εξουσιών του δικαστηρίου να επιβάλει οποιαδήποτε 
ποινή που ο παρών ή άλλος Νόµος του παραχωρεί, δύναται επιπρόσθετα 
οποιασδήποτε άλλης ποινής να διατάξει, αν κρίνει τούτο σκόπιµο, τη δήµευση 
οποιουδήποτε οχήµατος το οποίο κυκλοφορεί χωρίς να φέρει αριθµούς εγγραφής ή 
πινακίδες δοκιµής, δυνάµει αυτού ή άλλου Νόµου. 
 
(2) Οχήµατα τα οποία δηµεύονται, δυνάµει του άρθρου αυτού, πωλούνται δια 
δηµόσιου πλειστηριασµού µε δικαίωµα του δικαστηρίου να διατάξει όπως µέρος 
των εισπράξεων επιστραφεί στον ιδιοκτήτη. 
 
(3) Το δικαστήριο δύναται επίσης να επιβάλει οποιοδήποτε άλλο όρο κρίνει 
σκόπιµο, σε διάταγµα δήµευσης που εκδίδεται δυνάµει του παρόντος άρθρου. 
 

Τήρηση στοιχείων 
από τους εµπόρους. 

10.—(1) Κάθε αδειούχος έµπορος οφείλει να τηρεί αναλυτική κατάσταση των 
οχηµάτων που εµπορεύεται και τα οποία κυκλοφορούν µε πινακίδες που του 
παραχωρήθηκαν δυνάµει του παρόντος Νόµου. Στην κατάσταση αναφέρεται ο 
τύπος του οχήµατος µε τον αριθµό αµαξώµατος και µηχανής και στην περίπτωση 
ακινητοποιηµένων οχηµάτων ο αριθµός εγγραφής, το όνοµα, η διεύθυνση και το 
επάγγελµα του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το όχηµα, τα στοιχεία 
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εκτελώνισης του οχήµατος (τύπος C72A), η ασφάλεια του οχήµατος, η ηµεροµηνία 
και ώρα παράδοσης και επιστροφής και τα διακριτικά στοιχεία της πινακίδας µε 
την οποία εφοδιάστηκε. 
 
(2) Ο Έφορος ή οποιοσδήποτε αστυνοµικός δικαιούται οποτεδήποτε να επιθεωρεί 
και να ελέγχει τις καταστάσεις που τηρούνται δυνάµει του παρόντος άρθρου. 
 
(3) Παράλειψη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά 
αδίκηµα, τιµωρούµενο µε χρηµατική ποινή µέχρι χιλίων λιρών. Παράλληλα ο 
Έφορος δικαιούται να ακυρώσει την άδεια επίδειξης και δοκιµής για οποιαδήποτε 
περίοδο κρίνει σκόπιµο. 
 

Καταργήσεις. 
Επίσηµη Εφηµερίδα, 

Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 
8.3.1984 

22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986 
24.3.1989 

8.4.1989 
21.7.1989 

27.12.1991 
12.2.1993 
11.4.1996 
12.2.1999 
12.3.1999. 

11. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου καταργούνται οι πιο κάτω 
διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµών του 1984 έως 1999: 
 
(α) Ο ορισµός "έµπορος" στον Κανονισµό 2· 
 
(β) ο Κανονισµός 11 ·και 
 
(γ) η επιφύλαξη της παραγράφου (1) του Κανονισµού 17. 
 
Επίσης διαγράφεται η παράγραφος (ε) του Μέρους II του Παραρτήµατος του 
βασικού νόµου και αναριθµούνται ανάλογα οι υπόλοιπες παράγραφοι του. 
 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόµου. 

 

12. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2000. 
 

29332399 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΜΕΡΟΣ Ι 
(άρθρο 3) 

 
Α∆ΕΙΑ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Χορηγείται άδεια στο ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... από ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... έµπορο µηχανοκίνητων οχηµάτων, για να χρησιµοποιεί σε οποιοδήποτε δρόµο για 
σκοπούς επίδειξης ή δοκιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, µη εγγεγραµµένα οχήµατα τα 
οποία εισάγει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή ακινητοποιηµένα οχήµατα ή και τα δύο και τα οποία πρέπει 
να φέρουν τις πινακίδες εµπόρου που έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν µε τα διακριτικά σηµεία ... ... ... ... ... 
... ... ...  
 
Η διάρκεια της άδειας αυτής είναι για περίοδο έξι µηνών από ... ... ... ... ... ... µέχρι... ... ... ... ...  
 
Αναπληρωτής Έφορος 
 
Μηχανοκίνητων Οχηµάτων. 
 
 
Καταβλήθηκε τέλος £... ... ... ... ... ... 
Ηµεροµηνία... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΜΕΡΟΣ II 
(άρθρα 3 και 4) 

 
Τέλη: 
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£400= για άδεια επίδειξης και δοκιµής 
 
£50= για κάθε ζεύγος πινακίδων για κάθε έξι µήνες. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΜΕΡΟΣ III 
(άρθρο 4) 

 

 
 


